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The Mediator Effect of Leader- Member Exchange on The Relationship between
Organizational Cynicism and Organizational Climate
Assoc. Prof. Dr. Kubilay ÖZYER1
Ph.D. Ahmet MUMCU2

Abstract
The purpose of this study is to investigate the mediating role of leader-member exchange on
the effects of organizational climate sub-dimensions on organizational cynicism dimensions.
For this purpose, the research was carried out on 319 bank personnel. Structural equation
modelling is used to test research hypotheses. According to research findings, it was found
that all organizational climate dimensions had positive effect on leader-member exchange
whereas leader-member exchange affected cognitive and affective cynicism negatively. When
we analyzed the significant and negative effects of organizational climate sub-dimensions’ on
cognitive and affective cynicism, it was found that leader-member exchanges has partial and
full mediatory roles. According to the results obtained from the research model, the positive
climate (work atmosphere) in the organization allows the employee to interact with the leader
more easily and positively. Through the leader-member exchange, the cognitive and affective
cynicism perceived by the employee declines indirectly.

Keywords: Leader-Member Exchange Theory, Organizational Climate, Organizational
Cynicism

Organizational Cynicism
Organizational cynicism began to be discussed in many western societies, especially in the
United States, especially as of the 2000s. The first comprehensive scientific study on the
concept of organizational cynicism in Turkey was conducted by Erdost et al. (2007). The first
national thesis on the concept was prepared by Kalağan (2009). According to the definition
made by Dean et al. (1998), which is one of the most accepted definitions in the
organizational cynic literature, organizational cynicism is a three-dimensional concept and
1
2
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refers to the negative attitude the person has against the organization he works in. These
dimensions are cognitive cynicism referring to the belief that the organization lacks of
integrity; affective cynicism involving negative affect towards the organization; and
behavioral cynicism defined as having tendencies to belittle and display critical behaviors
towards the organization consistently with such beliefs and affect. The early studies on
cynicism stated that the concept is both a personality trait and a description of feeling. Recent
studies, on the other hand, have stated that organizational cynicism should also be understood
as a reaction to organizational policies and practices, differently from the general attitudes and
personality traits of employees (FitzGerald, 2002: 1).

Organizational Climate
Organizational climate is defined as a broad concept that involves the perceptions of
employees about the events that occur in the working environment and certain factors (İşcan
and Karacabey, 2007: 182). Considering the dimensions of organizational climate put forward
by Stringer (2001), organizational cynicism can be largely reduced by an structure that adopts
productivity as a principle and is well-organized; the support relationships the employees of
an organization establish both with each other and with the management; an incentive,
promotion, and reward system in which employees showing good performance are recognized
based on fair and objective criteria; an organization for which an employee and his colleagues
are proud of working and in which employees feel as a member of a well-performing team;
and a participative management mentality which allows employees to take on responsibility
and participate in decision-making processes, and so on. In light of this information, it is
suggested that organizational cynicism will be largely reduced in an organization offering its
employees a positive climate (working atmosphere) in terms of structure, recognition,
support, commitment, responsibility, and standards.

Leader-Member Exchange
The leader-member exchange theory argues, unlike traditional leadership theories, that the
leader does not treat all of his subordinates in the same style and develops different kinds of
relationship and exchange with each sub-group (Liden and Maslyn, 1998: 43). While
members having high-level exchange with the leader constitute the “in group”, members
having low-level exchange with the leader constitute the “out group” (Dienesh and Liden,
1986). It is predicted that the positive organizational outcomes an employee having high-level
8
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exchange with his leader gain will negatively affect and reduce his organizational cynicism
perception. In this regard, the present study aims to determine the mediator effect of leadermember exchange on the relationship between organizational climate and organizational
cynicism.

Population and Sample
The population of the study is banking sector in Tokat province. A survey was administered
to 420 employees working in the central district and four other districts of the province who
were determined through convenience sampling. 364 of the distributed 420 survey forms were
returned. 45 survey forms with deficiencies were removed from analysis. 319 survey forms
were included in analysis.
Data Collection Tools
The study employed the “Organizational Climate Scale” developed by Stringer (2001). This
questionnaire consists of 6 dimensions and 24 items. Each dimension in the scale is measured
by 4 items. To measure organizational cynicism, the study used the “Organizational Cynicism
Scale” composed of 3 dimensions and 13 items and developed by Brandes et al. (1999). To
measure leader-member exchange, the study utilized the scale developed by Liden and
Maslyn (1998). They created a 4-dimension scale within the scope of the leader-exchange
theory. There are 3 questions for each dimension. That is, it contains 12 items.
Second-level multiple confirmatory factor analysis administered to the measurement tools
showed the Organizational Climate Scale to have a 4-factor distribution, differently from its
6-factor original structure. 4 items under the “responsibility” sub-dimension and 4 items under
the “standards” sub-dimension (i.e. 8 items in total) were removed from the analysis. The
Organizational Cynicism Scale was seen to have a distribution complying with its 3-factor
original structure. Second-level multiple confirmatory factor analysis administered to the
Leader-Member Exchange Scale indicated the scale to have a distribution complying with its
4-factor original structure. Table 1 below presents the obtained confirmatory factor analysis
results.

Table 1: Statistical Data Concerning the Confirmatory Factor Analysis Models for the
Organizational Climate, Organizational Cynicism, and Leader-Member Exchange Scales
x2

Df

x2/df

RMSEA NFI

CFI

GFI
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OCLS
OCYS

179.249* 98
121.856* 59

1.829
2.065

0.051
0.058

.934
.960

.969
.979

.934
.946

LMES
103.086* 49
2.104
0.059
.951
.974
.951
*
p <0.01 (OCLS: Organizational Climate Scale, OCYS: Organizational Cynicism Scale,
LMES: Leader-Member Exchange Scale)
Following the validity analysis, the scales and their sub-dimensions were subjected to a
reliability analyses based on Cronbach’s alpha internal consistency coefficient. Table 2 below
presents the Cronbach’s alpha coefficients concerning the scales and their sub-dimensions.
Table 2: Reliability Analysis Results for the Research Scales and Their Sub-Dimensions

The Number of
Items

Cronbach’s
Alpha Value

Recognition

4

.906

Support

4

.901

Structure

4

.886

Commitment

4

.908

Organizational 16
Climate

.889

Cognitive
Cynicism
Affective
Cynicism
Behavioral
Cynicism
Organizational
Cynicism
Affect

5

.896

4

.961

4

.876

13

.908

3

.872

Loyalty
Contribution

3
3

.693
.800

Professional
Respect
LME

3

.906

12

.874
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Research Hypotheses
The hypotheses to be tested within the framework of the determined research model are given
below.
H1: Recognition as an organizational climate dimension has a significant effect on the subdimensions of organizational cynicism (cognitive cynicism, affective cynicism, behavioral
cynicism).
H2: Support as an organizational climate dimension has a significant effect on the subdimensions of organizational cynicism (cognitive cynicism, affective cynicism, behavioral
cynicism).
H3: Structure as an organizational climate dimension has a significant effect on the subdimensions of organizational cynicism (cognitive cynicism, affective cynicism, behavioral
cynicism).
H4: Commitment as an organizational climate dimension has a significant effect on the subdimensions of organizational cynicism (cognitive cynicism, affective cynicism, behavioral
cynicism).
H5: The sub-dimensions of organizational climate have a significant effect on leader-member
exchange.
H6: Leader-member exchange has a significant effect on the dimensions of organizational
cynicism.
H7: Leader-member exchange has a mediator effect on the relationship between the subdimensions of organizational climate and the sub-dimensions of organizational cynicism.

Findings
Table 3 presents the correlation coefficients revealing the relationships between the research
variables.
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Table 3: Correlation Analysis Results
Variables

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Structure

1

2.Recognition

.749**

1

3.Support

.748**

.737**

1

4.Commitment

.713**

.727**

.759**

1

5.Cognitive Cynicism

-.740**

-.709**

-.681**

-.682**

1

6.Affective Cynicism

-.745**

-.688**

-.746**

-.742**

.780**

1

7.Behavioral Cynicism

-.686**

-.710**

-.694**

-.681**

.714**

.749**

1

8.Affect

.537**

.562**

.574**

.577**

-.571**

-.565**

-.505**

1

9.Loyalty

.551**

.578**

.536**

.601**

-.533**

-.521**

-.487**

.595**

1

10.Contribution

.578**

.627**

.586**

.565**

-.579**

-.542**

-.519**

.584**

.670**

1

11.Professional Respect

.509**

.522**

.525**

.545**

-.559**

-.588**

-.505**

.753**

.519**

.582**

*p<0.05, **p<0.01

As shown in Table 3, the dimensions of organizational climate have negative, significant
relationships with the dimensions of cynicism and positive, significant relationships with the
dimensions of leader-member exchange. The dimensions of leader-member exchange have
negative, significant relationships with the dimensions of organizational cynicism.
To ensure the validity of the mediator effect based on the pre-conditions required to exist
stated by Baron and Kenny (1986), the effect of the independent variable (the dimensions of
organizational climate) on the dependent variable (the dimensions of organizational cynicism)
was determined before constructing the research model. The structural equation model
established through the observed variables method showed the model to have good fitness
values at (p<0.001) significance level (x2/df: 2.547; RMSEA: 0.07; NFI: .997; CFI: .998;
GFI: .995).
The determined research model was tested through structural equation model (path analysis).
First, necessary and theoretically significant modifications were made on the model. Then
non-significant paths were removed from the model one by one, and the research model
displaying significant paths (final model) was created through repeated analyses.
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Table 4 presents the goodness of fit values for the research model (final model). According to
the obtained results, the model has good fitness indices.
Table 4: Fitness Values for the Model
Research

df

x2/df

RMSEA NFI

CFI

GFI

36.466*

23

1.585

.043

.995

.980

Model

(Final model)
*

x2

.988

p<0.001

With the inclusion of the mediator effect in the model, structural equation modeling detects
three kinds of effect between the independent variable and the dependent variable: direct
effect, indirect effect, and total effect. Table 5 collectively shows the (β) coefficients for the
direct, indirect, and total effects between the research variables.
Table 5: Direct, Indirect, and Total Effects for the Relationships between the Variables

Cognitive Cynicism

Affective Cynicism

Behavioral

LME

Indirect

Total

Direct

Indirect

Total

Direct

Indirect

Total

Direct

Indirect

Total

Cynicism

Direct

Independent Variable

Dependent Variable

Recognition

-.165

-.107

-.272

-

-.058

-.058

-.288

-

-.288

.299

-

.299

Structure

-.364

-.050

-.414

-.303

-.027

-.330

-.193

-

-.192

.141

-

.141

Commitment

-

-.107

-.107

-.212

-.057

-.269

-.167

-

-.167

.302

-

.302

Support

-

-.064

-.064

-.214

-.035

-.249

-.192

-

-.192

.182

-

.182

LME

-.354

-

-.354

-.188

-

-.188

-

-

-

-

-

-

As shown in Table 5, recognition has negative effects on cognitive cynicism and behavioral
cynicism, but has no direct effect on affective cynicism. Thus, Hypothesis 1 is partially
supported. Support has negative, significant effects on affective cynicism and behavioral
cynicism, but has no significant effect on cognitive cynicism. Thus, Hypothesis 2 is partially
supported. Structure and commitment have negative, significant effects on all dimensions of
13
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cynicism. Thus, Hypothesis 3 and Hypothesis 4 are supported. All organizational climate
dimensions have positive, significant effects on leader-member exchange. Thus, Hypothesis 5
is supported. Leader-member exchange has negative, significant effects on cognitive and
affective cynicism. Leader-member exchange has no significant effect on behavioral
cynicism. Thus, Hypothesis 6 is partially supported.
As to indirect effects, the findings show that recognition, Structure, support, and commitment
have indirect effects on several dimensions of organizational cynicism. These effects reveal
that leader-member exchange has partial and full mediator roles in the relationships between
the dimensions of organizational climate and the dimensions of organizational cynicism.
Sobel test was performed to determine whether the determined mediator effects are significant
or not. Table 6 displays the mediator role (β) coefficient of leader-member exchange and
Sobel test results concerning whether this mediator effect is significant or not. Accordingly,
Hypothesis 7 is partially supported.

Table 6: Results Concerning the Mediator Effect of Leader-Member Exchange
Path Relationship

Status
Mediation

of

Indirect

Sobel Test (z

Sobel

Effect

value)

(p)

Test

significance
value
Recognition => LME => Cognitive Cynicism

Partial

(β: -.107)

-3.24

0.001

(β: -.050)

-2.03

0.044

(β: -.027)

-2.04

0.042

(β: -.035)

-2.61

0.008

(β: -.107)

-3.22

0.001

(β: -.057)

-3.32

0.001

Mediation
Structure => LME => Cognitive Cynicism

Partial
Mediation

Structure => LME => Affective Cynicism

Partial
Mediation

Support => LME => Affective Cynicism

Partial
Mediation

Commitment => LME => Cognitive Cynicism

Full
Mediation

Commitment => LME => Affective Cynicism

Partial
Mediation

Conclusion
The study showed that leader-member exchange has partial and full mediation roles in the
negative, significant relationships between the dimensions of organizational climate and the
14
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cognitive cynicism and affective cynicism. This implies that a well-organized structure,
positive and constructive support relationships among employees, sense of belongingness
among organization members, a performance system in which well-performing employees are
recognized and rewarded on a fair basis, etc. have a significant effect on the formation of
positive organizational climate perceptions among employees. Positive and high-level
exchange between employees and their leader will be facilitated by a positive organizational
climate that is free of conflicts. Such exchange between the leader and the members will
indirectly affect cognitive and affective cynicism perceived by the members in a negative
way.
Positive leader-member exchange in an organization will reduce cognitive cynicism, which
refers to employees’ criticizing their organization and its practices, and affective cynicism,
which involves negative affect such as rage, anger, tension, and anxiety. As shown in this
study, an important determinant of high quality leader-member exchange is organizational
climate. At this point, organizational regulations, business strategies and policies, and
leadership activities, which make up organizational climate, are very important (Stringer,
2001). We think that conducting similar research on different sectors and samples will be
beneficial.
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Challenges Facing The European Union and The European Integration Process Due to
The Refugee Crisis and Brexit

Prof. Dr. Valeri Modebadze3

Summary
This article describes the main challenges that the European Union is facing over the last
years. It also analyzes the European Integration process and the emergence of the European
Union.
European integration process began after the Second World War.

European politicians

realized that “the old continent”, which was destroyed and razed to the ground, needed
unification in order to play more important role in the bipolar international system. The
European integration was a step by step process, which reached its culmination after signing
the Maastricht Treaty in 1992, when the European Union was formally established. European
Union created very favorable ground for free movement of people, goods, services and capital
within the internal market. Despite these positive developments, new threats emerged over
the last years that can put an end to the European integration process. From these threats and
challenges, particular attention is payed to Britain’s exit from the European Union (Brexit),
rise of radicalism and populist parties, migration crisis and a heightened terrorism threat.
Keywords: The European Integration Process, Brexit, Populism, extremism, migration crisis.
Introduction – the European Integration Process
European Union is a supranational organization which includes 28 member states of Europe.
It is the product of the European integration process which began after the Second World
War.
After World War II, the international system was no longer Eurocentric. Europe, which was
destroyed and razed to the ground, was no longer a major force in international politics.
World War II considerably changed the balance of power and ended the European hegemony
3
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in the world. (Korneli Kakachia, 2011) The bipolar system was established and the European
dominated international system became a thing of the past. Two superpowers emerged after
the World War Two - the United States and the Soviet Union and divided Europe into two
separate spheres of influence. Soviet Union established totalitarian communist regimes in
Eastern Europe. There was a constant fear of spread of Communism in the rest of Europe.
European leaders realized the necessity of uniting European nations in order to have “more
weight” in international affairs and play more important role in international politics.
European statesmen came to the conclusion that the maintenance of peace and stability would
only be possible if the Franco-German rapprochement could be achieved and if these
countries would be integrated into a common political space. In order to avoid new wars and
conflicts, European states had to reject imperialism, chauvinism, and closely cooperate with
each other.
On September 19, 1946 former British Prime Minister Winston Churchill delivered his
famous speech at the University of Zurich and voiced the idea of creating “a United States of
Europe”. As he stated: “There is a remedy which ... would in a few years make all Europe ...
free and ... happy. It is to re-create the European family, or as much of it as we can, and to
provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. We
must build a kind of United States of Europe.” (European Commission, 2019) According to
Winston Churchill it was necessary to accelerate the European Integration process and
recreate the “European Family” in order to avoid new hostilities and wars on the “old
continent”. Winston Churchill believed that the first step towards the European unification
process should be the creation of the Council of Europe.
The Congress of Europe was held in The Hague in 1948. The congress was attended by 750
delegates from different European countries, as well as observers from the US and Canada.
The Congress discussed ideas on the development of political co-operation between European
countries. It was decided to establish the Council of Europe. The congressional participants
expressed their views on the role and structure of the Council of Europe. On 5th of May 1949,
the Charter was signed and The Council of Europe was founded by the Treaty of London.
Nowadays, Council of Europe plays very important role in protecting human rights and rule
of law, promotes the consolidation of pluralist democracy and deepens political cooperation
between the European States. (Valeri Modebadze, 2015)
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One of the most important step towards European integration was the establishment of the
European Coal and Steel Community. The author of the idea was Jean Monet, who believed
that the Coal and Steel Industry of Germany and France should be under the supervision of
one supranational authority, which would control the production of these resources, and
therefore no country would use them for waging war. The purpose of the establishment of the
European Coal and Steel Community was to prevent new wars and conflicts between France
and Germany. In 1951, on the basis of the Treaty of Paris, which was signed by six European
countries (Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg), the European Coal
and Steel Community was founded. (Valeri Modebadze, 2015)
The next stage of the European integration process was the establishment of the European
Economic Community and the European Atomic Energy Community. The European
Economic Community was created on 1st of January 1958, after the Treaty of Rome entered
into force. After the establishment of the European Economic Community, the common
market and united economic space was created, tariffs and customs duties were abolished,
which facilitated the deepening of economic, commercial and trade relations between the
European countries.
Soon the Rome Agreement was followed by other important agreements. In 1965, a merger
treaty was signed which came into force in 1967 on the basis of which three institutions
(European Coal and Steel Community, European Economic Community and the European
Atomic Energy Community) were merged into a single institutional structure. 1992 is a
turning point and a significant moment in the history of the European Union. In 1992, 13
states of the European Economic Community signed a Treaty of Maastricht which entered
into force on 1st of November 1993. After signing the Maastricht Treaty, the European Union
was formally established. European Union has developed into a single market, which creates
the favorable ground for free movement of people, goods, services and capital within the
internal market. Nowadays, European countries have very close economic and political links
with each other. They became so interdependent that no country is willing to wage war
against other European states and carry out expansionist policies.

The very important

moment in history of the European Union was the introduction of a common currency, which
further accelerated the economic integration of the European countries and simplified
business procedures between EU member states. The EU is often viewed as the basis for the
European stability and prosperity. (Valeri Modebadze, 2015)
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Despite the above mentioned positive processes, European Union is now facing a number of
challenges. Since the 2008 global financial crisis many member states of the European Union
have faced considerable economic, financial and social problems. The Economic and refugee
crisis has contributed to the rise of radical political parties and Euroscepticism. As a result,
anti-European sentiments are widespread among many European nations. Among the most
prominent challenges, that the member states of the European Union are facing, are the
following:
-Britain’s Exit from the European Union (Brexit)
-Rise of radicalism and Populist parties
-Migration crisis and a heightened terrorism threat
Britain’s Exit from the European Union
Perhaps the most serious challenge facing the continental Europe is the United Kingdom's
decision to leave the European Union, also known as "Brexit".

In June 2016 a public

referendum was held in the United Kingdom, to decide whether the UK should leave or
remain in the European Union. 51.9% of Voters favored leaving European Union, whereas
48.1% supported to remain in the EU. (Alex Hunt & Brian Wheeler, 2019) The leaders of the
European Union are especially afraid of “Domino Effect.” The United Kingdom’s exit may
accelerate the disintegration process in the European Union, destabilizing not just the region,
but the entire world.

EU officials and European governments are determined to make

Britain’s exit from the European Union as painful as possible for fear of the spread of
Euroscepticism, populism and extremism across Europe. If Populist right-wing leaders in
France and other member states of EU will come to power, they might accelerate the breakup
of the European Union. German government expressed the concern that Brexit may lead to a
domino effect, listing Austria, Finland, the Netherlands and Hungary as countries that could
follow the UK’s lead. (John Lichfield, 2016)
Brexit could strengthen anti-EU movements and anti- European sentiments in the member
states of the European Union. Former President of the European parliament Martin Schulz
fears that Brexit could trigger “the implosion of the European Union.” As he stated in an
interview with the German newspaper “Frankfurter Allgemeine”: "If the British leave the EU,
there will be demands for further exit referendums." (Frankfurter Allgemeine, 2016) Schulz
expressed his concern that in the future, in other member states of the European Union right20
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wing and left-wing populists may come to power.

Schulz blames the heads of state and

government for the loss of confidence in European institutions: "Hardly any of the heads of
government really fight to get to the hearts of people." (Frankfurter Allgemeine, 2016)
The biggest problem for the member states of the European Union is how to untangle
thousands of ties binding United Kingdom to the “Old Continent”. In 2018 more than half a
million people demonstrated in London against the upcoming withdrawal of Britain from the
European Union and demanded from British government to arrange a new referendum.
However, Theresa May’s government is not willing to hold a new referendum and is
determined to carry out its plan despite the massive protests from the British people. The
main disadvantage of Britain’s exit from the European Union is that it is slowing the United
Kingdom's economic growth. British economy is a highly open economy, which has been
closely interwoven with the rest of Europe. Therefore, Brexit will have negative impact on
the British economy and in the future may cause the economic crisis in Britain, as well as in
Europe.
In case of the disintegration of the European Union, small and economically weak countries
would suffer most and would feel the negative consequences of an EU implosion.
President of Austria Alexander Van der Bellen does not rule out that the negotiations on
Britain's exit from the EU might fail, which would mean a Brexit without an orderly
agreement. According to him such a scenario would probably be the worst scenario for the
British people. He expressed his concern at the at the opening of the European Forum
Alpbach: "The Brexit decision is comparable to leaving the plane at high altitude." (Thomas
Mayer, 2018)
Rise of radicalism and populist parties in Europe
The popularity of extremist parties in Europe is on the rise. The results of recent elections and
public opinion polls show that far-right political parties are gaining popularity in many
member states of the European Union. The rise of extremist parties sends tremors across
Europe. In 2018 two populist parties - the Five Star Movement and The League formed a
coalition government in Italy. We have witnessed the rise of popularity of right wingers and
extremists in other European Countries as well, such as France, Germany, Poland, Hungary,
Slovenia, Sweden.
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Populism draws strength from public opposition to multi-culturalism, mass migration
processes and the perceived “decline” of national identity and national culture.

People

attribute the “decline” of national identity to the arrival of large numbers of migrants and the
rise of multi-culturalism.

The refugee crisis and the recent terrorist attacks in France,

Belgium and Germany contributed to the strengthening of populist nationalist ideas in the
European Union. The "new rights" criticize European politics, defend the idea of closing the
borders and oppose migration processes to Europe. Despite their Euroscepticism, most of
them have representation in the European Parliament and some right –wing parties have even
used European funds in their campaigns. (EUROEFE, 2016)
We can mention some of the right-wing political parties, the popularity of which are rising
over the last decades in Europe:
Alternative for Germany (AfD) is a right-wing populist party in the Federal Republic of
Germany. Since its foundation in 2013, the AfD has gained more and more popular support.
The party is often criticized for right-wing extremist tendencies. It became the thirds largest
political party in Germany after the 2017 federal elections and obtained 94 seats in the
bundestag. It is a newborn force known in Germany as "the teachers' party", since it is led by
macroeconomists. This party is against the European integration process and is often
described as the Eurosceptic party. Its supporters criticize the single currency and the panEuropeanism. The party has grown significantly since 2015 and the number of its supporters
has increased considerably. It has become, first and foremost, an anti-immigration party,
since it rejects Angela Merkel's welcoming policy toward migrants. The AfD often criticizes
Angela Merkel’s welcoming policy toward refugees, particularly from the Arabic countries. It
advocates the deportation of those migrants, who have committed crime in Germany. More
than 1.5 million migrants arrived in Germany since 2015 and the Afd supporters believe that
this migration process has caused the rise of crime in their homeland.

Alternative for

Germany (Afd) is in favor of closing the EU borders in order to limit migration processes to
Europe. (Jefferson Chase, 2017)
Another right-wing political party that is famous for its Europhobic discourse is the National
Rally, until June 2018 known as the National Front. It is a right wing political party which
was founded in 1972 by Jan - Marie Le Pen. It is an anti-European party which opposes the
French membership of the European Union. Current leader of the party – Marine Le Pen
supports French withdrawal from the European Union (Frexit). During the French Presidential
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Election, which was held in 2017, she promised French people to organize a French
referendum on EU membership if she were to win the presidential election. The party
members are in favor of a zero tolerance approach to law and order issues and oppose
multiculturalism and free migration. France has traditionally been a recipient of immigrants
and the migration processes have caused the emergence of multicultural society. Immigrants
are perceived as a threat to French society due to a multitude of factors, and the terrorist
attacks that the country has suffered in recent years - committed, for the most part, by young
French radicalized children or grandchildren of immigrants. Party supporters are known for
their xenophobic attitudes and sentiments. (El Orden Mundial, 2018)
If the above mentioned parties will come to power, then European Union will be in serious
trouble and it might cease to exist. The rise of populism and nationalism represents a serious
threat to the European Union. The strong man of the populist government of Italy, Matteo
Salvini is a hard Eurosceptic and believes that "The current European Union is a walking
dead." (Julio Algañaraz, 2018) The right-wing populist parties of Europe intend to unite in
order to have more “weight” and influence in the European parliament. The union of all these
parties would form a political group that could surpass the 250 MPs in the European
parliament.

In this way they could create a very powerful force that could have more

influence in European politics. Mateo Salvini regularly meets the leaders of the right-wing
populist parties in order to unite Europe’s anti-migrant and national political movements and
create a political union – “Freedom Front”. (Idafe Martin, 2019) The “Freedom Front” will
include following right-wing parties: The National Rally, the League, the Belgian Flemish
Interest, the Dutch Party for Freedom, and Austria’s FPÖ. According to Le Pen the aim of
this new movement is to fight against the European Union. (New Europe, 2018)
Migration crisis and a heightened terrorism threat
In 2015 and 2016, the European Union (EU) has accepted a large number of refugees from
the Middle East & Africa and as a result experienced an unprecedented migration crisis. This
refugee crisis is the largest humanitarian and migratory crisis in Europe after the Second
World War. In an interview with the German newspaper “Die Welt”, the Bulgarian political
scientist Ivan Krastev made it clear that this migration crisis is the most serious challenge that
the “old continent” is facing nowdays.
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Anti-immigration sentiments are rising across Europe. Italy has chosen the first populist
government in Western Europe. In all countries, anti-immigrant movements are gaining
popularity, and Merkel's position seems very fragile. American president, Donald Trump,
added fuel to the fire during the US presidential campaign, when he sharply criticized
Merkel’s decision to keep open Germany’s borders to Syrian refugees and called it an
“insane” decision. Over the last years Germany has accepted the highest number of refugees
and asylum seekers.

According to the German newspaper “Suddeutsche Zeitung” the

immigration issue had a negative effect on Merkel’s popularity and almost cost her the job.
The chancellor affirms that she does not regret the decision she took on 4th of September
2015, for humanitarian reasons, but despite this, has decided to tighten immigration policy in
recent years. The issue of immigration remains the biggest challenge in Europe (El Tiempo,
2019)
Many terrorists entered Europe which were disguised as refugees or migrants. According to
one study more than half of the terrorist attacks carried out in Germany from 2014 to 2016
were committed or planned by refugees. Since Germany has accepted refugees from Syria and
Middle East, it has been a constant target of terrorism. A study published by the think tank
“Heritage Foundation” shows that the attacks committed by foreign militants has increased
exponentially in 2016, at the height of the migration crisis. The planned attacks by the
refugees hit nine different European countries, although they directed their anger mainly
towards Germany (12 of the 22 plots) (La Gaceta, 2017)
Before the arrival of refugees from the Middle East, Germany was not a principal target of
jihadists and militants. The arrival of refugees gave rise to many social problems: crime rates
and violence has increased drastically in many German cities and towns, Germany
experienced unprecedented rise of terrorist attacks. In 2016, 60% of all attacks perpetrated in
Germany were carried out or planned by foreign militants who had fought or trained in Syria.
(La Gaceta, 2017)
Another serious challenge that the European countries are facing is how to integrate such a
large number of refugees into European societies. The vast majority of refugees are not
familiar with the European culture and don’t speak the European languages. Their integration
into European societies will be very time-consuming and complicated process. Many
European politicians question whether Europe can afford to shelter such a huge number of
refugees.
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Migration crisis led to the radicalization of European society. The persistence of the refugee
crisis and the attacks perpetrated by armed extremists in Belgium, France and Germany
deepened the feeling of xenophobia. These feelings were later manifested in attacks against
migrants and in a support for populist parties that oppose immigration in the member states of
the European Union.
Summary
European Union is facing a number of challenges that threatens its existence and might put an
end to the European integration process. From the above mentioned challenges perhaps the
most serious threat is Brexit, that could trigger the domino effect and may accelerate the
disintegration process in the European Union. If the United Kingdom decides to leave, this
might encourage other countries to exit from the European Union. Brexit could strengthen
anti-European and populist movements in the European Union.
The number of right-wing political parties, that are famous for their Europhobic discourse, are
growing little by little. Many leaders of these populist movements and right –wing parties are
against the European integration process and support the withdrawal of their homelands from
EU. If they will come to power, then European Union will be in serious trouble and it might
cease to exist. Refugee crisis and migration processes form the Middle East and Africa also
strengthen anti-European sentiments and provide the fertile ground for the rise of populism
and radicalism. The migration crisis and terrorism created favorable conditions for the
strengthening of populist movements and extremist political parties in European Union.
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The Psycholinguistic Approach to The National Self- Consciousnes
Assoc. Prof. Dr. Gülcamal Riskulova4

Abstract
Human sensitive values interprets to the language and textual form in the process of
communication then makes to act the lexical devices. The expressing of feelings depends
on psychological conditions. Exactly person”s feeling and it delivers with the perception
of admiration being glad, sorrow, horror, irritation etc. As far as the language is the
form of consciousness and every nation”s pruducts of feelings like creatures, events
other reflections of feelings are just linguistic. Everybody do not express their own
opinions at first sight, they analyze them. In this article we made a psycholinguistic approach
on the example from “Manas”.
Keywords: Perception, sense, influence, perceptible understanding, consciousness, intuition,
language means.
Улуттук Аң-Туюмга Психолингвистикалык Мамиле Психолингвистический
Подход К Национальному Самосознанию
Аннотация: Адам сезими кабыл алган туюмдарын башкаларга билдирүүдө, баш мээде
пайда болгон сезимдик баам, нарктоо тилдик же тексттик формага айланып,
лексикалык каражаттарды аракетке келтирет. Кабыл алуудан жаралган сезимдик
баамдын сыртка билдирилиши психикалык абалдан келип чыгат. Тактап айтканда, адам
сезими менен кабыл алган туюмдарын таң калуу, сүйүнүү, өкүнүү, иренжүү, коркуу,
чоочуркоо ж.б. аркылуу башкаларга жеткирет. Тил адам баласынын акыл-эсинин
формасы болгондуктан жана ар бир улуттун аң-туюмунун продуктысы катары
заттардын, кубулуштардын, окуялардын ж.б. атын атоо, сезимге таасир эткен
туюмдарды чагылдыруу жеке тилдик гана көрүнүш болуп эсептелет. Реалдуу
көрүнүштү, кубулушту ар бир адам кандай кабылдаса, ошол бойдон бербестен, өзүнүн
жеке анализ-синтезинен өткөрүп туруп, анан жеткирет. Макалада Манас” эпосунан
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алынган мисалдарга психологиялык талдоо жүргүзүү аркылуу сезимдик баам, улуттук
туюм түшүнүгүнө анализ жасадык.
Ачкыч сөздөр: Кабыл алуу, сезим, таасир этүү, сезимдик баам, аң-сезим, туюм, тилдик
каражат.
Аннотация: В статье рассматривается психолингвистический подход к национальному
самосознанию. В процессе коммуникации человеческие чувственные ценности в
главном мозге превращаются языковое или текстовое форме и приведет в действие
лексические средства. Внешнее отражение чувственных ценностей от восприятия как
результат психического состояния. Отмечается особая роль языка как формы сознания
личности и продукт национального самосознания. Подчеркивается, что воспринятая
человеком реальная действительность передается не впрямую, а через механизм
собственной

аналитико-синтетической

селекции.

Национальое

самосознание

и

чувственные ценности подвергнуты к психолингвистическому анализу на примере
эпоса “Манас.”
Ключевые слова: Восприятие, чувство, воздействие, чувственное разумение,
сознание, интуиция, языковое средство
Психология – адамдын аң-сезимин, баамын, таанып-билүү жөндөмүн изилдөөчү
илимдин тармагы. Лингвистика - адамдын акыл-туюмунун маңызы болгон тилдин ар
кандай теориялык жагдайларын изилдөөчү илим тармагы.
Адам аң-сезимине таасир эткен ички жана тышкы факторлор кабылдоочунун
жеке мүмкүнчүлүгүнө, кабылдоо кругазоруна, темпараментине жараша анын кайрадан
кеп каражаттарына айланышын камсыз кылат. Мындай караганда, психикалык жагдай,
ыңгай тил каражаттарынын жаралышына шарт түзөт. Буларды изилдөө бир жактуу эле
психология илиминде карала турган болсо ал адамдын жаш өзгөчөлүгүнө, адамдын аңтуюмуна ж.б. факторлоруна негизделет, ал эми анын тилдик каражат менен камсыз
болушу сезим, туюмдук

факторлор

менен

карым-катышта каралса

анда ал

психолингвистикалык же лингвопсихологиялык аспектини пайда кылат.
Азыркы дүйнөлүк лингвистикалык илмий изилдөөлөр бир эле жактуу
иликтенбестен, этнолингвистикалык да, психолингвистикалык да жагдайда каралып, ар
түрдүү багытты түзүп келет. Мындай тилдик изилдөөлөрдүн улуттук тарыхый,
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маданий ж.б. жактарын комплекстүү иликтөө өткөн кылымдын 40-жылдарында
америкалык окумуштуулар тарабынан башталып, азыр өзүнчө бир структуралисттик
багытты түздү. Чынында, тил адам баласынын акыл-эсинин формасы болгондуктан
жана ар бир улуттун аң-туюмунун продуктысы катары заттардын, кубулуштардын,
окуялардын ж.б. атын атоо, сезимге таасир эткен туюмдарды чагылдыруу жеке тилдик
гана көрүнүш болуп эсептелет. Ошондуктан тилдик туюмду категория катары кароо
менен аны ар бир улуттун жеке этностук, философиялык, психологиялык өңүтүнөн
карап

алып

этимологиялык,

функционалдык,

семантикалык

бирдик

экенине

ынанышыбыз абзел.
Ар бир тексттин жаралыш механизми да адамдын улуттук

аң-туюму, аны

кайрадан интерпретациялоодон жаралат. Тактап айтканда, адам сезими менен кабыл
алган туюмдарын таң калуу, сүйүнүү,

өкүнүү, ирээнжүү, коркуу, чоочуркоо ж.б.

аркылуу башкаларга жеткирет. Бул – сезимдик баам, нарктоо, анын тилдик же тексттик
абалга айланышы лексикалык каражаттарды аракетке келтирет. Сезимдик баамдын
тексттик абалга айланышы, алардын тилдик каражаттар менен аракетке келиши татталл
процессти түзгөндөй көрүнөт. Башкача айтканда ушул учурда адамдын ички
дүйнөсүндө, сезүү-туюусунда бир нече процесстер жүрөт. Бирок ойдун текстке
айланып, тилдик каражаттардын аракетке келип берилиши эч бир өлчөөгө мүмкүн
болбогон кыска убакытта жаралат. Реалдуу көрүнүштү, кубулушту ар бир адам кандай
кабылдаса, ошол бойдон бербестен, өзүнүн жеке анализ-синтезинен өткөрүп буруп,
анан жеткирет. Адамдагы сезимдик баамдан жаралган таасирлердин баары эле тексттик
абалга айланып тилдик каражаттар аркылуу сыртка билдириле бербейт. Айрымдары
атайын айтылбай ичте калып, же жагдайга ылайык айтылбай, бара-бара унутулуп калат.
Ал эми чыгармалардагы эргүүнүн, көңүл күүсүнүн ж.б. берилиши психикалык
жагдайдан жаралып, жазуучунун ички сезүү баамындагы, көз карашындагы ички
туюмунун тексттик абалга айланышы б.а. башкаларга айтайын деген ойлору тандалып,
тил

каражаттары менен

атайын

билдирилет.

Адам

чыгармачылыгында ички

сезимдердин ар кыл өнөр аркылуу берилишине тушугабыз. Сүрөт аркылуу, музыка
кайрыктары, поэзиялык, прозалык ж.б. ар түрдүү өзгөчөлүктө пайда болуп, бир эле
сезим ар башкалыкты берген сыяктуу көркөм чыгарманын жаралышында да бир эле
сезим ар түркүн автордун психикалык абалына жараша деформацияланып, тилдик
каражаттар башка-башка берилет.
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Тилдик каражаттардын тексттеги абалын бир эле лингвистикалык-адабияттык
деңгээлде

карабастан,

психологиялык

кабылдоонун,

темпераменттик

кайра

жаратуусунун, сезимдик туюмдардын образы, образдар системасы катары чагылышын
психологиялык аралаш деңгээлде кароо максатка ылайыктуу. Анткени адам сезген,
туйган нерсени дал өзүндөй атоого аракет жасайт, анын натыйжасында тексттеги
адамдын мүнөзүнө гана эмес, сырткы кейпин да элестүү көрүүгө болот. Ошону менен
катар айтуучунун же жазуучунун баамы, тил каражаттары да динамиканы түзөт, ошол
эле учурда психолингвистикалык обңектиге айланат.
Тилдик каражаттарды ушундай психолингвистикалык жагдайдан иликтөө чет
элдик жана орус тил илиминде

1970-80-жылдардын аралыгынан баштап көңүл

борборун ээлеп келет. Ал америкалык

салттуу маданий

антропология же

антропологиялык лингвистика деп аталган тармакта пикирлешүүнүн маселеси катары
иликтелген. Негизин Уильям Фолли атоочтук форманын тыбыштык өзгөрүшүн
иликтөөдөн баштаган. Кийинчерээк, когнитивдик этнолингвистика деп бөлүнүп, Франц
Боас, Эдвард Сепир сыяктууу окумуштуулар Альберт Энштейндин ыктымалдуулук
категориясынын принциптерине лингвистикалык ыктымалдуулукту (тике жана атайын
аналогиялык) жакындатышкан. Бул Сепирдин шакирти Б. Уорфтун эмгектеринде
чагылдырылган. Бул принцип боюнча «дүйнөдөгү тилдик карта» деген түшүнүк менен
курчап

турган

чөйрөнү

өзүнүн

айланасындагыларга

туюндуруудагы

тилдик

грамматикалык жана лексикалык каражаттардын классификациялык торчо түзө ала
турган мүмкүнчүлүгүн эске алган. Мунун натыйжасында тилдик типология да өнүккөн.
Тилдик семантикалык иликтөө тереңдеп, семантика-структуралык усул менен
изилдөөгө негиз түзүлгөн.
Кийинчерээк

А.Вежбицкаянын

«семантикалык

примитив»

деген

универсалдуу

иликтөөлөрү пайда болуп, эмоционалдык концептердин тизмесин аныктайт [1.1997.].
Бара-бара

В.фон

Гумбольдт,

Ю.Д.Апресян,

Н.Д.Аруютунова,

А.Зализняк,

И.Б.Левонтина, У.В.Рахилина, Е.В Урысон, А.Д. Шмелев, Е.С.Яковлева ж.б. бир катар
орус окумуштуулары өркүндөтүп изилдеп келет. Айрыкча Ю.Д.Апресяндын «Образ
человека по данным языка» деген макаласы адамдын иш аракетинин жана абалынын
лексикалык

каражаттар

менен

туюндурулушун

кеңири

карап,

семантикалык

метаязыктын сегиз системасын аныктаган: «1. Физикалык кабылдоо; 2. Физиолгиялык
абалы; 3. Ички жана тышкы таасирлерге карата физиологиялык аракеттер; 4.
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Физикалык аракеттер жана ишмердүүлүк; 5. Каалоо; 6. Интеллектуалдык ишмердүүлүк
жана менталдык абал; 7. Эмоция; 8. Кеп» [3.1994]. Ушундан

кийинки эмгектерде

тилдик психологиялык жагдай менен маанилик карым-катнашты кароо бир нукка
түшкөндөй иликтенен баштаган. Эмоционалдык деңгээл, жалпы жана жеке абалы,
психикалык жана эмоциялык абалдын жаралыш себеби, өбөлгөлөрү, алардын тил
аркылуу берилиши ж.б. кеңири иликтөөгө айланды. А.А.Брудныйдын психологиялык
жана философиялык түшүнүү жалпы маселелери жалпы философиялык көз карашта
каралат. Ошондой эле кыргыз лингвистикасында лексиканын семантикалык системасы
С.Өмүралиеванын [1.1991],

Б.Усубалиевдин [5.1988] жалпы мүнөздөгү эмгектерин

эсептебегенде, психолингвистикалык да, терең семантикалык деңгээлде да изилдөө
кезикпейт. Э.Орозалиев, К.Чокушевдин социалдык психологиялык лингвистика катары
бирин-экин макалалары учурайт [6.1979].
Тексттик лингвистика тармагында коммуникативдик бирдик жана текст түзүү
каражаттары жаатында иликтөөлөр жаралып, анын психологиялык жагдай-шарты,
өбөлгөлөрүнө толук көңүл бурулбай келе жатат. Арийне, ар бир пикирлешүүнүн
жагдайлык өзөгү кабылдоочунун да, айтып берүүчүнүн (жазып) да, аны угуучунун
(окуучунун) да менталдык шартына жараша болот. Ошонун жаралышы улуттук аңсезимге карата ишке ашып,

улуттук сезимди калыптандырат. Андыктан тилдик

изилдөөлөрдүн, түшүнүүнүн негизин психология илими менен байланыштыра кароо
психологиялык лингвистиканын багытын түзөт.
Дүйнөлүк лингвистикада тилдик лексика-семантикалык каражаттардын жеке өз
алдынча иликтенбестен, ар тараптуу, тактап айтканда, философиялык түшүнүү,
психологиялык кабылдоо, сезүү, туюу, логикалык талдоо, социалдык-антропологиялык
чөйрө аркылуу туюу ченинде иликтениши кеңири ишке ашып келе жатат. Тил аңсезимдин күзгүсү, улуттук аң-туюмдун формасы катары тил илиминин гана обңектиси
болбостон, аралаш илимдерди ичине камтып турат. Ошондой болсо да, психологиялык
жагдай-шарт бир эле психологиянын же бир эле логиканын, же бир эле
лингвистиканын маселеси боло бербейт. Таанып-билүү же түшүнүү жалпылыкка,
аналитикалык ой жүгүртүүгө негизделген болот. Ошондуктан ар бир денотаттын
негизинде, артында түшүнүү жатат, аны менен бирге жалпыланган ой натыйжа тилдик
аталыш катары ишке ашат. Ал эми сезимге

багытталган туюмдардын негизинде

түшүнүктүк образ катылат. Анын натыйжасында бизге бирдей эле таасир калтырган
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көрүнүштүн, кубулуштун, заттын ар бир адам сезиминде түрдүү из калтырып, сөз
каражаттары менен чагылдырылышты пайда кылган сыяктуу ар бир улуттун жеке
өзүнө тиешелүү атоо жана образдык туюм пайда болот. Маселен, алп сөзүн карасак,
өтө чоң,

эбегейсиз, зор деген түшүнүктөрдү жалпылаштырат. Албетте, ал өлчөмдөгү

заттарга, күч-кубатка, кайратка негизделип, алп дөө, алп Манас, алп трактор, алп
булчуңдуу ж.б. сөз айкаштарын пайда кылып, ушул туюмдарга таянат. Ал эми алп
кумурска десек, жогоркулардын бардыгын бириктирген күчтүү майда жаныбарды
түшүнөбүз. Алп адам, карман менен алп кумурсканы катар коюп кароого мүмкүн эмес.
Кандай болгондо да эң кичине адамдын алдында эң чоң кумурска теңдеше албайт. Тоо
– жалпыланган, б.а. таш, аска, топурак, кум, мөңгү, бийиктик ж.б. бириктирет. Ал эми
тоодой бийик бол десе, өзгөчөлөнгөн, тазалыктын, бийиктиктин, того тиешелүү бардык
жакшы деген сапаттарды адамдык сапатка өткөрөт. Демек, бийиктик, аруулук – ж.б.
кыргыз элинин улуттук мүнөзүнө тиешелүү
пайда болгон туюм. Бул - жөн гана

психологиялык талдоонун негизинде

образдаштырылган жалпыланган түшүнүктөн

келип чыгат да бул – кыргыз элине тиешелүү жалпылык.
Психологиялык кабылдоонун натыйжасы тилдик каражаттардан көрүнөт дедик.
Каада-салттын, үрп-адаттын, улуттук маданияттын тилдик чыгышын ошол тилдеги
этномаданий мурастар деп эсептелген макал-лакаптардан, фразеологизмдерден көрө
алабыз. Андай көрүнүштүн негизинде бир эле тилдик же адабияттык аңдоо эмес,
психологиялык кабылдоо, логикалык ой жыйынтык чыгаруу, философиялык ой
жүгүртүү ж.б. көп кырдуу маселелер жатат. Жомоктордо ай менен күндүн өзүнөн
бүткөндөй деген кыз баланын сулуулук сапатын берет. Ошол эле учурда «Манаста»
айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн бүткөндөй деген айкөлдүн кымбаттыгын,
жагымдуулугун сулуулук сапатка эмес, өзгөчө кудуреттүүлүгүн билдирет. Ал эми
оозеки ырларда «Ай, күндөн бүткөн немедей, азабын тарттым ченебей» деген
фактылык материалдар учурайт. Бул жердеги мисалдардагы Ай жана Күн планеталык
жалпыланган түшүнүктөн жарыктык, жылуулук, жаркырактык ж.б. белгилерин
топтоштурганынан

улам,

психологиялык

аң-туюмга

таасир

берүү

аркылуу,

философиялык-логикалык улуттук нтыйжага келгендигин көрөбүз. Ошону менен
этнолингвистикалык, этнопсихологиялык, этнофилософиялык жыйынтыкка келгенине
күбө болобуз.

32

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Демек, ар бир сөздүн далдасында адам аң-туюмуна таасир берген жана аны
кайрадан иштеп чыгып, чагылдырган адамдын акыл эсинин бардык факторлору жатат.
Ошондуктан сөздү жана анын маанисин бир жактуу изилдөөдөн мурун ал кандайча
аталышка келип жетти, анын артында кандай кабылданган

түшүнүк тургандыгын

билишибиз абзел. Адам акылына таасир эткен образды атап берүүдөн

мурда эске

тартылып калган образ психоденотацияны жаратат да, ал кайрадан жаңырып тилдик
сүрөт пайда болот. Акыркы учурларда тилдик семантикалык изилдөөнүн негизи
антропоцентристтик принципке таянуу менен заттын аткарган кызматында мезгилдик,
мейкиндик, заттын

формасы, көлөмү, атүгүл, температурасы ж.б. жагдайлары тил

аркылуу адам коммуникациясында орун алып, чагылдырылат. Жагдайга карата адам
физиологиялык дене түзүлүшү менен, белгилүү мейкиндикте орду бар сүйлөөчү
субъект катары аң-сезими, кабылдоосу, эрки жана эмоциясы бар. Андыктан
дейсксистин негизги фигурасы менен байланышта мезгилдик жана модалдуулук
категорияга ээ. Д.Ю.Апресян жогорудагы аталган макаласында орус лексикасынын
кеңири изилдөөсүнүн негизинде адам чыгармачылыгын, иш аракетин, абалын изилдеп
чыгып, чыгармачылыктын үч тибин – физикалык, интеллектуалдык жана кептик деп
берет. Адамга мүнөздүү абалдын болушун – кабылдоо, каалоо, билүү, пикири болуу,
эмоция жана таасир этүү ж.б. бөлүштүрөт.
Кыргыз элинин тилдик факт материалдары жогорудагы салыштырууларда
чагылдырылгандай, ар бир улуттун өзүндөгү атоолор жана андан пайда болгон тилдик
каражаттар менен билдирилген нарктоо же баалоо ошол улуттун дүйнө таанымынын
натыйжасы, анын улуттук психикасы, улуттук философиясы деп кароого негиз берет.
Адабияттар:
1.

С.Өмүралиева Кыргыз тили. – Бишкек. 1991.

2.

Вежбицкая А.А. Язык. Культура. Познание. –М., 1997.
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Яковлева

Е.С.
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русской

языковой

картины

мира
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пространства, времени и восприятия). –М., 1994.
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Уорф Б.Л. Наука и языкознание. Лингвистика и логика. Отношение норм

поведения и мышления к языку. –Новое в лингвистике, вып. 1. –М., 1960.
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Б.Усубалиев. Кыргыз тилиндеги антонимдерди окутуу -Фрунзе, 1988.
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Serahsî’de Sahâbe Uygulamaları Bağlamında Maslahat Düşüncesi
Assoc. Prof. Dr. Mehmet DİRİK5
Özet
Serahsî, günümüzde Türkmenistan-İran sınırında yer alan Serahs veya civarında doğmuş bir
Hanefî hukukçudur. Onun Buhâra’da ilim tahsil ettiği ve, sonra da yine orada hocalık yaparak
ilmi faaliyetlerini sürdürdüğü, eserlerini Özkent (Uzcend) Hapishanesi’nde yazdığı ve
ömrünün son yıllarını Merginân (Fergana)’da geçirdiği göz önüne alındığında Karahanlılar
Devleti’nin saygın âlimlerinden biri olduğu ortaya çıkar. Onun ilmi şahsiyetini değerli kılan
özelliği, bağlı bulunduğu hukuk ekolünün usulünü “Temhîdu’l-Fusûl fi’l-Usûl”, fürû
görüşlerini ise “el-Mebsût” isimli eserlerinde delilleriyle temellendirmiş olmasıdır.
Maslahat, fıkıh literatüründe ruhî veya bedenî, şahsî veya toplumsal, dünyevî ve uhrevî
yararların elde edilmesini ve zararların giderilmesini ifade eden muhteva genişliğine sahip bir
kavramdır. Serahsî’nin mensubu bulunduğu Hanefî ekolünde dar anlamda maslahat-ı mürsele
veya istislâh yöntemine, geniş anlamda maslahata riayet prensibine dayanarak hüküm ve fetva
verilmesi ilkten benimsenen bir esas değildir. Hâlbuki Hanefîlerin dışındaki İslam hukuk
ekollerinde IV. ve V. yüzyıllarda maslahat ve makâsıd kavramları terim olarak kullanılmaya
başlanmış, bunlara dayanarak hüküm ve fetva verilmesi yerleşik bir kabul halini almıştır. Bu
durumda diğer ekollere mensup hukukuçuların maslahat ve makâsıd çerçevesinde
geliştirdikleri düşünce biçiminin Hanefî düşüncesinde büsbütün ihmal edildiği söylenebilir
mi?
Hanefî usulünde yer verilmediği için Serahsî, usul eserinde maslahat veya maslahat-ı mürsele
başlıklarına yer vermemiştir. Bu durumda geriye onun maslahatla ilgili görüşlerini el-Mebsût
adlı fürû eserinde ilgili nasların yorumu, kıyas ve istihsan arasındaki ilişki çerçevesinde ortaya
koyduğu yaklaşımlar, örf ve âdetle temellendirdiği hususlar ve sahâbe pratiği çerçevesinde
Hulefâ-yi Râşidîn uygulamalarına dair izahlarından tespit imkânı kalmaktadır.
Bu çalışmada Serahsî’nin maslahat düşüncesine dayanak teşkil edebilecek Hulefâ-yi Râşidîn
uygulamalarına getirdiği izahlardan hareketle eserlerinde maslahat eksenli çözümlemelerin
bulunup bulunmadığı tespit edilerek onun maslahat anlayışı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

5

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
https://orcid.org/0000-0002-1581-7836.
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Anahtar Kelimeler: Serahsi, Sahabe, maslahat

1. Hanefîlerin Maslahat Anlayışı

Çalışma konusu olarak Serahsî (ö. 483/1090)’nin seçilmesi, fürû eseri el-Mebsût’un Hanefî
mezhebindeki fıkhî görüşlerin ve delillerinin en geniş şekilde ele alındığı, sistemli bir
tahlilinin yapıldığı ilk ve en hacimli kaynak olması ve mezhep içerisinde onun döneminde
maslahat düşüncesini tespit imkânı vermesidir. Bilindiği üzere eser, mezhebin temel
görüşlerinin tesisi ve doğruluklarının ispatıyla ilgilenmeyerek diğer bütün görüşler hakkında
tarafsız bir şekilde sistemli tahlil yapan büyük eserlerin ilki durumundadır.6
İslam hukuk felsefesinde maslahat, kullara yarar sağlamak veya onlardan zararı gidermeyi
ifade etmektedir. Maslahat düşüncesi, Allah-kul ilişkisinden kulların birbirleriyle olan
münasebetlerine kadar geniş bir yelpazede varlığı açıkça görülen bir prensip niteliğindedir.
Fıkhî faaliyetlerini belirli usul dâhilinde yürüten müçtehit imamlar, gerek nasların yorumunda
gerekse bunlardan hareketle karşılaşılan meselelerin çözümünde bazen birbirine benzeyen
bazen de farklılıklar gösteren usuller takip etmişlerdir.
Hanefîler usullerinde fıkhın kaynaklarını naslar, icmâ, sahabî kavli, kıyas ve istihsanla
sınırlandırmışlardır. Diğer mezheplerden farklı olarak Hanefîler, gerek maslahata riayet
prensibine gerekse istislâh veya mesâlih-i mürsele ile sedd-i zerîaya şer’î birer metot olarak
usullerinde yer vermemişlerdir. Bu, onların maslahata itibar etmedikleri anlamına gelir mi?
Ebû Hanîfe (ö. 150/767)’den müslümanların eline ganimet olarak geçen eşya veya küçükbaş
hayvanların, taşınması mümkün olmaz veya bundan acze düşülürse, hayvanları kesip diğer
eşyalarla birlikte etlerinin yakılabileceğine dair bir fetva nakledilmiştir. Bu fetvanın gerekçesi,
düşmanların o mallardan istifade etmesini önlemek ve bu yolla Müslümanların göreceği
zararın önüne geçmektir. Evzâî (ö. 157/774) ise evcil hayvanların telefini Ebû Bekir (ö.
13/634)’in yasakladığından hareketle Ebû Hanîfe’ye muhalefet etmiştir.7 Yine Hz.
Peygamber’in “Muhammed’in âline sadaka gerekmez zira o, insanların kiridir”8 sözüne
rağmen Ebû Hanîfe, Haşimoğulları’na zekât verilebileceği yönünde görüş belirtmiştir. Zira
Hz. Peygamber zamanında onlara hazineden pay verilmekteydi. Dört halife zamanında bu pay

6

Muhammed Hamîdullah, “Serahsî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2009, XXXVI, (544-547), 546.
Ebû Yûsuf, Yakub b. İbrahim el-Ensarî, er-Reddü alâ Siyeri’l-Evzaî, Beyrut, ts., s. 83.
8
Buhârî, Zekât, 57; Müslim, Zekât, 151; Ebû Dâvûd, İmâre, 18-19; Nesâî, Zekât, 95.
7
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kesilince, ihtiyaç duyulması halinde onlara zekât verilebilecektir. 9 Ebû Yûsuf (ö. 182/798)’un
gayri lazım bir akit olan müsâkât akdini tarla sahibinin ölümü halinde istihsanen lazım kabul
etmesi, emek sahibinin uğrayacağı zararı önleyip onun maslahatını koruma esasına dayanır.10
Hanefîlerin buna benzer meselelerde salt maslahata dayanan fetvalarının bulunduğu
bilindiğine göre onların maslahata itibar ettikleri açıkça görülmektedir.
Hanefîlerin kural olarak maslahata itibar edip etmediklerini, bir taraftan usullerinde yer
verdikleri delil ve metotların mahiyet, kapsam ve işlevlerine bakarak diğer taraftan da
verdikleri hüküm ve fetvaları inceleyerek tespit etmek mükündür. Bu çalışmada Serahsî’nin
maslahat anlayışı, raşit halifelerin uygulamalarına getirdiği yaklaşımlardan hareketle ortaya
konmaya çalışılacaktır. Ancak öncelikle onun mezhebî görüşleri çerçevesinde nas-maslahat,
kıyas-maslahat, istihsan-maslahat ve örf-maslahat ilişkilerine kısaca değinmek gerekmektedir.
a. Nas-Maslahat İlişkisi

İslam, dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırma gayesiyle insanlara gönderilmiştir ve bu
sebeple insanların maslahatını gerçekleştirmeyi garanti etmektedir. Serahsî de maslahatın ilk
olarak nassın incelenmesiyle elde edileceği ve bunun en önemli yöntem olduğu görüşündedir.
Zira onun görüşlerinde nass-maslahat ilişkisi kuran ifadeler bulunmaktadır. Mesela o, vakitle
mukayyed olmayan şer‘î emrin, kul tarafından yerine getirildiği zaman maslahat anlamının
gerçekleşeceği görüşündedir.11 Esasen ibadette, onu emredene değil, emri yerine getirmesi
istenen kimseye yönelik bir menfaat vardır. Nitekim Allah “Kim inkâr ederse inkârcılığı kendi
aleyhine olacaktır. Dünya ve âhireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık
yapmış olmaktadırlar”12 buyurmuştur.13 Ayrıca o nassla belirlenen bir bilgiye uyduğunu ve
bunda bir maslahatın bulunduğuna inandığını açıkça ifade etmektedir.14 Yağmur ve nehir
suyu ile sulanan arazinin ürününden onda bir (öşür); kova, dolap, su devesi vb ile çıkartılan su
ile sulananlardan yirmide bir oranında zekât alınacağına dair hükmün gerekçesinin külfete
dayandıran âlimlere, savaşta külfet daha fazla olmakla birlikte ganimetin beşte bir oranında
olduğunu delil getirerek bu miktarları dinin belirdiğini ifade etmiştir. Bunlara yaklaşımını ise
9

İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer, Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr, I-VI, Beyrut, Dâru’l-fikr,
1386II, 350.
10
Bardakoğlu, Ali, “Tabii Hukuk Düşüncesi Açısından İslâm Hukukçularının İstihsân ve Istıslâh Görüşü”, EÜİF
Dergisi, sayı: 3, (111-138), Kayseri, 1986 s. 129-130.
11
Serahsî, Ebû Bekir Muhammed b. Ebî Sehl, Temhîdu’l-Fusûl fi’l-Usûl, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, ts., I, 28 ( فَعرفنَا
)أَن ِب ُمطلق أاْلَمر يصير معنى أالمصل َحة فِي أاْلَدَاء.
12
Rum 30/44.
13
Serahsî, Temhîd, I, 77.
14
Serahsî, el-Mebsût, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1414/1993, III, 4; Rustem Azamatov, Hanefî Hukuk Ekolünde
Maslahat Anlayışı (Serahsî Örneği), Doktora Tezi, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2018, s.
98.

36

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

“biz ona uyar ve gerekçesini anlamamış da olsak bunda bir yarar olduğuna inanırız” 15 diyerek
ortaya koymuştur.
b. Kıyas-Maslahat İlişkisi:

Kıyas; usuldeki kıyas, kabul görmüş genel kural ve genel nitelikli şer‘î delil olmak üzere üç
farklı kullanıma sahiptir.16 Fıkıh usulünde ise genel olarak aralarındaki illet birliğinden
hareketle aslın hükmünü fer’e vermektir. Usulî kıyas ile maslahat arasında sıkı bağ
bulunmaktadır. Şöyle ki, kıyasın icrası, hakkında hüküm bulunan meselede illet olabilecek
vasfın belirlenmesi ile mümkündür. Bu vasfın da mülâim ve müessir niteliklerini taşıması
gerekir. Dolayısıyla bir vasfın illet olabilmesi için onun en azından muteber maslahata uygun
olması gerekmektedir. Zira şer‘î illetlere uygun olmayan vasıf mülgâ maslahat kapsamında
değerlendirileceği için kıyas işleminin gerçekleştirilmesinde illet olarak değerlendirilmeye
elverişli sayılmaz.17
Hanefîler, İslâm hukukunun genel esasları, bütün müslümanların ittifakı veya ortak ihtiyacı,
kolaylığı sağlama gibi prensiplerle hukukî meseleleri ele almışlar, daha uygun ve adil bir
sonuca ulaşmaya çalışmışlar, illete dayalı kıyasın dar kalıplarından sıyrılmak gayesiyle
istihsan metodunu kullanmışlardır.18
c. İstihsan-Maslahat İlişkisi:

Hanefîler arasında en çok kabul gören istihsan tanımlarından biri Ebû’l-Hasen el-Kerhî (ö.
340/951)’ye aittir. O, istihsanı “müctehidin daha kuvvetli gördüğü bir husustan (delilden)
dolayı, bir meselede benzerlerin hükmünden başka bir hükme başvurması” 19 şeklinde
tanımlamıştır. Serahsî ise Temhîd’de istihsanın bir delil olduğunu belirtmekle yetinmiş,
herhangi bir tanım vermemiştir. el-Mebsût’ta ise istihsanı bir grup yöntemi barındıran metot
olarak tanımlamış ve detaylı bilgiler vermiştir. İstihsanın bir türü miktar tayini bize bırakılan
hususlardır. Esasen bu kısım, teknik anlamda istihsan değildir. Bu hususların belirlenmesinde
istihsanı kabul edenlerle etmeyenler benzer şekilde hareket etmişlerdir. Serahsî teknik
anlamda istihsanın dört kısımdan oluştuğunu ifade etmiştir. Bunlar: 1. Kıyası bırakıp insanlar
için en uygun olanı almak, 2. Fert ve toplumun müptela olduğu şeylerle ilgili hükümlerde
kolaylık istemek, 3. Sıkıntı vereni terk edip genişliğe göre hareket etmek ve kolaylık talep
15

Serahsî, el-Mebsût, III, 4.
Şelebî, Muhammed Mustafa, Ta’lîlü’l-ahkâm, Beyrut, 1401/1981, s. 337.
17
Rustem, s. 277.
18
Bardakoğlu, a.g.m. s. 128-129.
19
Ebû’l-Hüseyn Muhammed b. Ali el-Basrî, el-Mu’temed fî usûli’l-fıkh, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1403,
II, 296.
16
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etmek, 4. Müsamaha ve ruhsat esasına göre hareket etmektir. Ona göre bütün bu tanımların
özeti, kolaylık için zorluğu terk etmekten ibarettir.20 Bunun da maslahatı gözetmenin farklı bir
ifade biçimi olduğu söylenebilir.
Bir gerekçe sebebiyle bir kıyası bırakıp başka bir kıyası tercih etme özelliğinden dolayı
istihsan, kıyasın bir çeşidini oluşturmaktadır ve insanlar için kıyası terk edip daha uygun olanı
seçmeyi ifade eder. Kıyası bırakıp istihsanla hüküm vermek bir delile dayanmalıdır. Bu delil
de nass, icmâ‘, hafi kıyas ve zarûrettir.
Kıyası bıraktırıp istihsanı almayı gerektiren bir delil olarak zaruret, insanların ihtiyaç duyduğu
yerde gerçekleşir. Zaruretin esasını inanların ihtiyacı oluşturur. Serahsî’nin “zarûretin söz
konusu olduğu yerde kıyasa göre hükmedildiği zaman zorluk anlamı ortaya çıkmaktadır”21
şeklindeki ifadesi, onun anlayışında istihsan ile maslahat arasında bulunan sıkı bağı ortaya
koyar. Zorluk insanlara zarar vermektedir. “Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez”22 ve
“Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez”23 ayetleri ise zorluğun giderilmesini
gerektirir.24 Zararın giderilmesi için kıyasın gereğini bırakıp kolaylığı tercih ederek faydayı
elde etmek istihsana başvurmakla gerçekleşebilmektedir. İnsanın kendisine yarar sağlama ve
zararı uzaklaştırma gayreti içerisinde bulunması, akıl sahibi bir varlık olduğunun
göstergesidir.25 Ayrıca insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıyla zarûretin ortadan kalkması26,
zarûretin hâcete bağlı olduğunun göstergesi olarak zikredilebilir. Hâcet ise insanların
maslahatlarıyla bağlantısı ispata ihtiyaç duyulmayacak ölçüde açıktır.27
Serahsî, hukukî meselelerin yorumunda maslahat ve maslahat anlamında menfaat, hayr, rıfk,
nazar; zararın giderilmesi gibi kavramları kullanır.28 Ancak onun maslahat düşüncesinin
zararın giderilmesi, zorluk ve meşakkatin ortadan kaldırılması noktasında temerküz ettiği
dikkat çekicidir.29 Eserlerinde zarar, meşakkat ve zorluğun ortadan kaldırılması kavramlarının
maslahat ile ilişkisini, zorluk giderilir30, zarar giderilir31 ve zarûretler yasakları mubâh

20

Serahsî, el-Mebsût, X, 145.
Serahsî, Temhîd, II, 203.
22
Bakara, 2/185.
23
Maide 5/5.
24
Bkz. Serahsî, el-Mebsût, I, 108; II, 126; III, 137, 175; X, 145; XXX, 167.
25
Serahsî, Temhîd, I, 123.
26
Bkz. Serahsî, Temhîd, II, 254; Serahsî, el-Mebsût, II, 121; V, 129.
27
Rustem, s. 178.
28
Rustem, 277.
29
Rustem 66.
30
Serahsî, Temhîd, I, 105, 351, 358; II, 141, 203; el-Mebsût, XV, 160; XVI, 55, 92; XXIII, 9, 65; XXIV, 178;
XXVI ()والحرج َم أدفُوع.
21
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kılar32 gibi genel hukuk ilkeleriyle ifade ettiği görülür.33 Ayrıca onun el-Mebsût’ta zararı
gidermek için (:  )دفعا للضررifadesini 29 defa, yarar sağlar (:  )ينفعهifadesini 28 defa kullanması
bilinçli bir tercih olmasa bile zararın giderilmesi düşüncesinin menfaatin elde edilmesinden
önce geldiği şeklinde bir kanaat uyandırabilmektedir.
Serahsî’nin anlayışına göre istihsan metodunun maslahat-ı mürsele ve sedd-i zerâi‘
metotlarını kapsayıcı nitelikte olduğu söylenebilir.34 Ancak bu durum, istihsanla istislâhın
aynı özellikte metotlar olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu metotlar arasında bir takım
farklar ve benzerlikler bulunmaktadır. Bu farklardan biri istihsanda genel veya cüz’î bir
maslahatın kazanılması amacıyla kıyasa aykırılık gerekmekteyken istislâhta herhangi bir
kıyasa muhalefet şartı aranmamaktadır. Tercih edilmeyi gerektirecek bir yararın bulunması,
onunla hüküm vermek için yeterlidir.35
Hanefîlerin istihsanının Mâlikîler’in maslahat-ı mürselesinden ziyade en geniş anlamıyla
insan yararını ifade eden maslahata riayet prensibi arasında benzerlik bulunduğunu ifade
etmek daha isabetli bir durum tespiti olabilir. Bu itibarla her istihsanın ıstıslâhın bir türü
olduğu; buna karşın maslahat temeli üzerinde oluşan hükümlerin tamamının istihsan olmadığı
söylenebilir.36 Netice itibariyle ıstıslâh, istihsanla bağlantılı bir metottur ve iyinin bulunması
ya da daha özel olarak beşer yararının gereğine uygun davranılması gibi sınırlı ve net bir
prensiptir.37 Bu sebeple Mustafa Zerkâ, istihsanı kullananların bir şekilde ıstıslâhı da
kullandıkları görüşündedir.38 Bu kavramla nasların ruhu, adaletin, hikmetin ve maslahatın
gerçekleşmesi hedeflenmiştir.39
Mezhepler arasındaki ihtilafın sebepleri arasında kullanılan terminoloji farklılıklarının
bulunduğu gözardı edilmemelidir. Mesela Allah: “...İhramlı iken av hayvanlarını öldürmeyin.
Kim bu durumda iken av hayvanını kasten öldürürse, ceza olarak sizden adil iki kişinin
hükmedeceği öldürdüğü hayvanın dengi ve evcil bir hayvanı Ka’be’ye ulaşacak şekilde
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kurban etsin”40 buyurmuştur. Bu âyette ihramlının öldürdüğü av hayvanının evcil
hayvanlardan denginin belirlenmesi bize bırakılmıştır. Hanefîler bu denkliği belirlemede takip
ettikleri ictihad metoduna istihsan41, Şâfiîler ise kıyas42 demişlerdir. Bu örnekte olduğu gibi
mezhepler arasındaki ihtilaf, bazen kullanılan terminolojiden kaynaklanabilmektedir.43
d. Örf-Maslahat İlişkisi:

Örf, “iyi olan, yadırganmayan, bilinen, tanınan; peşpeşe gelen” anlamlarındaki “urf”
kelimesinin Türkçe’deki söylenişidir. Fıkıhta örf, birçok fıkhî sonucun belirlenmesinde
kendisine atıfta bulunulan belli nitelikteki sosyal davranış biçimlerini ifade eder. 44 Hanefî
usulünde önemli bir yeri bulunmakla birlikte örf, müstakil bir başlık altında ele alınmamıştır.
Serahsî el-Mebsût’unda çeşitli vesilelerle örfe atıflar yapmış ve ona büyük önem vermiştir.
Ona göre örfe itibar edilmesi için önemli dört şart bulunmaktadır: 1. Örfün kimse tarafından
inkâr edilmemesidir.45 2. Örf, nass tarafından geçersiz kılınmamalıdır.46 3. Örfün nassa aykırı
olmamasıdır.47 4. Örf, konusu nassın olmadığı konuda vârid olmalıdır.48 Bu dört şartı taşıyan
örf hüccettir.49
Serahsî, insanlar arasında yapılması şöhret bulmuş işlere (örfe) uygun hareket etmenin vacip
olduğunu belirtmiştir.50 Kıyas hükmünün uygulanması, nassın açıkça hüküm vermediği
konularda zorluğa ve zarara düşürüyorsa bu hüküm terk edilmeli, istihsana başvurarak halkın
örfü dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla nasla çatışmadıkça örfü itibar edilecek bir esas kabul
etmesi onun maslahat düşüncesini ortaya koyar. Naslara aykırılık taşımayan örfe uygun
davranmakla maslahat gözetilmiş olur. Aynı şekilde naslara aykırılık taşımadıkça örfü
yasaklamak insanlara zorluk verir. Din kolaylık istediğine göre zorluk giderilmelidir. Örf
vasıtasıyla insanların zora düşmelerinin önüne geçilebilir ve onlara kolay gelen hükmü tercih
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imkânı sunulur.51 Bu itibarla örften alıkoymak zarar doğuracağına, uygun hareket etmek fayda
getireceğine göre örf ile maslahat arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğu ortaya çıkar.52
Serahsî’nin kıyasın uygulanması halinde zorluğun meydana geleceğinden ve zorluğun da
giderilmesi gerektiğinden hareketle insanların örfünü istihsan çerçevesinde itibar edilecek bir
ilke sayması onun maslahat düşüncesinde örf-istihsan-maslahat arasında sağlam bir bağ
kurduğunu göstermektedir.53
Rustem’in tespitine göre Serahsî’nin maslahat anlayışı yarar sağlamak ve zararı gidermek
anlamını ifade eden maslahat düşüncesi, fayda, menfaat, rıfk, nazar, hayr, siyâset,’umûmu’lbelvâ, hikmet, ma’nâ ve makâsıd gibi bu düşüncenin farklı yönlerini oluşturan kavramlarla
örülüdür.54 Dolayısıyla onun maslahat anlayışı sadece maslahat kavramıyla sınırlı kalmayan
ve başka kavramlarda da ifadesini bulan bir genişliğe sahiptir.

2. Serahsî’nin maslahatla izah ettiği bazı sahâbe / Hulefâ-yi Râşidîn’in uygulamaları

Hz. Peygamberin vefatını müteakiben yeni ortaya çıkan durum ve problemler karşısında
sahâbenin takip ettiği çözüm yolları, İslam hukukçularının geliştirip sistemleştirdikleri ictihad
metotlarına temel teşkil etmiştir. Sahâbenin, özellikle de Hulefâ-yi Râşidîn’in hüküm veriş
sürecini inceleyen fukaha, onlarda müstakil bir başlık altında olmasa dahi ilkesel olarak
maslahatı gözetme fikrinin önemli bir yeri bulunduğu görüşündedirler.55 Kur’ân’ı kitap haline
getirmeleri, hapishane ve divânlar kurmaları, kıtlık zamanında hırsızlık yapan kişiye had
öngörmeleri, içki içen kimseye seksen değnek uygulamaları, zanaatkârların ellerindeki malları
mazmun saymaları, ihtiyaç halinde devletin ek vergiler koyabileceğini kabul etmeleri, tek
kişiyi öldüren gruba ölüm cezası uygulamaları vb. onların maslahata dayalı uygulamalarının
örneklerindendir.
İslam hukuk doktrininde maslahatın kaynağı şeri‘attan ibarettir. Serahsî’nin bu husustaki
görüşünü, “Şer‘î tasarrufların temeli, fayda üzerindedir”56 ifadesi ortaya koyar. İslam
hukukçuları, her bir dini hükmün, kulların maslahatlarını gözetmek için meşrû‘ kılındığı
üzerinde ittifak etmişlerdir.57 Şâri‘in tasarrufları yani naslar incelendiğinde bunlarla
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gerçekleştirilmek istenen maslahatları, kaçınılması istenen mefsedetleri ve ulaşılmak istenen
maksatları tespit imkânı doğar.
Dini hükümlerle gerçekleştirilmek istenen maslahatlar, emreden açısından değil emrin
muhatabı kulların lehinedir. Serahsî’nin eserlerinde bu doğrultuda çeşitli ifadelere rastlamak
mümkündür. Mesela “Şer‘î tasarrufların temeli, fayda üzerine kuruludur”58 şeklindeki ifadesi
buna örnektir. Buna karşın Serahsî, diğer İslam hukukçularıyla dinî hükümlerin kulların
maslahatlarını temin etmek için vazedildiği konusunda görüş birliğinde bulunmasına rağmen
onlar gibi59 makâsıd ve maslahatı belirleme yöntemleri geliştirmemiştir. Bu onun bu
konularda herhangi bir şey söylemediği anlamına gelmez. Sistemli olarak ele almasa bile
nasların incelenmesinden, örf ve âdetlerin değerlendirilmesinden, sahâbe uygulamalarının
temellendirilmesinden ve nasların tümevarım yoluyla incelenmesinden hareketle onun
eserlerinde de maslahat düşüncesinin yer aldığı görülür.
Serahsî’nin fürû eserinde sahâbe uygulamalarına getirtiği izahlardan hareketle onun maslahat
düşüncesi hakkında bir şeyler söylemek mümkündür. Esasen sahabî kavli, Hanefî usulünde
muteber bir hüküm kaynağıdır. Ancak bu, sahabî kavlinin muteber kaynak sayılması
anlamında değil, şâri‘in tasarruflarıyla ilgili olmasından kaynaklanır. Bilindiği üzere sahâbe,
Kur’an’ın nüzulüne şahitlik etmişler, Allah rasülünün vahyi anlama ve hayata uygulama
sürecini yaşamışlardır. Serahsî, Hz. Peygamber’den alınan bir bilgiye dayanma ihtimali
bulunduğu için sahabî kavlinin ictihaddan önce geldiği görüşündedir.60 Sahabî kavli ile
Sünnet arasındaki bu sıkı bağdan dolayı o, sahabî kavlinin içtihada tercih edilecek olmasını
âhad haberin kıyasa tercih edilmesine benzetmektedir.61 Sahâbe kavlinin bu konumu, onların
bilhassa Hulefâ-yi Râşidîn’in uygulamaları maslahatın konumunu tespit açısından önem arz
etmektedir. Bu çalışmada Hulefâ-yi Râşidîn’in bazı uygulamalarına ilişkin Serahsî’nin
yaklaşımları üzerinden onun maslahat düşüncesi ortaya konmaya çalışılacaktır.
a. Hz. Ebû Bekir’in maslahata dayalı uygulama örnekleri

i. Hz. Peygamber’in vefatı münasebetiyle def çalan kadınların ellerini kesmesi: Ebû Bekir,
hilafeti döneminde Hz. Peygamber’in vefatı münasebetiyle sevinçten gürültü ve şamata
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yaparak def çalan kadınların ellerinin kesilmesini emretmiştir. Serahsî’ye göre Ebû Bekir’in
böyle bir ceza vermesi siyaset ve maslahat gereğidir.62
ii. Ebû Bekir’in, Ümmü Kırfe’yi idam etmesi: İslam dininde ibadetle meşgul olanlar, yaşlılar,
savaşa katılmayan siviller, çocuklar ve kadınların öldürülmesi yasaklanmıştır.63 Ebû Bekir,
Müslüman olduktan sonra irtidat eden Fezâre oğullarına mensup Ümmü Kırfe (Fâtıma bt.
Rebîa b. Bedr b. Amr)yi önce tövbeye davet etmiş, buna yanaşmayınca öldürülmesine karar
vermiştir.64
İrtidat, zorlama olmaksızın bir müslümanın küfrü gerektiren lafızları söylemesi veya küfrü
gerektirecek bir fiilde bulunarak dinini terk etmesi ya da başka bir dine geçmesidir. 65 İrtidat
suçunun cezası sünnet ve icma ile sabittir. Sübut bulması halinde irtidat eden kimseye
uygulanacak ceza konusunda ayrıntıda bazı farklılıklar bulunsa da temelde iki farklı görüş
vardır. Cumhur (Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali (ö. 40/661), Zührî (ö. 124/742), Hasenü’l-Basrî (ö.
110/728), Nehaî (ö. 96/714), Hammad (ö. 120/738), Ebû Yûsuf, Malik (ö. 179/795), Şâfiî (ö.
204/820), Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855...), gerekli şartların oluşması halinde kadın erkek
ayrımı yapılmayacağı görüşündedirler. Hanefî hukukçulardan bir kısmı ise erkek ve kadını
farklı değerlendirerek kadınlara irtidat sebebiyle ölüm cezası verilmeyeceği görüşündedirler.
Buna göre bir kadın irtidat ederse ondan tövbe etmesi istenir, küfründe ısrar ederse İslam’a
dönmesi için hapsedilir. Kadınların irtidat sebebiyle öldürülemeyecek olması, onların savaşçı
olmamalarından kaynaklanır. Dolayısıyla bir kadın savaşçı, kraliçe veya büyücü birisi olması
halinde öldürülebilir. Ölüm cezası, bu çeşit kadınların zararını önlemek içindir. Bu bakımdan
dinden çıkan bir kadını öldürmeyip hapsetmek ve onu Müslüman olmaya zorlamakla varılmak
istenen sonuca ulaşılmış olur. Bu görüş aynı zamanda bir kadının gerçek anlamda savaş niyeti
taşımayacağı kabulünü de barındırır.66
Esasen irtidat, İslam’dan dönmek, kişi ile Yaratıcı’sı arasında görülecek bir hesaptır.
Dolayısıyla cezası da herşeyin karşılık bulduğu hesap gününe bırakılır. Dünyada acil olarak
uygulanacak ceza ise kullara yönelik dünyada yarar sağlayacak meşru siyasi uygulamadan
ibarettir. Buna göre kısas cezası, can güvenliğini sağlamak; zina cezası, nesepleri ve meşru
62
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aile hayatını korumak; hırsızlık cezası, malları güvence altına almak; iftira cezası iffetlere dil
uzatılmasını önlemek ve içki cezası, insan aklını koruma altına almak için verilen cezalardır. 67
Serahsî’ye göre Ebû Bekir’in Ümmü Kırfe hakkında verdiği bu kararının gerekçesi, onun
dinden çıkmış olmasından ziyade bu müeyyideyi uygulamada maslahat görmesidir. Zira
Ümmü Kırfe’nin otuz tane oğlu vardı ve o, onları müslümanlarla savaşmaya kışkırtırdı. Onun
öldürülmesiyle birlikte oğullarının gücü kırılmış oldu. Bu uygulamayla gözetilen asıl maslahat
düşman toplumunun gücünü zayıflatmaktır. Serahsî’ye göre Ebû Bekir bu müeyyideyi siyâset
ve maslahat sebebiyle uygulamıştır.68 Ebû Bekir, bu uygulamasıyla genel asayişi korumak,
potansiyel fitnenin ve kan dökülmesinin önüne geçilmek, Hz. Peygamber’e ve dolayısıyla
İslam’a yönelik çirkin söz ve davranıştan başka kimseleri caydırmak için devlet başkanı
sıfatıyla bu suçu işleyen kadına tazir türü bir ceza uygulamayı istemiş olmalıdır.69
iii. Karısını boşayan Ömer’e oğlu ‘Âsım’ın hidanesini vermemesi: Hz. Ömer, boşadığı
hanımından olan oğlu ‘Âsım’ı almak istediğinde durum Ebû Bekr’e gelmiş ve O da:
“Annesinin kokusu (başka bir rivâyete göre: annesinin tükrüğü) onun için senin yanında olan
yağ ve baldan daha hayırlıdır. Ey Ömer! Çocuğun büyüyünceye kadar annesinin yanında
bırak” demiştir. Bir başka rivâyete göre “Annesinin çarşafının kokusu onun için senin yanında
olan yağ ve baldan daha hayırlıdır” demiştir.70 Serahsî’nin Hanefîlerin küçük çocukların
hidane ve velayetlerinin kime verileceğiyle ilgili görüşlerini gerekçelendirirken zikrettiği bu
örnek ve ilgili açıklamaları, onun maslahat düşüncesini açıkça ortaya koymaktadır.
Küçüklerin hidanesi (bakım ve terbiyesi) anneye verilir. Zira anne; şefkat, yumuşak davranma
ve eve bağlılık yönüyle babadan önce gelir. Annelerin çocuklarına babalarından daha şefkatli
ve fedakârca davrandığı bilinen bir gerçektir. Çocuğu için babanın katlanamayacağı
zorluklara katlanabildiğinden dolayı hidanenin anneye verilmesinde büyük bir yarar vardır.
Bunun süresini belirleyecek olan da çocuğun ihtiyacı ve maslahatıdır. Hanefîler, hidane
süresini belirlemede kız ve erkek ayrımına gitmiş, kıyasa göre söz konusu süre eşit olması
gerekirken kıyastan ayrılmışlardır.71 Serahsî, bu konuda kıyastan ayrılmanın gerekçesini
zikretmemekte; fakat bunun maslahat düşüncesine dayanan zaruret sebebiyle istihsan
çerçevesinde kıyastan ayrılma olduğu anlaşılmaktadır.
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Küçüklerin velayeti, kendilerine bakmalarındaki acziyet ve ihtiyaçlarını karşılama
imkânlarının bulunmamasından dolayı onlara karşı şefkatli olan ve anneye nispetle daha
isabetli görüş sahibi olmaları bakımından babalara verilmiştir. Hidane süresinin bitimiyle
birlikte kız veya erkek çocuklar üzerinde söz hakkı babaya geçer. Kıyas bunu gerektirirken
Hanefîler burada kıyastan ayrılarak hidane süresi bitse de örgü örme, yemek yapma vb. ev
işlerini öğrenmeye ihtiyaç duymalarından dolayı kızların anne yanında kalmalarını uygun
bulmuşlardır. Zira baba, erkeklerle bir arada bulunacağından kızın babanın yanında
kalmasının bazı mahzurları vardır. Bu sebeple ergenlik çağına kadar kızların anne yanında
kalmaları uygun görülmüştür. Erkek çocuk ise hidane süresi bitince hayata hazırlaması için
babaya verilir. Ayrıca anne yanında kalmasının hayata bakış, davranışlar ve sözler
bakımından bir takım mahzurları da olabilir.72
Her ne kadar Serahsî maslahat kavramını kullanmasa da o, Hanefî hukukçularının söz konusu
mesele ile ilgili ortaya koydukları görüşlerini temellendirirken hep çocukların maslahatını
esas almaktadır.73 Hanefîlerin erkek ve kız çocukların hidane ve velayetleriyle ilgili olarak
Serahsî’nin zikrettiği bu örnek ve konuyla ilgili açıklamaları, onların maslahat düşüncesiyle
hüküm verdiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Gerek hidanenin temellendirilmesi, gerekse
erkeklerle kızların hidane süresinin belirlenmesi noktasında mezhebin ilgili görüşlerinin, bu
kimselerin maslahatlarını koruma düşüncesinden beslendiği dikkat çekmektedir.
Mezhebin görüşlerini temellendirme sadedinde Serahsî’nin Hz. Peygamber’e bir kadının “Ey
Allah’ın Resûlü! Benim çocuğum için karnım kap, kucağım barınak ve sığınak, göğüsüm ise
pınardı. Şimdi bu adam onu benden almak istiyor” demesine karşılık olarak Allah rasülünün:
“Sen başka birisiyle evlenmedikçe kendi çocuğunu yanında bulundurma hakkına daha
layıksın”74 buyurmasını naklettiği rivayetin de esasen Hanefîlerin yukarıdaki hükümleri
çıkarmasına yeterli olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir.
b. Hz. Ömer’in maslahata dayalı uygulama örnekleri

i. Müellefe-i kulûba zekât payının kesilmesi: Allah “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar
içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri
kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda
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kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir”75
buyurmuş, zekâtın sarf yerleri arasında müellefe-i kulûbu da zikretmiştir. Müellefe-i kulûb
kapsamında zekâttan kendilerine pay verilenler; Ebû Süfyan b. Harb, Safvan b. Ümeyye,
Uyeyne b. Hısn, el-Akr’a b. Hâbis gibi bir grup Arap lideriydi. Allah rasülü, Allah’ın emriyle
İslam’a ısındırmak için bunlara zekâttan pay veriyordu. Bazı rivayetlerde bunların müslüman
oldukları, bazı rivayetlerde müslüman olmayı vadettikleri kaydedilmektedir.
Allah rasülünün vefatını müteakiben onlar, aynı şekilde zekât paylarını almak isteğiyle Hz.
Ebû Bekir’e başvurdular. Halife de onların müracaatını uygun buldu ve ödeme belgesi tanzim
edip Ömer’e gönderdi. Ancak Ömer onların elindeki evrakı yırttı ve “Bu, Allah rasülünün sizi
İslam’a ısındırmak için vermekte olduğu bir paydı. Ancak bugün Allah dinini güçlendirdi. Ya
İslam’da sebat edin ya da sizinle bizim aramızda hakem kılıçtır” dedi ve o kimselere zekât
payı vermeyi kesti. Serahsî’ye göre müşriklerin şerrini defetmek üzere cihad etmek,
müslümanların zengin ve fakirlerine farzdır. Onların şerlerini savmak için zekâttan onlara bir
pay verilmekteydi ve bu, o zaman cihad yerine geçmekteydi. 76 Allah rasülünün bu şekilde bir
uygulamada bulunması ise müellefe-i kulûb kapsamındaki bazı kimselerin müslümanlara
verebilecekleri muhtemel zararların önüne geçmekti. Zira bir savaş durumunda müslümanlara
galip gelirlerse müslümanlar onlara esir düşebilir, mallarını da alabilirlerdi. Bu zararı önlemek
için onlara bir kısım mal vermek, müslümanlara daha az zarar verecek ve daha çok yarar
sağlayacaktır.77 Görüldüğü gibi Serahsî, Hz. Ömer’in bu uygulamasının gerekçesini
açıklamış, müellefe-i kulûba zekât vermenin o kimselerden gelecek zararın varlığıyla alakalı
olduğunu izah ederek burada temel düşüncenin maslahat olduğunu beyan etmiştir.
ii. Bir kölenin özgürlüğe kavuşması için devlet hazinesinden para ayırması: Hz. Ömer
döneminde bir kölenin altın çömlek bulduğu ve Hz. Ömer’in bu köleyi bulduğu çömlek parası
karşılığında özgürlüğe kavuşturup çömlek parasından kalan miktarı devlet hazinesine
aktardığı rivayet edilmektedir. Serahsî bu olayı açıklarken Hz. Ömer’in bu uygulamasını
maslahatla ilişkilendirmektedir. Yani Serahsî’ye göre Hz. Ömer bunda maslahat gördüğü için
böyle uygulamıştır.78 Fakat Serahsî bu maslahatın gerekçesini açıklamamaktadır. Biz ise
burada Serahsî’nin maslahatla ne kastettiğini sadece tahmin edebilmekteyiz. Esasında bizi
ilgilendiren husus Serahsî’ye göre devlet başkanının maslahata göre hareket edebilirliğidir. Bu
örnek bağlamında Ömer’in uygulamasının bu düşünceye kaynak teşkil ettiği görülmektedir.
75
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iii. Nasr b. Haccâc’ı sürgüne göndermesi: Hz. Ömer, bir kadının “Şarap bulup da içmenin bir
yolu yok mudur? Veya Nasr b. Haccâc’a varacağım bir yol yok mudur?” beytini söylediğini
duyduğunda Nasr b. Haccâc’ı Medine’den Basra’ya sürmüştür. Bu ceza hakkında Nasr “Ey
Müminlerin emiri! Benim suçum nedir?” diye sorduğunda, Hz. Ömer, onun bir suçunun
olmadığını, buna maslahat sebebiyle karar verdiğini açıklamıştır. Bu sürgünün sebebi, onun
yakışıklı olmasıdır. Oysa yakışıklılık sürgünü gerektirecek bir durum değildir.79 Serahsî, Hz.
Ömer’in Nasr’ı sürgün etmesinin gerekçesini açıkça salt maslahatla açıklamıştır. Onun
yakışıklılığı ve kadınları cezbetmesi bilinmekte80 iken bunun dışında başka bir suçu
bilinmemektedir. Ancak Halife, kadınların kendine meylinden doğacak fitneyi önlemek
gayesiyle onu yaşama hakkına sahip olduğu bir yerden başka bir yere sürgün etmiştir.
Dolayısıyla sürgün gerektirecek bir suçu bulunmasa bile ona maslahat ve siyaset gereği
verilen tazir türünden bir sürgün uygulamış olma ihtimali kalmaktadır. Mecelle md. 26’da
“Zarar-ı âmmı def’ için zarar-ı hâs ihtiyar olunur” (genel zararı gidermek için, özel zarar
tercih etme) şeklinde ifadesini bulan bu anlayış, toplumun zararınının bireylerin zararının
önüne geçirilmesi, başka bir ifadeyle bireyin göreceği küçük zararla, toplumun göreceği
büyük zararın önüne geçilmesi amaçlanmış olmaktadır.
iv. Buluntu malı devlet hazinesine koyması: Hz. Ömer zamanında Üseyd b. Hudayr’ın kölesi
olan ve mukâteb köle statüsünde bulunan Ebû Sa‘îd’in şöyle dediği rivayet etmiştir: “Ben
mükatep köle iken Harre (Medine’de siyah taşlarla örtülü bir tepe) de beş yüz dirhem buldum.
Bunu, Ömer’e söyledim. O da “Bunu ilan et ve parayı çalıştır” dedi. Bunun üzerine ben o
parayı çalıştırıp kitabet bedelimi ödedim. Sonra Ömer’e gelerek durumu haber verdim. O “bu
parayı hazine görevlisine teslim et” dedi. Ömer’in, Ebû Sa‘îd’e buluntu malı işletmesini ve
kazancıyla özgürlüğüne kavuştuktan sonra söz konusu meblağı devlet hazinesi görevlilerine
teslim etmesini istemesi, Serahsî’ye göre maslahatın gözetilmesi düşüncesine dayanır. Esasen
Hanefîlere göre buluntu mal, ilan edildikten sonra sahibi ortaya çıkmazsa muhtaç olanlara
sadaka olarak verilmelidir. Bu da devlet hazinesi görevlilerinin vazifesidir. Serahsî bu
olaydaki maslahatları şöylece sıralamıştır:
a. Bir malı bulan kimse ihtiyaç sahibi olması halinde buluntu malı ilan ettikten sonra ondan
yararlanabilir. Bu olayda, efendisi ile arasında kitabet akdi yapan Ebû Sa‘îd’in sermayeye
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ihtiyacı vardı ve bulduğu malı, Hz. Ömer’in izin vermesiyle sermaye olarak çalıştırıp kitabet
borcunu kazancından ödeme imkanına kavuştu.
b. Devlet başkanı, gerekli görmesi halinde buluntu malı bulan kimsenin elinden alabilir.
Nitekim Hz. Ömer, Ebû Sa‘îd’e buluntu malı hazine görevlisine teslim etmesini istemiştir.
Böylece söz konusu para sadaka kapsamında ihtiyaç sahiplerine harcanabilecektir.
c. Devlet başkanı, buluntu malı, karz olarak, bulan kimseye sermaye yapmak üzere verebilir.
Hz. Ömer’in “bu parayı ilan et ve onu çalıştır, sonra da hazineye teslim et” sözünden paranın
karz veya mudarebe yoluyla verilmiş olacağı anlaşılmaktadır. Paranın verilmesi sırasında kâr
belirlenmediğine göre bu işlem mudarebe değil, bir karz işlemidir. Buluntu malın karz olarak
verilmesinde para sahibinin maslahatı korunmuş olur. Zira müstakriz elindeki sermaye
müstakrizin zimmetinde bir borçtur ve onun elinde iken telefi halinde tazmini gerekir. Şayet
karz verilmeksizin bulanın elinde beklerken telef olsaydı bulanın kasıt ve kusuru
bulunmadıkça tazmini gerekmediğinden mal heder olacaktı. Buluntu malın bulan kimseye
veya başka bir müteşebbise işletmesi (mudarebe) için verilmesi de mümkündür. Ancak bunun
için hâkim kararı gerekmektir. Böylece halkın maslahatları korunmuş olur.81 Görüldüğü üzere
Serahsî, buluntu malla ilgili Hz. Ömer’in tasarrufunu ayrıntılı şekilde ele almakta ve onun
maslahat çerçevesinde devlet başkanının hareket imkanından söz etmektedir.
v. Yalancı tanıklık yapan kimsenin yüzünü siyaha boyatması: Hz. Ömer, yalancı tanıklık
hakkında “Kırk sopa vurulur, yüzü siyaha boyanır ve çarşıda dolaştırılır” demiş, bu suçu
işleyen bir kimsenin yüzünü siyaha boyatmıştır. Hâlbuki Hz. Peygamber, ısıran köpeğe de
olsa işkence etmeyi yasaklamıştır82 ki tazir ve teşhir müeyyideleri dışında yüzün siyaha
boyatılması bir tür işkence olarak değerlendirilebilir. Yalancı şahitliğin teşhir / ilan edilmesi,
müslümanların maslahatını korumak içindir. Hz. Ömer’den nakledilen yüzün siyaha
boyanması siyaseten icra edilmiş bir uygulamadır. Hâkim diğer cezaların bu suçun failine
yeterli olmayacağını kesinlikle bilirse, siyaseten onun yüzünü siyaha boyar. Bu ise ceza değil,
siyaset gereğidir. Hâkim herkesin maslahatının bu şekilde korunacağı kanaatine varırsa böyle
yapar.83
vi. Üseyfi‘ el-Cühenî’nin borçlarını ödemek için malını alacaklılar arasında taksim etmesi:
İslâm hukukunun genel nazariyesine göre -aklî ve bedenî gelişimi ne durumda olursa olsun81
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din, renk, cins ve ırk ayırımı gözetilmeksizin yaşayan her insan, insan olma vasfı sebebiyle
şâri‘in veya hukuk düzeninin tanıdığı haklardan faydalanma (vücûb) ehliyetine sahiptir. Aynı
şekilde aklî ve bedenî gelişimine ve tâbi olduğu hukuk düzenine bağlı olarak bu hakları bizzat
kullanma (edâ) ehliyetine, hukukî işlemleri bizzat yapma yetkisine de sahip olur.
Hanefî hukukçular, hâkimin borçlunun nafaka veya diğer borçları sebebiyle mallarını satıp
satamayacağı hususunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Ebû Hanîfe’ye göre hâkim,
borçlunun mallarını, rıza göstermese de satabilir; Ebû Yûsuf ve Muhammed’e (ö. 189/805)
göre ise satamaz. Çünkü Ebû Hanîfe, hâkimin borçluyu hacredemeyeceği; imameyn ise
hacredebileceği görüşündedir.84 Konuyu açıklarken Serahsî şu örneği de zikreder:
Hac kafilesinden hızlı hareket ederek onlardan önce konaklara giden, buralarda borç parayla
ticaret yapan, sonra tekrar hızlı davranıp yine kafileyi geçen Cüheyne kabilesinden Üseyfi‘
iflas etmişti. Alacaklılar Hz. Ömer: “Ey insanlar! Sakın bir adamın orucu ve namazı sizi
aldatmasın. Bir kimsenin güvenilir olup olmadığını öğrenmek için konuştuğu zaman doğru
söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet edip etmediğine ve
zengin olduğunda takvasına bakın” dedi. Daha sonra devamla: “Ey insanlar! Cüheyne
kabilesinden Üseyfi‘, kendisi hakkında “hacıları geçti, hepsinden önce davrandı” denmesini,
dini ve güvenilirliği için yeterli saydı. (Oysa bunun dindarlık ve güvenilirlikle bir ilgisi
yoktur.) Dikkat edin! O, borç alarak ticaret yapmış, ancak borcunu ödemek için gerekli
ihtimamı göstermemiştir. Şimdi ise borcu, bütün malını götürecek kadar büyümüştür. Kimin
onda alacağı varsa yarın sabah bize gelsin, malını aralarında taksim edelim. Borçtan uzak
durun! Zira borcun evveli üzüntü, sonu ise elde-avuçta hiçbir şey kalmamacasına malın
elinden alınmasıdır.” dedi.85
Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed, karşı taraf talep etmedikçe hâkimin borçlunun malını
satmasının caiz olmadığı görüşündedirler. Bu olayda karşı taraftan herhangi bir talep
gelmemiştir. Bu durumda Hz. Ömer’in borçlunun malını alacaklıları arasında taksim etmesi
nasıl izah edilebilir? Serahsî’ye göre Hz. Ömer’in bu uygulaması iki gerekçeye
dayanmaktadır: Birincisi, borçlunun malı ve borcu aynı cinsten (nakit para) olabilir. İkincisi o,
bu uygulamasında Üseyfi‘ el-Cühenî hakkında böyle hareket etmekte bir tür maslahat görmüş
olmalıdır.86
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vii. Bir kişiyi haksız yere öldüren grubu idam etmesi: İslam ceza hukukunda cezalandırmada
kanunilik, şahsilik, umumilik, suç-ceza dengesi, sübjektiflik ve dinilik ilkeleri hâkimdir. Had,
kısas ve diyet gerektiren suçlarda cezalar şâri‘ tarafından önceden belirlenmiştir ve bu tür bir
suçun sübutu halinde hâkim suçluya ilgili cezai yaptırıma hükmeder. Böylece keyfilik önlenir;
kanunilik ve hukukun üstünlüğü sağlanır.87 Diğer taraftan cezalandırmada suç-ceza
dengesinin gözetilmesi gerektiği için cezaların miktarı, suçun mağdur, yakınları ve topluma
vereceği zarar dikkate alınarak belirlenmesi gereklidir. İslam’da cezaların belirlenmesinde
suçlunun işlediği ceza ile mağdurun, yakınlarının ve toplumun uğradığı zarar arasında makul
bir dengenin kurulması88 hedeflenmiştir. Nitekim ilgili ayette “Onda (Tevrat'ta) üzerlerine
şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir.
Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için
keffaret olur. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir”89
buyrulmuştur.
Serahsî, bu ayete göre bir kişiyi öldürmenin karşılığında kıyas ve istihsana dayalı iki çözüm
bulunduğunu ifade etmiştir. Kıyasın gerektirdiği hüküm bir kişinin öldürülmesidir. Nitekim
Şâfiîler bu görüşü benimsemişlerdir.90 Kısasta eşitlik ( ) مماثلةarandığı için kıyasa göre tek
kişiyi öldüren gruba kısas uygulanmaz. Hanefîler ise Hz. Ömer’in San’alı yedi kişinin iştirak
halinde bir adamı öldürdükleri cinayette bu kişilerin tamamına kısas uygulanacağı hükmünü
vermesini delil göstererek bir kişiyi öldüren topluluğun tamamına -kıyası terk ederekistihsanen kısas gerektiği görüşünü benimsemişlerdir.91
Hanefîlere göre bu uygulama, kısasın meşru kılınışına, yani insan hayatını kurtarma gayesine
uygundur ve bu durumda kısas, caydırıcılık işlevini yerine getirir. Aksi halde kısas kapısı
kapanır, onu uygulama imkânı kalmaz; maktülün yakınları ve toplum mağdur olur; gönüller
teskin edilmiş olmaz. Bu sebeple maktülün kanı, katillerin tamamına denk sayılır. Ayrıca
öldürme, bölünme kabul etmediği için bölünme kabul etmeyen bir fiili, bir topluluk iştirak
ederek işlese ya kısasın tümüyle gerçekleşmediğini veya her biri için tam olduğunu söylemek
gerekir. Katledilen bir kişiye karşılık birden fazla kişiye kısas uygulanması eşitliğe aykırı
görülebilir; ancak başka türlü kısasın gerçekleştirmek istediği maksat ve bu cezalandırmayla
87
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amaçlanan maslahat elde edilmez. Ayrıca haksız yere öldürmek, öldüren tarafın daha güçlü
birisi ve bir topluluk olmasıyla yakından alakalıdır. Zira bir kişi, bir kişiye karşı koyar. Eğer
biz bir kişiyi öldüren topluluğu öldürmezsek bu, kısas kapısının kapanması ve kısastaki delilin
işaret ettiği gerçeğin (hikmetin) yok olması sonucunu doğurur. Dolayısıyla tek kişiyi öldüren
grup için kıyasa göre kısas gerekmezken istihsana göre kısas uygulanır.92
İştirak halinde işlenen cinayetlerde, öldürülen bir kişiye karşı bütün suç ortaklarına kısas
icrası yönündeki sahabî uygulaması, cezalandırmada şahsi hakkı korumanın yanı sıra, kamu
düzenini sağlama ve suçu önleme gayesiyle yakından alakalıdır.93
viii. Sevâd’ın vergi karşılığında oradaki halkın elinde bırakılması: Fethedilen Irak arazisini
savaşanlara dağıtmak yerine vergi karşılığı sahiplerine iadesi hakkında görüş belirtirken bu
kararın hem onların, hem de onlardan sonra gelecek olan müslümanların hakkının
korunduğunu ifade etmiştir ki bu da uygulamanın temelinde maslahatın bulunduğunu
göstermektedir.94 Raysûnî’ye göre bu ictihad zahirci bir teabbüdi bakışa takılıp kalmaksızın
maslahat esaslı ta’lîl anlayışına dayanmaktadır.95
C. Hz. Osman’iın Maslahata Dayalı Uygulama Örnekleri

i. Cuma namazı için ikinci bir ezan okutması: Cuma ezanı okunduğunda alış verişin
bırakılması gerekir. Zira Allah “Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman
Allah'ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilseniz, bu sizin için daha iyidir”96 buyurmuştur.
Ancak fakihler okunmasıyla alışverişin haram, cumaya acele etmenin farz olduğunu
belirlemede dikkate alınacak ezan hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Zira Hz.
Peygamber, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde Cuma namazı için tek ezan
okunuyordu. Allah rasülü zamanını esas alan Tahâvî (ö. 321/933) bu ezanın, imam minbere
çıktıktan sonraki ezan olduğu görüşünü benimsemiştir. Hasan b. Ziyad (204/819) ise birinci
ezanla birlikte alışverişi bırakıp cumaya acele etmek görüşünü benimsemiştir, aksi halde
cumanın kaçırılma endişesi vardır ki Serahsî de bu görüşü tercih etmiştir. Serahsî bu görüşü
benimsemekte fakat bu ezanın mahiyet ve gerekçesinden söz etmemektedir.97 Serahsî’den bir
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Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 126-128. (Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 127. و معلوم أن القتل بغير حق في العادة ال يكون اال
)بالتغالب و اإلجتماع ْلن الواحد يقاوم الواحد
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Bardakoğlu, “Ceza”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1993 (VII, 478-482), 475; Çolak, a.g.e., s. 84-85.
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Serahsî, el-Mebsût, X, 16.
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Ahmed, Raysûnî, “Makâsıd ve İctihad Şatibi Merkezli Bir Bakış”, çev; Ahmet Yaman, Diyanet İlmi Dergi,
XXXIX, sayı: 3, (65-86) 2003, s. 75.
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Cuma 62/9.
97
Serahsî, el-Mebsût, I, 134.
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asır sonra yaşamış olan Kâsânî (ö. 587/1191), Hz. Osman’ın nüfusun artması sebebiyle ezZevra’da ezan okutulduğunu belirterek bu uygulamanın gerekçesine açıklama getirmiştir.
Bilindiği üzere Hz. Osman, kendi döneminde müslümanların sayısının artması ve yerleşim
yerinin genişlemesi sebebiyle ez-Zevra denen Medine çarşısında kendisine ait bir evin üstünde
bir ezan daha okunması uygulamasını başlatmıştı. Çünkü mescidin kapısında okunan ezan,
insanların namaza çağrılması gayesini yeterince yerine getiremeyebilir ve evi mescide uzak
olanlar namazı kaçırabilirlerdi. Ezanın insanlara namaz vaktini haber vermek amacını göz
önüne alarak o, ez-Zevra denen yerde bir ezan daha okunmasını uygun görmüştü. Bu
uygulama sahâbenin de tasvibini almış; bu konuda icma oluşmuştu. Görüldüğü üzere Cuma
namazı için bir ezanın daha okunması sadece insanların maslahatını gerçekleştirmek gayesini
gütmekteydi.
ii. Zekât mallarını zahir ve batın mallar şeklinde ikiye ayırması: İlk dönemlerden itibaren
zekâtın toplanması ve dağıtılması işini devlet ve ilgili kurumları üstlenmiştir. Hz. Peygamber
ve Hulefâ-yi Râşidîn döneminde ve sonraki devirlerde zekât tahsil ve dağıtımı ekseriyetle
görevli memurlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Kaynaklarda, Hz. Osman’ın zekât malları
arasında bir ayrıma gittiği; görünen ve tespiti imkân dâhilinde olan malların (emvâl-i zâhire)
zekâtının görevli memurlarca toplandığı, gizli malların (emvâl-i bâtıne) zekâtının ödenmesini
mal sahiplerine bıraktığı, sahâbenin de bu uygulamayı benimsediği bilgisi yer alır. Bu, zekâtın
devlet eliyle toplanması konusuyla ilgili bir ayrımdır. Buna göre toprak mahsulleri, sâime
hayvanlar, madenler, şehirlerarası nakledilen ticari eşyalar gibi açık malların zekâtının devlet
eliyle toplanıp dağıtılması; altın, gümüş, para, ticaret malları gibi gizli malların zekâtının ise
mükellef tarafından verilmesi tarzındaki uygulama kabul görmüş ve yerleşmiştir.98
Serahsî, Hz. Osman’ın zekât mallarını emvâl-i zâhire ve emvâl-i bâtıne şeklinde ayırmasının
gerekçesini de açıklamıştır. Ona göre bu ayrım, kötü niyetli zekât memurlarının insanların
mallarını araştırmaları, onlara zorluk ve sıkıntı vermeleriyle ilgili korkuya dayanır. Bu durum,
insanların bu tür malların zekâtını vermeyi bırakmalarına sebep olmaktadır. Gizli malların
zekâtını mal sahiplerinin vermesi, bir bakıma zekâtı sarf yetkisi hususunda halife tarafından
verilmiş bir vekilliğe dayanmaktadır. Bu vekillik geçerlidir, zira bu sahiplerinin yararına bir
uygulamadır.99
d. Hz. Ali’nin maslahata dayalı uygulamaları
98

Serahsî, el-Mebsût, II, 169; Mehmet Erkal, “Zekât”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2013 (XLIV, 207209), 206.
99
Serahsî, el-Mebsût, II, 170.
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i. Ecîr-i müşterek’i tazminle yükümlü tutması: Ebû Ca’fer’den gelen bir rivayete göre Hz. Ali;
terzi, çamaşırcı vb ortak işçileri, ellerinde telef olan mallardan dolayı tazmin sorumlusu
saymıştır. Bir diğer rivayete göre ise çamaşırcı, boyacı, kalıpçı gibi insanları tazmin
sorumlusu saymamıştır. Bu uygulama, insanların mallarının zayi olmaması için ihtiyati bir
tedbir niteliğindedir. Hz. Ömer’in de bu şekilde hareket ettiği naklolunmaktadır.100 Bu
uygulamadaki gaye, toplumsal yapıdaki ahlaki bozulma sebebiyle bazı kimselerin ellerinde
bulunan emanet malların telefini önlemektir. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed, esnaf ve
zanaatkârların müşteri mallarını umumi âfetlerin dışında, telefinde kusuru bulunmasa bile
tazmin edeceklerine dair hüküm vermişlerdir. Buradaki amaç hilekârlara ve kötü niyetli
kimselere mani olmak ve halkın malını korumaktır.101
ii. Çokca boşaması sebebiyle oğlu Hasan’a kız verilmemesini istemesi: “Kadınları boşarsanız
bunda sizin için günah yoktur”102 ve “Ey peygamber! Kadınları boşadığınızda onları
iddetlerini gözeterek boşayın”103 ayetleri talâkın mübah olduğunu gösterir. Nitekim Allah
Rasülü, Hafsa’yı yaşlılık ve hakkında bir töhmet bulunmadığı halde boşamış, sonra vahiy
gelmiş; ona geri dönmesini emretmişti. O, çok oruç tutan, geceleri çok namaz kılan bir
hanımdır. Aynı şekilde ashabdan hanımlarını boşayanlar vardı. Hz. Ömer, oğlu ‘Âsım’ın
annesini; Abdurrahman b. Avf (ö. 32/652), Tümâdır (اض َر
ِ ’)ت ُ َمı boşamıştı. Muğire b. Şu’be’in
dört hanımı vardı. Bunları karşısına alıp “sizler güzel ahlaklı, zarif hayat arkadaşları ve uzun
boylusunuzdur”, demişti. Hz. Hasan çok evlenmiş ve boşamıştı. Bir gün Hz. Ali minberden
“Bu oğlum, çok kadın boşayandır ( مطالق/ mitlâk), kızlarınızı buna vermeyiniz” demiş;
oradakiler de kızlarımızı yine de ona vereceğiz” demişlerdir. Serahsî, Hz. Ali’nin bu sözü
söyleme

gerekçesini

açıklamamaktadır.104

Zira

burada

onun

yorum

yapmasını

gerektirmeyecek ölçüde açıktır. Zaten Hz. Ali, bunu bizzat maslahat gereği talep ettiğini ifade
etmiştir.
iii. Kadı maaşını artırması: Hz. Ömer’in halife iken Süleyman b. Rebîa el-Bâhilî (ö. 28-31 /
648-652)’ye beşyüz dirhem hâkimlik maaşı ödediği naklolunur. Zira o zamanını
Müslümanların anlaşmazlıklarını çözmeye harcamıştır. Kadı Şüreyh (ö. 80/699) ise Hz. Ömer
ve Hz. Ali dönemlerinde kadılık vasfını üstlenmiştir. Ömer ona her ay yüz dirhem, Hz. Ali ise
beşyüz dirhem ödemiştir. Bu maaş farkı ise iki sebebe dayanır: Birincisi, aile fertlerinin sayısı
100

Serahsî, el-Mebsût, XV, 81.
Bardakoğlu, a.g.m., s. 129-130.
102
Bakara 2/236.
103
Talâk 65/1
104
Serahsî, el-Mebsût, VI, 3.
101
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Ömer zamanında az iken Hz. Ali döneminde sayının artması; ikincisi gıda fiyatlarındaki
değişimdir. Hâkime kendisi ve ailesinin geçineceği kadar mal verilir.105

Sonuç

Hukuk, toplumsal düzen kuralları içerisinde müeyyidesini devletin gücünden alan normatif bir
alandır. Hukukun normlar belirleyerek düzenlemek istediği hususlar rastgele seçilmiş değildir.
Bu düzenlemelerin insanların dünyevi faydalarını korumak gibi bir gayesi vardır. İslam
hukuku açısından düşünüldüğünde ise hukukun gerçekleştirmek istediği maslahatlar dünyevi
ve uhrevi maslahatların tamamını garanti eder.
Naslar sınırlı, hayatın olayları sınırsız olunca nasların doğrudan düzenlemediği konular
hakkındaki şeri hükmü belirlemek içtihadı gerekli kılmaktadır. İctihad faaliyeti sırasında diğer
hususlar yanında fakihin göz önünde bulundurması gereken en önemli esas, maslahatın
gerçekleştirilmesidir. Ancak maslahatın gerçekleştirilmesi, nasların çizdiği sınırlara bağlı
kalarak hareket edilmesi halinde mümkün olur. Aksi halde maslahat olarak ileri sürülen
çözüm, keyfiliğe meyletme şeklinde tezahür edebilir ve bu, şâri‘in amaçlamadığı bir kapıyı
aralamaya yol açabilir. Bu sebeple maslahatın belirlenmesinde dikkatli olunması
gerekmektedir.
Çalışmamızda Hanefî mezhebindeki fıkhî görüşlerin ve delillerinin en geniş şekilde ele
alındığı ve sistemli bir tahlilinin yapıldığı ilk ve en hacimli kaynak olan el-Mebsût’ta
Serahsî’nin maslahat anlayışını tespit imkânı vermesi açısından Hulefâ-yi Râşidîn
uygulamalarından bazıları seçilmiştir. Dört halife’nin maslahata dayalı olarak bu çalışmada
yer verilmeyen başka uygulamaları, hüküm ve fetvaları bulunduğu bilinmektedir. Burada raşit
halifelerden her birinin maslahata dayanarak gerçekleştirdikleri uygulamalara yer verilmiştir.
Serahsî bu uygulamaların bir kısmını gerekçe ve gerçekleştirilmek istenen maslahatlara
ayrıntılı açıklamada bulunmaksızın zikretmekle yetinirken bazılarını ayrıntılı olarak
gerekçelendirmiştir. Bu gerekçelere bakıldığında bu uygulamaların temelde maslahat fikrine
dayandığı, kulların maslahatlarını gerçekleştirmek amacı taşıdığı açıkça görülmektedir. Hatta
o, bazı uygulamaları istihsan metoduna bağlayıp metodolojik açıklamalarda bulunurken
bazılarını maslahat ve siyaset gereği uygulamalar olarak görmüştür. Dolayısıyla Hanefî
usulünde dar anlamda mesâlih-i mürsele ya da istislâh geniş anlamda maslahata riayet
prensibine dayanarak hüküm verilmesi ilke olarak kabul görmese bile pratikte diğer delil ve
105
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metotlar çerçevesinde ya da mutlak maslahat düşüncesiyle hüküm verilmesinin benimsendiği
söylenebilir.

55

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Түркия және Өзбекстан қазақтарындағы балаға байланысты әдетғұрыптарындағы ерекшеліктер
Бейсегулова А.К.106

Қазақ халқы үшін баланың дүниеге келуі мағыналы да қуанышты жәйт. Мақалада
тарихи Отаннан тыс жерлерде өмір сүріп жатқан қазақ диаспорасының бүгінгі кезеңдегі
салт-дәстүрлері оның ішінде балаға байланысты әдет-ғұрыптарындағы ерекшеліктері
қарастырылады. Түркия және Өзбекстан қазақтарының арасында бала дүниеге
келісімен жасалатын ырымдардың сақталуы, өзгерісі яғни өзге этникалық ортада қалай
жалғасын тауып жатқандығы сарапталады. Екі елдегі қазақтардың дәстүр жалғастығы
әсіресе «қырқынан шығару», «тұсау кесу» сияқты

ырымдар салыстырмалы түрде

қарастырылып талданды. Мақала негізінен далалық зерттеу жүргізіп жинаған
материалдар негізінде жазылған.
Кілт сөздер: диаспора, салт-дәстүр, наным-сенім, нәресте, бесікке салу, қырық күн.

Peculiarities of tradition and customs at birth of a child by Kazakhs of Turkey and Uzbekistan
Beisegulova A.K.
PhD doktoral of al-Farabi Kazakh National University,
Kazakhstan, Almaty, e-mail: beysegulovaak@gmail.com

For Kazakhs, the birth of a child has always been a significant and joyful event. Therefore, the
Kazakhs of Turkey and Uzbekistan have many traditions and customs associated with the
birth of a child and his upbringing. The article discusses the peculiarities and differences of
the centuries-old experience and various ancient beliefs among the Kazakhs of these two
countries. Also, traditional children's rituals are analyzed as «Kyrkynan shygaru» (to deduce
from forty days), «tusau kesu» (cutting the put), etc.
Thus, the following children's traditions and customs have played and play an important role
in the child's upbringing and his later life. The article is based on materials collected in field
studies.
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Keywords: diaspora, tariffs and customs, belief, baby, put in a cradle, forty days

Особенности традиции и обычаи при рождение ребенка

у казахов Турции и

Узбекистана
Для казахов рождение ребенка всегда было значительным и радостным
событием. Поэтому, и у казахов Турции и Узбекистана существует множество
традиций и обычаев, связанных с рождением ребенка и его воспитанием. В статье
рассматривается особенности и различие заложенной многовековой опыт и различные
древние верования у казахов этих двух стран. А также анализируется традционные
детские обряды как «қырқынан шығару» (вывести из сорока дней),

«тұсау кесу»

(разрезание пут) и т.д.
Таким образом, нижеизложенные детские традиции и обычаи играли и играют
немаловажную роль в воспиатнии ребенка и его дальнейшей жизни.
Статья написана на основе материалов собранных в полевых исследованиях.
Ключевые слова: диаспора, тариции и обычаи,верование, младенец, класть в
колыбель, сорокадневия
Қазақ халқының тұрмысында ежелден қалыптасқан ата-баба дәстүрі, заңы бар. Тұрмыс
салт-дәстүрлерінен этностың өзіндік қасиетін ғана біліп қоймай, этникалық ерекшелік
көрсеткішін байқай аламыз.
Баланың дүниеге келуі мен тәрбиесіне байланысты қазақтарда көптеген ғасырлық
халықтың тәжірибе мен түрлі көне наным-сенімдерге негізделген салт-дәстүрлер мен
әдет-ғұрыптар қалыптасты. Бұл салт-дәстүрлер бүгінде де қазіргі заман талабына қарай
мазмұнын жаңартса, енді бірі әлі де болса түрін, атауын бергенмен, ішкі мәнін сақтап,
сабақтасып, халықтың әдет-ғұрпына айналған. Бүгінде тарихтың тәлкегіне ұшырап,
шет жерлерге ауған, басқа мемлекеттің құрамына еніп, отандастар деген атқа ие болған
қандастарымыздың ата салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын жалғастырып отырғанын, оған
макро ортаның тигізген ықпалын зерттеудің маңызы жоғары. Қазіргі кезеңде олардың
мәдениеті жан-жақты түрленіп, басқа халықтардың мәдениетімен астасып жатыр.
Қазақтар ең көп орналасқан елдердің бірі Өзбекстан Республикасы. Оның солтүстік
шығысындағы (Ташкент, Сырдария, Жызақ облыстарындағы) қазақтар өз қоныстарын
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ата мекеніміз деп санайды. Тарихтың әртүрлі оқиғалары зардабынан ауа көшіп
қоныстанған қазақ ұлтының жиырма мыңға жуығы Түркия республикасында тұрып
жатыр. Қандастарымыз қаншама тағдырдың тәлкегінен өтіп, ондаған жылдар бойы
бөгде ұлт арасында мекен етіп отырса да халқымыздың ежелден жалғасын тауып келе
жатқан өзіндік болмысын, әдет-ғұрпын, салт-санасын сақтап келе жатыр.
Түркияға ауған қазақ зиялылыларының бірі Халифа Алтай: «Бүгінгі Түркия
қазақтарының түріктерден ерекшелігі өздерінің ата салты мен халық дәстүрлерінің
кейбірін сақтап қалуда. Мәселен кісі жерлеу, оның жетісі, қырқы мен жылын беру бар.
Тойлар қазақтың салт-дәстүрлері бойынша өтеді», – деп көрсетеді [1, 105 б.]. Дегенмен
де, көптеген жылдар бойы басқа этностың әлемінде өмір сүрген соң, жат жердің тілі,
мәдениеті, санасы, ұлттық психологиясы, салт-дәстүрі сол жерде тұрып жатқан
қазақтарға да әсер етпей қоймайтыны анық. Оның үстіне қазақ диаспораларының түркі
тілдес халықтармен қаны, діні тамырлас, тілі ұқсас болуы да олардың басқа
халықтармен салыстырғанда біртіндеп сіңісіп кетуіне оң ықпал еткен. Мәселен,
жастардың тілін ұмытуына басқа жергілікті ұлт өкілдерімен отбасын құруы себеп
болса, олар және олардың балалары жеті атаны тізбектеп айту дегенді, тіпті ана тілін де
ұмыта бастаған. Бұған бірінші себеп отырықшы өмірге көшу болса, екіншіден аралас
семьяда ұлттық әдет-ғұрыпты сақтауға мән берілмей, тұрмыс заңы, әдет-ғұрыптағы
араластық қалыпқа түсіп, негізгі түбірін сақтай алмағаны. Мәселен, Түркиядағы аралас
семьялы отбасында түрік халқының салт-дәстүрлері басымдық рөлге ие болып,
қазақтың байырғы салт-дәстүр түрлері өзінің мазмұны және түрі жағынан өзгеріске
ұшыраған.

Мұндай құбылыстардың кең етек жаюына бір жағынан көнекөз

қариялардың азайып баражатқандығы да әсер ететіндіктен, қазіргі кезде қазақ
жастарына мәдениетін, тілін, салт-дәстүрін сақтау өзекті мәселенің бірі болып отыр [2].
Қазақ халқының өмірінде нәрестенің дүниеге келуімен байланысты туған ырымдар,
жол-жоралар көп, халқымыздың салт-дәстүрінде бала туылғаннан бастап, есейгенше
қатар жүретін жөн-жоралар болсын, мейлі баланы ұлттық тәрбиелеу жағында болсын
барлығы да бала тәрбиесінен басталары хақ.
Қазақ халқы келін алғаш босаға аттағаннан бастап, үбірлі-шүбірлі болсын деп әртүрлі
халық арасындағы ырым-жырымдарды ұстанған. Мәселен, жас түскен келіннің алдына
бала отырғызып, ертерек бала көтерсін деп ырымдаған немесе ұл бала тусын деп алғаш
сойылған малдың ұлтабарын жегізетін болған. Өзбекстандағы қазақтарда жастардың
бірінші төсегіне алғашқысы ұл болсын деп ұл, қызды қаласа, қыз баланы аунатып
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алады. Сондай-ақ, аяғы ауыр жас келіндерге жаңадан сойылған малдың ұлтабарын
жегізу ырымы да жас келін ұлды болсын деген мақсаттан туындаған [3, 294 б.]. Жас
түскен келіннің алдына бала отырғызып, ертерек бала көтерсін деп ырымдаған.
Сонымен қатар әйел жүкті болғанда абысындары, жеңгелері оның жерік асын
дайындап, үйіне апарып береді (I).
«Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар» дейді қазақта, әсіресе жас келіннің бойына бала
біткенін сезген ене оны өз қамқорлығына алып, пәле-жаладан, тіл көзден сақтаудың
шарасын істей бастайды. Мәселен, қазақтар жас келінді түн қараңғысында жалаңбас
далаға шығармау, кешке суға жібермеу, өлік шыққан үйге
жағдайларға тиым салынады. Егер үйде

барғызбау, т.с.с.

ері жоқ болса, бір өзін жатқызбай,

қайынсіңілісі не енесі жатады. Қазақ арасында жалпы аяғы ауыр әйелдерге жыншайтан, пері, албастылар үйір болады деген ұғым бар. Белгілі этнограф Х. Арғынбаев
өз еңбегінде жоғарыда көрсетілген қауіп қатерден сақтандыру үшін

жас келіннің

отауына әр түрлі қару-жарақ, қамшы, балта, қасқырдың аузы, бүркіттің тұмсықтарын
іліп

қояды,–

деп

жаманшылықтардан

көрсетеді

4,

87б..

Келінді

тіл-көзден

сақтау үшін оған бойтұмар сыйлаған.

және

басқа

да

Келіннің аяғы ауыр

болғанда абысын ажындары «келіннің құрсағы ақ айранға толыпты, ақ алғысты
болыпты» деп енесінен сүйінші сұрап хабарлайды. Оның жүктілігін туған туысқан мен
көрші-көлеңге білдіру мақсатында міндетті түрде абысын-ажын, ауыл әйелдерін жинап,
«құрсақ шашу тойын» өткізетін болған. «Құрсақ шашу», Өзбекстан және Түркия елінде
тұрып жатқан қазақтарда да бүгінге дейін жалғасын тапқан дәстүр. Құрсақ шашуға әр
түрлі дәм пісіріп әкеледі, ондағы мақсат келіншектің жақсы көретін асын тауып беру.
Тәжірибелі енелер келіннің түсік тастамауын көздеп, етегін бүріп қояды. Босануына
үш ай қалғанда ұзын толғақ басталады. Бұл кезде бөпең айдай сұлу болсын деп, айлы
түнде келінін көлге шомылдырған. Босануына екі ай қалғанда орта толғақ басталады.
Бұл кезде келінге өткір зат (пышақ, біз, қайшы) ұстапаған. Оның мәні бала шала болып
туылмасын деген ырым. Жүкті әйелдің босануына бір ай қалғанда оның ай толғағы
басталады. Ине жіп ұстатпайды, бала кінідігіне оралып қалады деп, ауыр жұмыс
істетпейді [3, 296 б.].
Сондай-ақ, босандыру кезінде оның жеңіл және тез болуы үшін көптеген ғұрыптық ісәркеттер мен наным-сенімдер атқарылған. Әйелдің тез босануына жасалатын «жарыс
қазан» ырымы да осы елдердегі қазақтар арасында бүгінге дейін кездеседі. Әйелдің
толғағы басталғаннан

байлаулы тендермен қаптардың аузы ашылып, тігілген етек
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сөгіледі. Босанып жатқан әйелдің бұрымын жазған, киіміндегі

барлық

түйіндерді

шешкен, бойындағы барлық күмістен жасалған сәндік бұйымдарын ағытқан. Босану
тым ұзаққа созылған жағдайда «жарыс қазан» ұйымдастырылған. Бұл қуанышты
хабарды күтетін өте қызықты наным болып табылады. Келіннің енесі қазанға ет салып,
оны бала дүниеге келгеннен бұрын тезірек пісіруге тырысқан. Наным бойынша, сәби
бұл «жарысқа» қатысып, тезірек жарыққа шығуға тырысады. Бала дүниеге келгеннен
кейін бұл ғұрыпқа қатысушылар міндетті түрде піскен еттен дәм татуға тиіс болған [5,
179 б.].
Түркиядағы қазақ диаспорасының тарихын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын зерттеген
ғалым И. Сванберг Алтайкөй кентінде 1957 жылы дүниеге келген ұл баланың жөнжоралғысы туралы: «қазақтарда әйел босанып жатқан кезде арқанға керіп қойған.
Дүниеге келген нәрестенің денесін тұзбен сүртіп, орап шомылдырады да анасының
қасында үш күн ұстайды. Алғашқы үш күн анасы баласын жатпай, тұрмай күзеткен,
себебі «сары албасты», «қара албасты» қаскүнем күштер ұрлап кетеді деген сенім
болған. Екі жақтың туған туыстары, дос жарандары, көрші қолаңдары жиналып
босанған әйелдің қасында ән айтып, би билеп, ойындар ойнау арқылы көңілін көтеріп,
ұйықтатпауға тырысқан. Кешке ер адамдар карта ойнап, ал әйелдер әңгіме дүкен
құрып, тігіс тігіп, балаларға қараған» деп келтіреді [6, 174-175 бб.].
«Толғағы қатты әйелді жын, албасты, марту айналдырған деп, бақсы, молдаларды
шақыртады. Қиналып жатқан әйелге молда шақырту қазірге дейін бар. Әдетте жеңіл
желпі шараларды орындағанымен әйел босана қоймаса, қарулы әйелдер белін тартады.
Бел тартушы адам әйелдің арқа жағына отырып, сегізкөзден тізесімен сүйемелдей,
белінен қаусыра құшақтап, арам шеміршектен төмен қарай сылай тартып, баланың
тууын тездетеді. Баланың басы қисық жатса, тәжірибиелі кемпірлер оны түзетіп,
шығуға икемдейді [7, 89 б.].
Бала жерге түскенде оның кіндігін кесетін адамды да алдын ала дайындап қояды. Ол
көп балалы, елге сыйлы, қадір-қасиеті мол адам болғандығын қалайды. Оны «кіндік
шеше» деп атайды. Кіндік шеше баланың қырқынан шыққанша көмектесіп, кейін бала
ата-анасынан қалауын алады.
«Кіндік шеше» туыстық қатынастың бір түрі, бұл қазіргі күнге дейін сақталып отырған
дәстүр. Жүкті әйелдердің перзентханаларда босануларына байланысты, кіндігін кескен
адам, дос-жарандары немесе туған-туыстарының ішінен тағайындалады. Нәрестенің
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ата-анасы кіндік шешеге сыйлықтар жасайды. Бала да өсіп ержеткенше кіндік шешесіне
ерекше құрметпен қарайды [6, 172 б.].
Түркияда тұратын қазақ Ақан Қадарлы: «Мен бұрын жүкті әйелдерді босандырып,
баланың кіндіктерін кесетінмін. Ертеректе тәжірибесі бар әйелдер екі қабат әйелді
көбіне белін буып үйде босандыратын. Сондай бір әйелді босандырып жатқанда бала
теріс айналып қалып, кіндігіне оралып қалады, кіндік қатты шандыр болады екен.
Кіндіктегі қанды сауып барып, кіндікті кеседі. Егер бала жылап түсіп шетінесе
жаназасын шығарады, егер өліп туылса онда жаназасы шығарылмайды.», – деген
ақпарат берді (ІI).
Синьцзяннан ауып келген қазақ әйелдерінің айтуынша

баланың кіндігін жіппен

байлаған, 2-3 күн өткен соң кіндік кеуіп түскеннен кейін, оны ағашқа немесе қазақ
үйдің жоғарғы жағына іліп қойған. Ал, Түркияда олар баланың кіндігін үш күн аяғына
байлап, одан кейін бесікке, жастығының астына қойып сақтаған. Ол баланың кезбе
болып кетпеуі үшін жасалатын ырым деп түсіндіріледі. Қазіргі таңда баланың түскен
кіндігі туралы жасалатын ғұрыптар өте сирек кездеседі. Әдетте, босанған әйел
қорғансыз «qunarsis» деп 40-күнге дейін үйден шығармаған және осы уақытта кейбір
тиым салынған ережелерді ұстанады. Босанған әйел үш күнге дейін үй шаруашылығын
жасамайды. Қырық күн өткеннен соң анасы баланың шашын алып, шашты баланың
жастығының астына немесе орап жерге көмген [6, 175 б.].
Жаңа туған баланы бесікке салу – ізгі дәстүр. Қазақтарда екі-үш күннен кейін нәрестені
дәстүрлі бесікке бөлеген. Ежелде қазақтар бұл дәстүрді тойға ұластырған. Бесіктің
жасауын қыздың анасы даярлайды. Түркия қазақтары бұндай дәстүрлі ағаш бесікті 60ші жылдарға дейін қолданған. Түркияның ауылды жерлерінде тұратын қазақ әйелдері
нәрестені әлі бесікке салады. Бірақ, қалалы жерлерде баланы арнайы балалар төсегіне
жатқызады. Бұрындары бесікке саларда молдаға құран сүресін оқытып салған. Қазіргі
кезде баланы бесікке қадірлі, сыйлы адам салады. Баланы бесікке салатын әйелді «бесік
шеше» деп атайды. Бесікке салу рәсіміне де тек әйел адамдар қатысады. Бесікке
салатын адам міндетті түрде туылған баланың үйіне қой сойып және туылған нәрестеге
сый алып келуі керек. Сонымен қатар, бесіктегі жас сәбидің ұйқысы таныш болсын деп
адыраспанмен аластаған.
Өзбекстандағы қазақтарда да «бесікке салу» дәстүрі жақсы сақталған. Бесікті босанған
әйелдің анасы немесе туыстары – төркіні, яғни, баланың нағашылары алып келуге
тиіс. Бесікпен қоса, қызына бір мал қалжа, күріш, өрік-мейіз, құдаларға кит, қызы мен
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немересіне киім апарады. Қазіргі кезде бесік апарған қыздың анасы, өзбектің керней,
сырнайшыларын жалдап мерекелетіп барады. Ертеректе бесік тойға ер кісілер
шақырылмайтын. Баланы бесікке салудың да өзіндік жөн-жоралғысы бар. «Бесікке
салу» рәсімін көп балалы, тәжірибиелі әйел жасаған. Бала бесікке бөленгеннен соң
бесік үстіне 7 түрлі зат: көрпе, шапан, кебенек, тон, жабу, жүген, қамшы тастайтын.
Мәселен, тон мен шапан бала өз халқының адал ұлы болсын, кебенек жабу– батыр
болсын, жүген – ертерек атқа отырсын, т.с.с.. Ал қазіргі кездегі Өзбекстан
қазақтарында ең бірінші тоғыз дастархан – ырысы мол болсын деп, онан ұйқысы қалың
болғандығын тілесе, басқа да заттар жабылады. Бесік тойда түбіртектің астына тәтті
кәмпит, ірімшік

қойып «тыштыма» ырымын жасап, сыйлы бір әйелге оны бөліп

таратып бергізеді (ІІІ).
Баланы босана салысымен бір жеті өткеннен соң, мал сойылып шілдехана өткізіледі.
Босанған әйелге қой малы сойылып арнайы ас «Қалжа» дайындалады. Босанған әйел
міндетті түрде қойдың мойын омыртқасын мүжиді, мүжілген омыртқаны кереге іліп
қойған. Егер омыртқалар ажырап кетпей кепсе, жақсы ырым саналған, яғни баланың
мойны тез бекиді деп ырымдаған. Бұл дәстүр осы күнге дейін сақталып келеді. Көршіқолаңы, туыстары сый ретінде құс етін, әсіресе тауық етін, оның жұмыртқасын әкеледі
дейді Түркия елінде тұратын қандастарымыз. Сонымен қатар, қазақ отбасыларында ұл
босанса екі қой, қыз босанса бір қой сойып ас берген, немесе мешітке апарып таратады
(ІV).
Шілдехана – нәрестенің дүниеге келу құрметіне арналған той, қазақ халқының көптеген
салт-дәстүрлерінің бірі, баланың дүниеге келгендегі алғашқы тойы. Шілдехананың
көне атауы «Шілде күзет» болған. Мағынасы: туылғаннан кейінгі қырық күндік күзет
«анасы мен баласын жын-шайтандардан 40 күн бойына, яғни қырқына дейін күзету.
Бала дүниеге келгенен кейін 40 күнді тосып қырық қасық суға шомылдырып, қырық
күн шілдесінен шығарады. Сонымен қатар баланың алғашқы көйлегін «ит көйлек»
дейді. Оны жөрмелеп, іліп қана тігеді. Кейде ырымдап баласы жоқ әйелдер алып
жатады. Баланың ит

көйлегін шешіп, оған тәттілер салып иттің мойнына байлап

балаларға қудырады. Оны балалар қуалап жүріп, тәттіні бөліседі. Қырқынан шығару
ғұрпында қазақтар ұл баланы қырық күнге жеткізбей шығаруға тырысады. Оның мәні
ұлдың қалың малы аз болсын десе, қызды қырық күнге толтырып, қалың малы қырық
болсын деп жатады. Баланың қырқынан шығару рәсімінде ауылдың сыйлы, құрметті,
жасы үлкен кісіге шомылдыртады [3, 306 б.].
62

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Ұл баланы қырқынан шығарғанда 40 тиын салып, қыз балаға жүзік, білезік, күміс қасық
салып шомылдырады. Кей жерлерде қойдың қырық құмалағын салу да кездесіп қалады,
бұл бала малды, бай болып өссін деген ырымнан туған. Күмістерді шомылдырып
болғаннан соң, келген әйелдер біз де осындайға жетейік деген ниетпен бөліп алады.
Жиналған әйелдер қырық қасық суды құя отырып, балаға тілектерін айтады. Баланың
қарын шашын алу да ата-ана өздері белгілеген адамға алдыртады. Адамдар көп
болғандықтан бір шөкім шаш қиып, ырымын жасап келесілерге жалғайды. Әрбір шаш
алушы «жасың ұзақ болсын!» деп тілек айтып, ақша, басқадай дүниені бала қолына
ұстатады [8, С.236].
Қарын шашты шүберекке тұмарша етіп тігіп, баланың киімінің иығына қадап қояды.
Бұл ырым балаға көз тимеу үшін жасалады, ал тырнағын жерге көмеді. Баланың
шашын, тырнағын аса қасиетті деп қадірлеп, бала
Өзбекстан

өскенге дейін сақтап қояды.

қазақтарында қырқынан шығарарда баланың қолына ақша қыстыртып,

тырнағын сол рудан бір адамға алдыртады.
Сәбиге азан шақырып ат қою ата-бабадан мұра болып келе жатқан дәстүрдің бірі. Бала
туылғаннан кейін қырық күн өткен соң, ел ішіндегі аузы дуалы қарияға немесе баланың
атасына не әжесіне азан шақыртып ат қойғызған. Түркия қазақтарында қазақ халқы мен
түрік халқының есім беру салтындағы бір өзгешелігі, ол екі есім беру салты. Немесе
оны «кіндік ат» (göbek ismi) деп те атайды. Ең алдымен бала дүниеге келгеннен кейін
кіндігін кескен кісі сол сәтте кіндік атын қояды. Кіндік ат ретінде Алланың аттарынан
бірі, Пайғамбарлардың есімі мен олардың жақындарының атын, қасиетті кітаптарда
кездесетін есімдер мен ұлы кісілердің есімдерін қояды. Көп жағдайда кіндік аты
ретінде ер балаға Mehmet, қыз балаға Fatma есімдерін береді. Бұл баланың ең бірінші
есімі болып есептеледі.
Қазіргі кезеңде түркия қазақтарының аты-жөнi, есiмдерiнiң денi — түрiкше. Ақпарат
беруші Кәмiл Гезердың айтуынша: Түркияда бөтен аттарды түрiкшеге сай етiп жазуды
мiндеттейтiн заң бар. Алғашқы көшіп келген қазақтарда заң өзгерiп, аты-жөндерiн
қысқартқызып жаза бастаған. Заң бойынша, бөтен аттарды, яки түрiкшеге ерсi келген
сөздердi куәлiкке жазғызбайды (V). Ал орта буын жастағыларда көбінесе қазақ
есімдерінің алғашқы немесе соңғы буынында -хан/-қан жұрнақтарын жалғау кездеседі.
Сонымен қатар, қазақтарда баланың алғашқы тісінің шығуына байланысты да ырымдар
жасалған. Ертеде баланың алғашқы (ауыз тіс) немесе сүт тісі шыққанда оны қой немесе
сиырдың үстіне отырғызған. Егер баланы сиырға отырғызса тісі үлкен, күшті болады,
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ал қойға отырғызса тістері ұсақ және түзу болады деген мағынаны білдірген. Баланың
алғашқы шығып келе жатқан тістерін көрген адамға анасы сүйінші ретінде сыйлыққа
жүзік, орамал, жыртыс сияқты сый берген. Ол адамда өз бетінше балаға сыйлық
жасаған. Казіргі кезеңде қазақтарда баланың алғашқы тістері шыққанда түріктердің
әдет-ғұрыптарын ұстанады. Мысалға тісі шығып келе жатқан баланың үстіне жүгері
үгіткен. Малға отырғызу дәстүрі сақталмаған. Оның орнына туыстары мен көршілерін
арнайы әзірленген «dis bugdayi» – тарыдан жасалған тәтті ботқа немесе «irmik helvasi»
– жарма ботқасына шақырады [2, 64 б.].
Бала алғашы қадамын жасай бастағанда аяғына тоқ ішекті

немесе

аттың қылын

байлап, пысық, жүрісі жылдам, алғыр әйелге осы қасиеттері балаға жұғады деген оймен
тұсауын кестірген. Тұсау кесуші «Желдей ұшып, ердей бол!» немесе «Мендей жүйрік
бол» деп тұсауын кесіп, жетектеп жүргізетін болған. Тұсау кесуге жіп оны біреудің ала
жібін аттамасын немесе тоқ ішектен (бала малды болып, дастарханы майлы болсын
деген тілектен басқа кей кездері шөптен өрілген қысқалау арқанды пайдаланып, кесіп
жатып «көк шөптей өсіп, өнсін» деп тілек тілеген. Түркия қазақтарында және
Өзбекстан қазақтарында да әлі күнге дейін бұл дәстүр өз жалғасын табуда, бірақ қазір
баланың аяғын ала жіппен кесу кең үрдіс алған.
Мұсылмандықтың бір белгісі ер баланы сүндетке отырғызу екі елде тұрып жатқан
қазақтар арасында міндетті және мереке ретінде орындалады. Түркия қазақтары ер
баланы сүндетке 5-7 жасында отырғызған. Баланы неғұрлым сүндетке ерте отырғызса,
солғұрлым ауырсынбай, тез жазылып кетеді. Сүндетке отырғызу көбінесе жазда немесе
күз айларында іске асырылған. Себебі суық та, ыстық та балаға әсер етпесін деген
мақсат көзделген. Түркияда негізінен діни мерекелерге, әдет-ғұрыптарға, нанымсенімдерге ерекше көңіл бөледі. Сүндетке отырғызу дәстүрі ерекше мереке болып
аталып өтіледі. Егер отбасында 5, 7, 9 жастағы ұл балалар болса, олардың барлығын бір
күнде сүндеттейді. Тіпті отбасындағы қыздарының үйлену тойларында да ұл балаларын
сүндетке отырғызады. Ертеде молда шақырып сүндеттесе, қазіргі кезде әсіресе қалалық
жерлерде емханаларда сүндетке отырғызады. Қазақ балаларының да қолдарына қылыш
ұстатып, түріктердің мерекелік ұлттық киімдерін кигізеді [2, 65 б.].
Өзбекстан қазақтарыда сүндет тойға көп көңіл бөліп, 5-7-ге келген кезде
сүндеттендіріп, мұсылман болғандығын тойсыз өткізбеген және өзбек халқына ұқсас
келеді.

Мәселен сүндеттелетін балаға

арналған сый-сыяпат

көбіне нағашы

алдын ала көрпе төсек тігу, т.с.с. Балаға
жақтан болады.

Кей жағдайларда

балаға
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мінгізілетін

жылқыдан басқа көрпе-төсек,

киім-кешек те әкелінеді. Сүндеттелген

балаға көрімдігі деп ақшалай сый ұсынылып, үлкен той болып өткізілген [3, 309 б.].
Қазақтардың бала туу, оны тәрбиелеуге байланысты жиналған деректеріне қарағанда,
жалпы екі ел қазақтарында ұстайтын салт-дәстүрлер мен наным-сенімдер, ырымдардың
ұсқастығы байқалады. Бүгінде аталған елдердегі қазақ диаспорасы бала туу, өсіруге
байланысты жасалатын дәстүрлерді бүгінде жалғастырып отырғанмен де орналасқан
ортасына

заманның

жаңғыруына

байланысты

ұлттық

дәстүрлердің

кейбір

элементтеріне өзгеше түр, мән бергендігін жоғарыда айтылған этнографиялық
ерекшеліктерден

байқау

қиын

емес.

Сондықтан

шеттегі

қандастарымызды

қазаққылыққа тартып, қазақыландыра бастауымыз өзекті мәселінің бірі болуы тиіс.
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Abstract
Today, a lot of studies are conducted to improve the productivity of organizations in the
business world. Organizations are like puzzles. Each piece is closely connected to one another
and affects each other. This study concentrates on three concepts. The first one is paternalistic
leadership, which refers to the fatherly attitudes employees get from their superiors in return
for their unquestioning obedience. Turkey is one of the countries with the highest paternalistic
leadership values both among Eastern communities and among ten countries examined by
Aycan (2006: 462). The second concept is ethical climate, which determines the working
order of organizations along with the development of their unique culture and thus leads to
certain behaviors. The last concept is work stress, which is the working place version of
human being’s responses to the effect caused by what happens in his environment during his
existence. This study provides a literature review on these concepts, examines their effects on
one another, subjects the data obtained through survey method to a series of analyses, and
interprets the findings.

Keywords: Paternalistic Leadership, Ethical Climate, Work stress, Teachers

1. Theoretical Framework
1.1. Paternalistic Leadership
Managers have various expectations from employees. Employees also have various
expectations from managers and display certain behaviors because of such expectations. In
this context, paternalistic leaders try to create a family atmosphere in the workplace and
expect their subordinates to show unquestioning obedience and loyalty to them in return for
their interest in and protection of them (Tetik and Köse, 2015: 30). By its nature, paternalistic
107
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leadership is a leadership style commonly observed in eastern communities (Yeşiltaş, 2013:
50) rather than western ones (Pellegrini et al., 2010: 391). Considering the collectivist cultural
characteristic of Turkey, it is clear that paternalism is a very important concept for the
organizations there (Köksal, 2011: 102). Pellegrini and Scandura (2006) also indicate that in
the Turkish culture, there is a tendency to obey the directions and decisions made by fathers
without questioning them (Turan and Songur, 2016: 72).

According to Oxford Dictionary of English (2010), the concept of paternalism stems from the
word “pater”, meaning “father” in Latin. The concept can be defined as the policies and
practices of people who have an authority to limit the freedoms and responsibilities of their
subordinates (Uğurluoğlu et al., 2017: 2). To Aycan and Kabasakal (2006), paternalism is a
kind of relational exchange focusing on a relationship of personal interest. In a paternalistic
relationship, managers show a holistic interest in their employees just like parents, and, in
return for this, employees display respectful, loyal, and obedient behaviors towards their
managers (Taşlıyan et al. 2016: 238).

Previous research indicates that there are some ways of behavior that separate paternalistic
leadership style from other leadership styles. These behaviors should be analyzed first. Such
ways of behavior can be summarized as creating a family atmosphere in the workplace,
leaders’ establishing close and personal relationships with their subordinates, participating in
social activities outside the working life, expecting loyalty, and maintaining authority (Aycan,
2006: 448-449).

1.2. Ethical Climate
Coined by Victor and Cullen (1987, 1988), the concept of “ethical climate” is considered to
be accounting for and predicting ethical behaviors in businesses (Winbush et al., 1997:67).
Employees’ perceptions regarding the ethical climate of their organization are affected by its
policies, procedures, and reward systems as well as many aspects of its formal and informal
systems. Ethical climate helps to evaluate employees’ problems and alternatives and also
guides them to decide on acceptable and unacceptable behaviors in the workplace (Barnett
and Schubert, 2002: 281). From this perspective, ethical climate is regarded as an important
element that will make employees to develop ethical attitudes and behaviors by allowing them
to feel the values, rights, and wrongs of the organization (Mumcu and Döven, 2016: 129).
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The existence of ethical typical organizational practices and procedures gives birth to an
ethical working environment. For example, when making a decision that may affect others, it
is important to take the ethical practices of the organization as reference while making
definitions as “rights” and “alternatives” based on the ethics of the workplace (Victor and
Cullen, 1988: 101). Making the employees feel the ethical environment formed in the
organization through ethical climate and the leader’s ethical approach enables the employees
to believe in the existence of ethical rules, accept them, and adopt the goals of the
organization (Günel, 2016: 55).

1.3. Work stress
Stress is seen as one of the most serious health problems of the twentieth century. It poses a
problem not only for physically and mentally handicapped individuals, but also for employers
and governments considering financial loss. Work stress has serious consequences for both
individual employees and organizations (Lu, 1999: 61). In addition, work stress is seen as a
fact accepted by everybody in the developed and increasingly complicated working life
(Keser, 2014: 20).

From the organizational perspective, work stress can also be a motivational tool when the
pressure on the employee for him to timely deliver the product makes him willing to deliver it
more quickly and timely (Özcan et al., 2015: 126). Stress management is among the issues not
to be neglected to make employees in the organizations more creative and productive and
have a more positive power in productivity, energy, and dynamism. The severe effects stress
has on working life and social life impel individuals and organizations to study and manage it
more (Soysal, 2009: 18).
Individual sources of stress are directly associated with the individual’s duties and
responsibilities. They manifest themselves in the form of inability to cope with a change,
reduction of skills, inadequate motivation, inability to cope with problems, concerns about
displaying one’s abilities outside the working area, etc. Organizational sources of stress,
which refer to the sources of work stress, can be listed as dismission, problems with the
manager, differentiation in working conditions, excessive workload, low job security, weak
relationships with colleagues and superiors, and so on (Yıldız and Güneş, 2017: 46).
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2. Purpose, Sample, Method, And Hypotheses
The purpose of this study is to reveal the effects of paternalistic leadership perceptions on
ethical climate and work stress in private education organizations. The literature contains a lot
of studies on these variables (Erben and Güneşer, 2008; Cheng and Wang, 2015). In this
regard, we believe that this study will also contribute to the literature.

The sample of the study covers teachers working in the private education organization in
Tokat province of Turkey. The data were collected through a survey. The survey forms were
e-mailed to 120 teachers. A total of 107 survey forms returned were analyzed.

The study employed 13-item, unidimensional scale developed by Pellergrini and Scandura
(2006) for paternalistic leadership; 7-item, unidimensional scale developed by Schwepker et
al. (1997) for ethical climate; and 4-item, unidimensional scale developed by Küçükusta
(2007) for work stress. The hypotheses of the study are as follows:

H1: Paternalistic leadership has a positive effect on ethical climate.
H2: Paternalistic leadership has a negative effect on work stress.

3. Findings
Of the participants, 53% are males, and 47% are females. In terms of age, 38%, the largest
group, are in the age range of 25-29, whereas 2%, the smallest group, are in the age range of
20-24. As to marital status, 62% are married, and 38% are single. Finally, in terms of working
period, 40%, the largest group, have been working in the organization for 1-5 years, while
9%, the smallest group, have been working for 10 years or more.
Correlation analysis was made first in order to test the research hypotheses. The obtained
results are shown in Table 1.
Table 1. The Values of Correlation between the Variables
Mean

SD

1

1

Paternalistic Leadership

3.24

.88

(.92)

2

Ethical Climate

3.38

.90

.600**

3

Job Stress

2.07

1.11 -.145

2

3

(.91)
.037

(.95)
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*p<0.05, **p<0.01, n=107; The values in parenthesis are Cronbach’s alpha values.

As shown in Table 1, there is a positive, significant relationship between paternalistic
leadership and ethical climate (r=.600**). However, there is no significant relationship
between paternalistic leadership and work stress.

An analysis of regression was made to test the hypotheses formulated in the study. The
obtained results are shown in Table 2.

Table 2. The Results of the Analysis of Regression between the Variables
R2
Ethical Climate

0.36

Work Stress

0.021

F
59.19
0
2.250

t

β

Sig.

5.187

0.614**

0.000

-1.500

-.181

0.137

*p<0.05, **p<0.01; n=107.
As shown in the table, the participants’ paternalistic leadership perceptions have a positive,
significant effect on ethical climate (β= 0.614**). For the research sample, paternalistic
leadership perception explains 36% of the variance in ethical climate in the organization.
However, paternalistic leadership perception was seen to have no effect on work stress. Based
on these results, H1 is accepted, but H2 is rejected.

4. Conclusion
This study aimed to reveal the effects of the paternalistic leadership perceptions of teachers
working in private education organizations on ethical climate and work stress. A series of
analyses made on the data obtained from the participants showed that paternalistic leadership
has a positive, strong effect only on ethical climate.
Employees’ standing by their leader in any internal or external activity is of great importance.
According to the participants, the paternal role leadership plays is significant in the
determination of all written and unwritten ethical rules established by the organization. In this
regard, when making any organizational decision, the leader should ask his employees for
their opinions and communicate with them just like a father.

71

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Finally, one of the most important limitations of the study is that it was conducted only on a
specific sample. Thus, more generalizable results may be reached in future leadership
research through collective use of different variables.
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Adil Dünya İnancı’nın İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: Çağrı Merkezi Müşteri
Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma

Lect. Fatih SOBACI110
Assoc. Prof. Dr. Sema POLATCI111
Özet
Adil dünya inancının iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkisini, ayrıca iş ve yaşam tatmini
arasındaki etkiyi belirmek amacıyla yapılan çalışmada, özel bir GSM operatörü şirketine bağlı
çağrı merkezinde çalışan 116 müşteri temsilcisinden veri toplanmıştır. Analizler sonucunda
adil dünya inancının iş ve yaşam tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
İş tatmininin ise yaşam tatmini üzerinde yüksek düzeyde bir etkiye sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmanın, yerli literatürde üç değişkenin bir arada incelendiği ilk çalışma
olması yönüyle önem arz ettiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adil Dünya İnancı, İş Tatmini, Yaşam Tatmini.
The Effect of Belief in A Just World on Job and Life Satisfaction: A Research on Call
Center Customer Representatives
Abstract
This study was conducted to determine the effect of Belief in a Just World on job and life
satisfaction. the effect of job and life satisfaction was also investigated. The data were
collected from 116 customer representatives at a private GSM operator company. As a result
of the analyzes, it was seen that Belief in a Just World had no significant effect on job and life
satisfaction. It was concluded that job satisfaction had a high impact on life satisfaction. The
study is the first in the domestic literature where three variables are analyzed together. This
characteristic of the study is thought to be important.
Key Words: Belief in a Just World, Job Satisfaction, Life Satisfaction.
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Adalet kavramı ‘insanlık tarihi kadar eski’ sıfatını gerçek anlamda hak eden kavramlardan
birisidir. Kavramın böylesine eski olması ve halen önemli görülmesindeki en can alıcı
özelliğinin,

yaşamın

her

alanına

ve

anına

dokunuyor

olmasından

kaynaklandığı

düşünülmektedir. Bu alanlardan birisi de iş hayatıdır. Çalışanların, yaşadıkları ve şahit
oldukları olaylara ilişkin adalet algılarının iş ve yaşam tatminleri üzerinde bir etki yaratıp
yaratmadığı yönündeki soruya bulunacak cevabın örgütlere katkı sunacağı düşünülmektedir.
Adil bir dünyada yaşadıklarına inanan çalışanların, iş ve yaşam tatminlerinde bir yükseliş,
adalet kavramının yaratacağı kazanımları göstermesi açısından önemli olacaktır. Adil dünya
inancının iş ve yaşam tatmini üzerinde etkisinin olmaması durumu ise, bu etkinin
oluşmamasına neden olan muhtemel farklı değişkenlere dikkat çekecek olması yönüyle
önemli olabilecektir. Örgütsel davranış alanında bu kavramla ilgili çok fazla çalışma
bulunmamasının, kavrama dikkat çekmesi yönüyle çalışmaya değer kattığı düşünülmektedir.
İş ve yaşam tatmini arasındaki ilişki, örgütsel davranış alanında çokça çalışılmış ve farklı
modeller geliştirilmiştir. Bu iki değişkenin adil dünya inancı ile birlikte yer aldığı bir
çalışmaya yerli literatürde rastlanmamış, yabancı literatürde ise yalnız bir çalışmaya
rastlanmıştır. Çalışmanın bu yönden önemli olduğu düşünülmektedir.
Kavramsal Çerçeve
Adil Dünya İnancı
Lerner, 1965'te başlayan bir dizi karmaşık deneyde, adalete ilişkin inançların, mağdurlara
sempati duymak ve yardım etmenin ötesinde bazı anlamlar barındırdığını etkileyici bir şekilde
göstermiştir. Araştırmacıya göre, insanlar neyi hak ediyorsa onu elde ettiğine ya da elde ettiği
her ne ise onu hak ettiğine inandıkları “adil bir dünyada” yaşadıklarını varsaymaktadır. Bir
kişinin açık adaletsizliğe tanık olması durumunda, dünya adaletine olan bu inanç tehdit altına
girecektir. Bu durumda insanlar, adalet dünyasına olan inançlarını sürdürme, yeniden
doğrulama ve belki de aktif bir katılım ile adaletin korunması konularında motive olmaktadır.
Bu sürecin zor hale geldiği birçok durumda ise olayların sonuçlarını yeniden yorumlayarak
adil bir dünyaya olan inançlarını korumaya çalışmaktadırlar (Montada ve Lerner: 1998: 9).
Çünkü adil bir dünyada yaşadıklarına inanmak, bireylerin içinde yaşadıkları dünyayı
yordanabilir bir biçimde yapılandırabilmeleri açısından büyük bir önem taşımaktadır. İyi
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hareketlerin ödüllendirildiği, kötü hareketlerin cezalandırıldığı, herkesin hak ettiğini aldığı,
hiç kimsenin nedensiz yere kurban durumuna düşmediği adil bir dünyada yaşadıklarına
inanmadıkları takdirde, bireylerin günlük yaşamdaki kişisel anlaşmaları ve uzun vadeli
amaçlarına ulaşma çabaları anlamsız hale gelecektir. Dünyanın adil bir yer olduğu yolundaki
inanç, bir bakıma, insanlara kendilerine adil davranılacağı ve nedensiz yere kurban konumuna
düşmeyecekleri konusunda güvence vermekte ve bu güven içinde geleceklerine yatırım
yapmalarını sağlamaktadır (Öcel ve Aydın, 2010: 74).
İnsan hayatını şekillendiren en önemli unsurlardan biri iş hayatıdır. İnsanların geleceklerine
yatırım yaptıkları en önemli alanlardan biri de yine iş hayatıdır. Adil dünya inancına sahip
çalışanların iş hayatları aracılığıyla kendilerine yapacakları yatırımın daha sağlıklı ve
kapsamlı olması beklenir. Bu durumun beraberinde çalışanların iş ve yaşam tatmin düzeyini
yükselteceği düşünülmektedir. Çalışanların sahip olduğu adil dünya inancı ve bunun
doğurabileceği yüksek tatmin sayesinde örgütlerine ve kendilerine daha büyük kazanımlar
sunması beklenir. Araştırma bu kazanıma katkı sunma amacından beslenmektedir.
Adil dünya inancı iki farklı boyuttan oluşmaktadır. Bunlardan ilki kişilerin “bireysel olarak”
hak ettikleri şeye sahip olduklarına inanma derecesini ifade eden kişisel adil dünya inancıdır.
Genel adil dünya inancı ise, kişilerin “genel olarak insanların” hak ettiği şeyi aldıklarına olan
inanma derecesini ifade etmektedir (Alves ve Correia, 2010: 222).
İş ve Yaşam Tatmini
İş tatmini, çalışanın işten elde ettiği maddi çıkarı, iş arkadaşları ile beraber çalışmaktan aldığı
zevki ve eser meydana getirmekten dolayı yaşadığı mutluluğu içeren bir kavramdır (Eren,
1998: 145). Kavram kısaca “bir çalışanın, işinden memnun olup olmadığıyla ilgili durumu”
ifade etmektedir (Luthans, 1992: 114). Bu iki tanım ışığında iş tatmini, çalışanın işi ile ilgili
maddi (ücret, fiziksel koşullar vb.), sosyal (iş arkadaşları ile ilişkiler, saygınlık görme vb.) ve
psikolojik (stres düzeyi, duygusal emek vb.) faktörler başta olmak üzere çeşitli koşulların,
çalışanın beklentileri ile uyumlu olmasından kaynaklanan pozitif duygulanım durumu olarak
tanımlanabilir.
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Yaşam tatmini, bireyin kendi yaşam kalitesini yine kendi kriterlerine göre değerlendirdiği
yargısal bir süreçtir (Mert ve Bekmezci. 2016: 50). Bireyin yaşamdan beklentileri ile
yaşamında elde ettikleri arasındaki uyum düzeyi ne kadar yüksekse yaşam tatmininin o kadar
yüksek olacağı söylenebilir. Bu çerçevede yaşam tatmini, yaşamdan beklenenler ile
yaşanılanların

uyumu

sonucu

ortaya

çıkan

pozitif

duygulanım

durumu

şeklinde

tanımlanabilir.
İş ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişki örgütsel literatürde çokça dikkat çekmiş, bu
nedenle, iş ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi tanımlamak için çeşitli teorik modeller
ortaya konmuştur (Kabanoff, 1980; Muchinsky, 1993). Bu modeller şu şekilde açıklanabilir:
(1) İş deneyimlerinin diğer yaşam alanlarına yayıldığı veya tersi durumu içeren model, iki
değişken arasında pozitif bir ilişki olduğunu öne sürmekte ve yayılma (spillover) modeli
olarak adlandırılmaktadır. (2) İş ve yaşam deneyimlerinin birbirleriyle çok az ilgisi olduğunu,
esasen iki değişkenin ilişkisiz olduğunu ileri süren bölümleme (segmentasyon) modeli. (3) Bir
bireyin tatmin edici olmayan bir işten kaynaklanan tatminsizlik durumunu telafi etmek
amacıyla, çalışma dışı yaşamda bu tatmini sağlamak ve mutluluğu sürdürmek istediğine
ilişkin (veya tersi durum), iki değişken arasında negatif bir korelasyon öneren telafi
(compensation)

modeli

(Heller,

2002:

816).

Bu

modeller,

bir

çalışan

gözüyle

değerlendirildiğinde, farklı çalışanlarda farklı karşılıklar bulabilecek, hatta belki aynı
çalışanda farklı zamanlarda farklı şekilde doğrulanabilecektir. Özetle modeller çalışana veya
zamana göre farklı doğrulanabilecektir.
Bu kapsamda çalışmanın amacı adil dünya inancının iş ve yaşam tatmini üzerine etkisini,
ayrıca iş ve yaşam tatmini arasındaki etki durumunu ortaya koymaktır. Araştırmada yer alan
değişkenlerden adil dünya inancı ile yaşam tatmini (Dzuka ve Dalbert, 2006; Correia ve ark,
2009), adil dünya inancı ile iş tatmini (Otto ve ark., 2009) ve iş tatmini ile yaşam tatmini
(Keser, 2005; Aşan ve Erenler, 2008) farklı çalışmalarda bir arada yer almıştır. Yerli
literatürde bu üç değişkenin bir arada incelendiği bir çalışmaya rastlanmamış, yabancı
literatürde ise yalnız bir çalışma (Otto ve ark., 2009) bulunabilmiştir. Araştırmanın önemi
literatürdeki bu boşluğu doldurma ve adil dünya inancı konusuna örgütsel davranış alanında
dikkat çekme çabasından kaynaklanmaktadır.
Yukarıda yer verilen açıklamalar ve literatürde yer alan çalışmalar ışığında araştırma
hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:
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H1: Adil dünya inancı iş tatminini etkilemektedir.
H1 a. Kişisel adil dünya inancı iş tatminini etkilemektedir.
H1 b. Genel adil dünya inancı iş tatminini etkilemektedir
H2: Adil dünya inancı, yaşam tatminini etkilemektedir
H2 a. Kişisel adil dünya inancı, yaşam tatminini etkilemektedir.
H2 b. Genel adil dünya inancı, yaşam tatminini etkilemektedir.
H3: İş ve yaşam tatmini arasında anlamlı bir etki bulunmaktadır.
Araştırma Yöntemi
Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, bir GSM operatörü şirketine bağlı olarak hizmet sağlayan çağrı
merkezinde çalışan müşteri temsilcileri oluşturmaktadır. Araştırmada olasılığa dayalı olmayan
örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 130 müşteri
temsilcisine anket dağıtılmış, analizler eksik ve hatalı anketlerin elenmesi sonucu 116 anket
üzerinden yürütülmüştür.
Katılımcıların 74’ü (% 64) kadın, 60’ı (%52) ön lisans mezunu, 54’ü (%47) bir yıl ve daha az
tecrübeye sahiptir. Yaş ortalaması ise 22,95’tir.
Araştırma Ölçekleri
Adil Dünya İnancı Ölçeği: Dalbert (1999) tarafından geliştirilen 6 ifadeli Genel Adil Dünya
İnancı Ölçeği ve 7 ifadeli Kişisel Adil Dünya İnancı Ölçeği’nden oluşmaktadır. Göregenli
(2003) tarafından Türkçeye çevrilen Genel Adil Dünya İnancı Ölçeği’nin güvenilirlik değeri
.69 ve Kişisel Adil Dünya İnancı Ölçeği’ninki ise .85 olarak bulunmuştur (Uğur ve Akgün,
2015: 107-108; Danışman ve Berberoğlu, 2016:114).
İş Tatmini Ölçeği: Katılımcıların iş tatmin düzeylerini ölçmek amacıyla Brayfield ve Rothe
(1951) tarafından geliştirilen İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır Orijinal ölçeğin Cronbach alfa
katsayısı .77 olarak belirlenmiştir. 5 ifadeli ölçeğin Türkçe’ye geçerleme çalışması ve
geçerlilik analizleri Bilgin (1995) tarafından yapılmıştır.
Yaşam Tatmini Ölçeği: Katılımcıların yaşam tatmin düzeylerini ölçmek amacıyla Diener ve
arkadaşları (1985) tarafından geliştirilmiş olan 5 ifadeli ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin
Türkçe’ye uyarlanması Köker (1991) tarafından yapılmış ve güvenilirlik katsayısı .85 olarak
belirlenmiştir.
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Araştırma modeli şu şekildedir:

İş Tatmini

Adil Dünya İnancı (ADİ)
Kişisel adil dünya inancı
Genel adil dünya inancı

Yaşam Tatmini

Şekil 1: Araştırma Modeli

Verilerin Analizi Ve Bulgular
Araştırma verileri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz sürecinde ilk olarak
değişkenlerin demografik özelliklere göre farklılıklarını analiz etmek amacıyla bağımsız
örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bu analizlerde adil dünya
inancı (t=1.983, p<0.05) ve alt boyutu olan kişisel adil dünya inancının (t= 2.034, p<0.05)
cinsiyete göre farklılaştığı ve kadın katılımcıların ortalamalarının daha yüksek olduğu
görülmüştür. Diğer demografik özellikler, değişkenlerle ilgili bir farklılık oluşturmamıştır.
Daha sonra değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayılarına
bakılmış, elde edilen değerler Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayısı Değerleri

Ort.

S.S. Kişisel ADİ Genel ADİ ADİ İş Tat. Y. Tat.

Kişisel ADİ

4,13

,50 (0,63)

Genel ADİ

3.95

,64 ,319**

(0,66)

ADİ

4.04

,46 ,755**

,862**

(0,73)

İş Tat.

3,58

,74 ,046

,056

,064 (0,70)

Y. Tat.

3,45

,88 0,43

,050

,012 ,547** (0,81)

**p<0.01 (Parantez içerisindeki değerler, ölçeklere ait Cronbach Alfa değerleridir).
Korelasyon analizi sonuçlarına göre adil dünya inancı ve boyutları, kendi aralarında anlamlı
ilişkilere sahipken, iş ve yaşam tatmini ile anlamlı bir ilişki göstermemişlerdir. İş ve yaşam
tatmini arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki görülmüştür.
Tablo 2: İş ve Yaşam Tatmini Değişkenlerine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

İş Tatmini

R2

Düz. R2

F

,229

,293

48,700 ,000

p

β

t

p

,547

3,322

,000

İş tatmininin yaşam tatmininde meydana gelen değişimin % 29’unu açıkladığı ve iş
tatminindeki bir birimlik artışın yaşam tatmininde 0,54 oranında etki oluşturduğu görülmüştür
(Tablo 2).

Bu sonuçlara göre H3 hipotezi kabul edilmiş, araştırmanın diğer hipotezleri

reddedilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Adalet konusu insanlık tarihinde her zaman ön planda olmuştur. Günümüzde ise, insanların
kendilerini güvende hissetmeleri açısından üstlendiği rol nedeni ile önemi daha da
artmaktadır. Bu önem, örgütsel davranış açısından değerlendirilmesi gereken bir alan olarak
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düşünülmüştür. Bu kapsamda çalışmanın amacı adil dünya inancının iş ve yaşam tatmini
üzerindeki etkisini, ayrıca iş ve yaşam tatmininin kendi aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Araştırma sonucunda elde edilen korelasyon değerleri, adil dünya inancı ve boyutlarının iş ve
yaşam tatmini ile anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığını göstermiştir. Literatürde yer alan bazı
çalışmalar adil dünya inancı ile yaşam tatmini (Dalbert, 1998; Dzuka ve Dalbert, 2006; Kıral,
2011) ve adil dünya inancı ile iş tatmini (Otto ve ark., 2009) arasında anlamlı ilişki ve etkinin
olduğunu ortaya koymuştur. Sutton ve Winnard (2007) tarafından yapılan çalışmada genel
adil dünya inancı ile yaşam tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken kişisel adil dünya
inancı ile yaşam tatmini arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur. Başka bir çalışmada ise
(Correia ve ark., 2009) adil dünya inancı ile yaşam tatmini arasında iki yönlü (bilateral) ilişki
görülmüştür. Johnston ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan çalışmada ise sonuçlar, adil bir
dünyaya olan kişisel inancın, genel olarak örgütsel adalet algısını artırdığını ve bunun da iş
tatminini artırdığını göstermiştir. Bu sonuca göre araştırmacılar, bireylerin adalet hakkındaki
inançlarını, genel örgütsel adalet algılarının itici güçleri olarak değerlendirmişlerdir.
Johnstone ve arkadaşlarının elde ettiği sonuçlar ışığında, bu araştırmada ulaşılan adil dünya
inancının iş tatmini ile ilişkiye sahip olmaması durumunun, çalışanların adil dünya
inançlarının örgütte bir karşılık bulamamasından kaynaklandığı söylenebilir. Aynı
düşünceden hareketle adil dünya inancı ile yaşam tatmini arasında, farklı bir değişkenin
rolünden dolayı ilişki bulunmadığı söylenebilir.
Araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç iş tatmini ile yaşam tatmini arasındaki etkiye ilişkindir.
Ulaşılan analiz sonuçları ışığında iş tatmininin yaşam tatminini etkilediği düşünülmektedir.
Bu düşünce iş-yaşam tatmini ilişkisini konu alan yayılma (spillover) modelinde karşılığını
bulmaktadır. Ayrıca elde edilen sonuç, literatürdeki çalışmalarla (Heller ve ark., 2002;
Avşaroğlu ve ark., 2005; Keser, 2005; Aşan ve Erenler, 2008) uyum göstermektedir.
Literatür açısından özgün bir değer taşıdığı düşünülen araştırmanın örneklem büyüklüğü,
yapıldığı saha ve sektör, konuyla ilgili genellemeye varmak için yeterli değildir. Bu nedenle
araştırmanın temsil yeteneği örneklemi oluşturan grubun özellikleriyle sınırlıdır. Araştırma
kısıtlarının azaltıldığı farklı çalışmalar, daha genellenebilir sonuçlar ortaya çıkarabilecektir
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Education And Adapted Physical Activity In Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus

Kuduzović Edina,
Avdić Benjamin112

Abstract
The study analyzed a total of 100 respondents who were treated in the Educational Center for
Family Medicine, PHEI Health Center "Dr. Mustafa Šehović "Tuzla, diagnosed with type 2
diabetes mellitus. The goal was to determine the basic metabolic parameters (blood sugar,
cholesterol, triglyceride, arterial blood pressure) and anthropometric parameters (body weight,
body height, body mass index); and to determine the intensity of physical activity. The
intensity of physical activity is determined by applying the International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ), which examines the types of physical activities that are carried out as
part of everyday life. It was found that more than 90% of adults with type 2 diabetes mellitus
had an excessive body weight and that they were engaged in physical activity of light
intensity. The purpose of this paper is to highlight the importance of education and physical
activity as an equal feature in the treatment of type 2 diabetes mellitus.

Keywords: diabetes mellitus type 2, programmed physical activity, education, holistic
approach

Introduction
Diabetes mellitus type 2 is one of the fastest growing health problems in the world. It is
estimated that the prevalence of diabetes for all age groups around the world will increase
from the current 2.8% in 2000 to 4.4% in 2030. In the etiology of diabetes mellitus type 2,
there are genetic and environmental factors of which the most important is physical inactivity
and obesity (Hu et al., 2005). Obesity and physical inactivity are the main non-genetic
determinants of the disease, and the genetic basis for diabetes mellitus type 2 is still in the
112
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identification (Tuomilehto et al 2001). One of the factors, which plays a significant role in
preserving the potency and health of a human organism in modern life and work, is certainly
programmed physical activity. Many authors agree that it would be good to put emphasis on
education about the importance of physical activity (Ozdirenc et al., 2005). Although physical
activity has been considered a necessary component of a healthy lifestyle for years,
recommendations on its quantity and intensity have undergone significant changes over the
past 30 years.
Patients and methods
This study included 100 patients aged between 40 and 84, 25 male and 75 female who were
diagnosed with diabetes mellitus type 2. Patients were divided into 3 groups based on the
intensity of physical activity. The first group is consisted of 69 subjects who engage in
physical activity of light intensity, the second group of 23 subjects who engage in physical
activity of moderate intensity, and the third group of 8 subjects who engage in high intensity
physical activity. Intensity of physical activity was classified by the International Physical
Activity Questionnaire for a person aged between 15 and 69 years, which we use to discover
the type of physical activity in their daily lives. Questionnaire has 27 questions separated on 5
parts: Physical activities at work or school, Physical activities in transport, Home activities,
Recreation, sport and physical activities in free time and Time spent in seated position.
Intensity of physical activity was classified as: Light (energy use of about 4 kcal/min; light
walk-4 km/h, easy home chores-dust cleaning, small reparation, garden work, light playing
with a child, caring for a child in a seated and upright position and light swimming. Moderate
(energy use of about 4-7 kcal/min; walking–brisk walking, bicycle riding, moderate home
chores with home appliances, walls painting, playing with a child while walking or running,
caring for a child–dressing, moderate swimming, moderate running. Intensive (energy use of
about over 7 kcal/ min; walking–brisk walking up to the hill or with cargo, fast bicycle riding,
heavy home chores such as moving furniture, carrying heavy objects, digging, intensive
swimming, playing tennis, football, basketball, handball, field ball. (Duraković - Mišigoj,
2000).
Results
Based on the analysis of the International Physical Activity Questionnaire, the following
results have been achieved: Figure 1. shows that only 9.0% of respondents perform household
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tasks requiring high intensity physical activity, which is an average of 3.4 days per week for
130 minutes (2, 16 hours).

high
intensity
physical
activity

9%

Figure 1. Distribution of respondents in relation to the performance of high-intensity physical
activity in household work
Figure 2. shows that 32.0% of respondents perform tasks that require moderate physical
activity in work outside the home, an average of 4.2 days per week per 105 minutes and 1.76
hours respectively.

moderate
physical
activity
32%

Figure 2. Distribution of respondents in relation to the performance of physical activity of
moderate intensity in off-home tasks
In Figure 3. it is shown that 52.0% of respondents perform walking as a form of recreation on
average 5 days a week for 46 minutes. It is also important to note that only 1.0% of
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respondents perform high-intensity physical activity in their free time, and only 3.0% of
respondents exercise with moderate intensity.

Walking
52%

Not
walking
48%

Figure 3. Distribution of respondents in relation to the performance of physical activity in
leisure/free time
When it comes to physical activity in transport, it is important to point out that 67.0% of the
respondents use a motor vehicle (car or bus) as a means of transport, for transport from one
place to another, on average 2.8 days a week. It is interesting to note that only 1.0% of the
respondents use bicycle as a means of transport. Walking, as a type of transport from one
place to another, is performed by 32 respondents, on average 3.8 days a week. The time spent
sitting in the course of the day amounts to an average of 3.9 hours for all respondents.
In relation to the intensity of physical activity, the majority of respondents are engaged in
physical activity of light intensity (69.0%), 23 respondents are engaged in moderate intensity
physical activity (23.0%) and 8 respondents are engaged in high intensity physical activity
(8.0%) (Figure 4).
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High
intensity
8%

Moderate
intensity
23%

Light
intensity
69%

Figure 4. Distribution of respondents by intensity of physical activity (IPA)

In this study, related to the BMI, 8.0% of respondents are with normal body weight, 31.0% of
respondents are overweight and 61.0% of respondents are obese. This number of obese people
increased, if we take into account the 53.0% in 2009 (Kuduzović et al., 2009 a) (Figure 5).

Normal
weight
8%

Overweight
31%
Obesity
61%

Figure 5. Distribution of subjects by body mass index (BMI)
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Discussion
Today, in the promotion of physical activity, activities of moderate intensity such as e.g. brisk
walking are predominant, as it has been shown that such activities can be achieved by a
significantly larger number of people because they are less physically demanding and easier
to fit into the daily routine of an individual. Promotion of physical activity must be included
in national strategies and campaigns, in order to raise public awareness on the importance of
physical activity for the individual and society in general. In the basis of treatment, nonpharmacological measures (weight reduction and increased physical activity) must be
considered. The basic message can be summarized in three claims: we eat too much, we are
not active enough and we are constantly tense. It is generally accepted that people with
diabetes can participate in exercise programs but most of them do not participate because of
lack of education or do not feel safe enough. The exercise program should be individually
tailored to the person and meet all of its needs. For example, in people with diabetic
neuropathy, walking as a form of activity should be avoided while in people with diabetic
retinopathy exercise is not allowed. In addition, physical activity should be adapted to the age,
level of education, previous experience and degree of knowledge of the importance of
conducting physical activity. To select the appropriate intensity of the physical activity of a
person, a complete medical examination should be performed including the condition of the
cardiovascular system prior to the beginning of the exercise program itself. The basic
principles of an effective exercise program include the intensity, duration and frequency of
exercises (Polycandriots and Dokoutsidou, 2009). The most important thing is to set realistic
goals that are in line with individual needs, physical activity, lifestyle and medical needs
(Dedoussis et al., 2007). In order to control diabetes mellitus, in addition to correct
pharmacotherapy, individually adjusted nutritional therapy, education and increased physical
activity are necessary. The American College of Sports Medicine and the American Diabetes
Association recommend at least 150 minutes of weekly physical activity of moderate or high
intensity. There are two types of exercises (endurance exercises and strength exercises); of
which endurance exercises or aerobic exercises are recommended, which involve the
participation of several muscle groups in order to improve the cardio-respiratory function.
These activities include running, swimming and cycling (Roden, 2012). In our case, it is
sufficient to mention that only one of the respondents is riding a bike and that we do not need
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to talk about other activities. Kruger et al. (2008) recommends moderate activities such as
brisk walking, cycling, dancing as well as outdoor activities, and high intensity activities such
as running, aerobics, high-speed bicycle riding, competitive sports or more demanding
physical activities. The study showed that the best results when it comes to maintaining body
weight were achieved by people who performed high-intensity activities. Combined with
medication and diet, physical activity is considered one of the three cornerstones in the
treatment of diabetes. Despite numerous evidence of the effectiveness of physical activity for
the body; its performance in practice is still not at the desired level. Doctors generally
consider that the patient is responsible for increasing the intensity of physical activity. In
addition, from the point of view of sports medicine practitioners and those dealing with sports
science, current exercise programs and clinical guides are too general and rigorous to allow
the creation of individually tailored physical activity programs for people with type 2 diabetes
mellitus. Clinical implementation of physical activity in the treatment of type 2 diabetes is
very important for primary and secondary prevention of type 2 diabetes, but it is still far from
becoming common in practice. In order to improve its clinical application, one should learn
from the experience of applying programs based on the cardiovascular rehabilitation program.
Moreover, current guides need to include more specific information primarily about the type
and intensity of physical activity for each specific subgroup of people with diabetes.
Before choosing appropriate physical activity, the overall health of a person with a special
emphasis on the assessment of physical activity should be taken into account. Most people
with type 2 diabetes encounter difficulties in adapting to a structured exercise program and
improvement can only be achieved with adequate multidisciplinary care and continuous
physical activity, but under strict personal supervision (Praet and Loon, 2008). It is believed
that a combination of physical activity and caloric restriction in obese patients with type 2
diabetes is an optimal therapeutic approach, as demonstrated in the works of Lampman in
1987 (Čizmić et al., 2003). The most appropriate exercise program for people with type 2
diabetes is not yet established, due to the lack of evidence suggesting the most favorable type,
intensity or duration of the activity. In the future, within this area, it is necessary to explore
the physiological and practical uses of the exercise itself and to work on the creation of
individually tailored programs in order to improve general health (O'Hagan et al., 2013). In
our study, BMI ranged from 20.0 kg / m2 to 47.0 kg / m2 and the average BMI was 31.02 kg /
m2, which falls in the category of obesity. The average BMI for women was 31.51 kg / m2 and
91

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

for men 29.56 kg / m2. These data are almost identical to those received by Paul and
Associates (2012), where average BMI for women is 31.50 kg / m2 and for men it is 29.70 kg
/ m2. In the study of Huffman et al. 2012, sedentary habits have been identified as a risk factor
for the onset of diabetes. People with this illness should avoid sedentary habits such as
watching TV. It has been concluded that people with type 2 diabetes spend more than 4 hours
a day in front of the TV in relation to healthy people. In this study, the average time spent on
resting and watching TV is 3.9 hours per day. In a study that was conducted on 73 sedentary,
obese respondents with type 2 diabetes; who were subjected to an exercise program that
included training lasting twice a week; the results showed that increased physical activity
significantly influenced the reduction of glycol hemoglobin, BMI, blood pressure, and
cholesterol (Balducci et al., 2012). Diabetes education must also be programmed and ongoing
and should cover not only patients, but also members of their family and associates at the
workplace. The program itself has to set both the education goals and the assessment method,
all of which is a prerequisite for acceptance and successful treatment of this disease.
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Demokrasi ve Siyasal Katılımda Yeni Bir Boyut: Elektronik Demokrasi ve Elektronik
Seçimler
Res. Asst. Nil Çokluk Cömert113
Lect. Merve Özdemir114

Özet
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişerek yaygınlaşmasıyla birlikte demokrasi ve siyasal katılım
uygulamaları

elektronik

ortama

adapte

olmaya

başlamıştır.

Elektronik

demokrasi

uygulamalarının giderek önem kazanmasıyla elektronik seçim ve elektronik oylama
sistemlerinin uygulanabilirliği de tartışma konusu olmaya başlamıştır. Seçimlerin yeni iletişim
teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilmesi anlamına gelen elektronik seçimlerin ele alındığı
çalışma, elektronik demokrasi bağlamında elektronik seçim uygulamalarını avantajları ve
dezavantajları üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Elektronik demokrasi, elektronik
seçimler ve elektronik oylamayı ele alan çalışma, yeni iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe
gündelik yaşama entegre olmasıyla seçim uygulamalarının da elektronik ortamlara
adaptasyonunu tartışması bakımından önemlidir. Ayrıca çalışmada iki tür elektronik oylama
biçimi olan elektronik oylama makinelerinin belli bir fiziksel ortama yerleştirildiği mekana
bağlı e-oylama ve seçmenlerin kendi telefon, bilgisayar vb. araçlarla uzaktan oy kullanma
imkanı bulduğu mekana bağlı olmayan e-oylama şeklinde kavramsallaştırmanın yapılması
çalışmayı önemli kılmaktadır. Sonuç olarak çalışma elektronik seçimlerin gerçekleşmesi için
öncelikli olarak dijital uçurumun ve elektronik ortamdaki güvenlik sorunlarının ortadan
kaldırılması halinde geleneksel seçim yöntemlerine göre elverişli bir uygulama olacağını
öngörmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni İletişim Teknolojileri, Elektronik Demokrasi, Siyasi Katılım,
Elektronik Seçim
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İnsanlık tarihini değişime uğratarak bugüne gelinmesini sağlayan yazı ve matbaanın icadından
sonra büyük bir yenilik olan internetin icadıyla teknoloji devrimi gerçekleşmiştir. Bu devrim
dünya tarihini ve toplumları yeniden şekillendiren Tarım Devrimi, Fransız Devrimi, Sanayi
Devrimi gibi büyük devrimlerden sonra toplumsal yaşam pratiklerini ve insan ilişkilerini
kökten dönüştüren önemli bir gelişme olmuştur. Bu devrimle birlikte gerçekleşen sosyoekonomik dönüşüm yönetim biçimlerini etkileyerek siyasetin işleyiş mekanizmaları için de
alternatif modeller yaratmıştır. Gün geçtikçe gelişen bilişim ve iletişim teknolojileri çevremizi
bir teknosfer gibi sarıp sarmalarken mevcut demokrasi kavramının ve anlayışının evrilerek
dönüşmesine katkıda bulunmuş, insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkileri değiştirmiştir.
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital ortamlar eşit katılımı sağlayan mecralar yaratmaya
başlamıştır. Bu durum kendine özgü bir kamusal alan yaratan internet ortamının katılımcı
demokrasinin gerçekleşeceğine dair vaatlerde bulunmasına imkan sunmuştur. Özellikle tüm
yurttaşların yönetimin her aşamasına tek bir tıkla katılımını sağlayan internet teknolojileri
elektronik demokrasinin hayata geçirilmesi için insanlık tarihinde önemli bir aşama olmuştur.
Böylece temsili demokrasi bilgi toplumu ile yerini bireylerin doğrudan yönetime dâhil
olabileceği katılımcı demokrasiye bırakmış, elektronik demokrasi kavramının gündeme
gelmesini sağlamıştır.
Dijital ortamda iletişim kurabilen, bu ortamda hak ve sorumluluklara sahip olan dijital
vatandaş olarak adlandırılan bireyler açısından elektronik demokrasi, siyasal alanda var olan
düzeni değiştirmektedir. Elektronik demokrasi kültürünün mevcut düzeni değiştirmesi için
gerekli olan temel unsur bireylerin teknolojiyi kullanmaya yönelik bilgi ve imkan sahibi
olmasıdır. Çünkü internet insanlığa çift yönlü, ucuz, etkileşimli bir iletişim ortamı
sunmaktadır. Bireylerin bu alanın yarattığı etkileşimli ortama dahil olabilmesi temsili
demokrasi yerine doğrudan siyasal katılımın gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.
İnternet ve demokrasi kavramlarını temel alan bu çalışma elektronik seçim ve elektronik
demokrasinin olanaklarını tartışarak daha iyi bir siyasal toplum düzeni açısından elektronik
demokrasinin önemini ve toplumda var olan sayısal uçurumun yarattığı engelleri, bunların
nasıl ortadan kaldırılabileceğini irdelemeyi amaçlamaktadır. Kuramsal temellere dayanan nitel
çalışmada elektronik demokrasi kavramı ve elektronik demokrasi modelleri, dijital
vatandaşlık bağlamında elektronik seçim ve dünyada elektronik seçim uygulamaları
incelenecektir. İnternet ve mobil teknolojilerin her geçen gün hayatın her alanına yayılmasıyla
özellikle devlet birey iletişimi de bu alana taşınmıştır. Bu durum elektronik demokrasi ve
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elektronik seçimler üzerine analizler sunarak bir model ortaya koyan bu çalışmayı önemli
kılmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi demokrasi kavramının evrime uğramasıyla, temsili demokrasinin
gün geçtikçe siyasal düzeni sağlamada yetersiz kalması birtakım değişiklikler yaratmaktadır.
Elektronik demokrasinin en önemli gerekliliği olan internete eşit erişimin sağlanması ve diğer
gerekli olan adımların tamamlanması halinde, internet ağı içerisindeki toplumsal ve siyasal
sürecin de hızlı bir şekilde değişeceği öngörülmektedir.
1.

Elektronik Demokrasi

1.1.

Elektronik Demokrasinin Doğuşu

Bilgi ve iletişim teknolojileri, demokrasi kavramını bugün bilinenden çok farklı bir forma
dönüştürme yolunda yeni adımlar atmaktadır. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler,
internetin insan hayatında önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Dijital devrim olarak
nitelendirebileceğimiz bu yeni süreçler, bireylerin ve kurumların birbirleriyle direk olarak
iletişim kurmasına imkân tanımakta ve oluşturulan yeni bilgilerin aktarılmasında kolaylık
sağlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, siyasal anlamda
demokrasi kavramını da değiştirip dönüştürmekte ve “elektronik demokrasi” gibi bir kavramı
gündeme getirmektedir. Toplumun birçok kesimine ulaşan internet ağı, interaktif bilgisayar ve
televizyon gibi kitle iletişim araçları internet üzerinde meclis gibi yeni siyasal tasarımların
oluşumuna da olanak sağlamaktadır. Bu durum bazı kesimler tarafından doğrudan
demokrasinin var olabileceğine dair ümitleri arttırırken bazı kesimler tarafından da
demokrasinin bitişi olarak kabul edilmektedir (Street, 1997: 27).
Pek çok araştırma Batı demokrasilerindeki bunalıma dikkat çekmekte ve halkın siyasete
yabancılaştığını belirterek, onları siyasete katma ihtiyacına işaret etmektedir. Yalnızca siyasi
aktörlerin değişmesinin var olan bunalımı aşmaya yetmediğine değinen Etzioni (1993: 26),
demokrasi uygulamalarında bir takım değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmektedir.
Etkileşimli teknolojilerin hızla artması ve vatandaşların temsili yönetimde gördüğü
eksiklikleri gidermeye çalışması, elektronik demokrasi kavramının önem kazanmasını
sağlamaktadır. Westen’e göre (2000: 223-224), vatandaşların oy verme davranışını internet
ortamından gerçekleştireceği ihtimali pek de uzak görünmemektedir.
Elektronik demokrasinin ilk uygulamaları

1992 yılına kadar uzanmaktadır. Batı

demokrasilerinin geleceği konusunda önemli bir alternatif oluşturan Ross Perot, 1992
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başkanlık seçim kampanyaları için “Elektronik Şehir Toplantıları” kampanyasını başlatmıştır.
Etkileşimli teknoloji sayesinde halk ile doğrudan iletişim kurmayı hedefleyen Perot,
elektronik şehir toplantıları yoluyla haftada bir defa önemli bir konuyu halka ayrıntılı
anlatarak onlardan aldığı geri bildirimlere göre karar almayı hedeflemiştir. Bu sayede halkın
ne düşündüğü bilinecek ve bu doğrultuda son karar alınacaktı (London, 1994). 1994 yılında
Amerika’da yaşanan ekonomik kriz konusunu televizyon seyircileri önünde halka sunan
Perot, telefon, faks, internet ve televizyon yolu ile geribildirimler almaya başlamıştır. Sabaha
kadar yapılan tartışma ortamında halkın genel kanısı; sosyal güvenlik ödemelerinin kısılması,
orduya yapılan harcamaların azaltılması ve vergilerin arttırılması yönünde şekillenmişti.
Perot’a göre elektronik demokrasinin geliştirilme şekli buydu (Elmer-Dewitt, 1992: 44).
Elektronik demokrasiyi geliştirme yönündeki benzer düşünceler ise İngiltere, Kanada,
Amerika ve Estonya gibi ülkeler tarafından da olumlu görülmüştür. Dolayısıyla gelişen
teknoloji, kamu kurumlarının da teknolojiye uyumlu politikalar üretmesini gerekli
kılmaktadır. Bugün dünyada birçok hükümet, vatandaşları ile elektronik ortam üzerinden
iletişim kurmaktadır. Dijital ortama geçişin en önemli adımlarından biri olan e-devlet
uygulaması ile beraber kamu kurumları, bilgi ve hizmet anlayışını da değiştirmekte ve
geliştirmektedir. İlk olarak 1993 yılında Amerika’daki “Ulusal Performans Araştırması”nda
kullanılan e-devlet kavramı (Misra, 2007: 21-33), bugün dünyadaki birçok hükümet
tarafından uygulamada kullanılmaktadır.
Birçok hükümet tarafından kullanılan e- devlet uygulamaları Amerikalı akademisyen Norris’e
göre, e-demokrasiye geçişin en büyük habercisidir. E-devlet, yönetişim ve e-demokrasi
kavramlarının birbirleriyle ilişkisine dikkat çeken Norris, çoğu zaman bu kavramların
birbirlerine karıştırıldığını ifade etmektedir. Norris’e göre e-devlet, kamu hizmetlerinin bilgi
ve iletişim teknolojileri aracılığıyla vatandaşlara sunulmasıdır. Fakat burada dikkat çekilen
nokta, e-devlet sistemindeki kontrol mekanizmasının sadece hükümete değil, aynı zamanda
vatandaşa da ait olduğudur (Norris’den Akt. Freeman ve Quirke, 2013: 143).
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Tablo 1. Freeman&Quirke, Understanding E-democracy

Kaynak: Freeman ve Quirke, 2013
Norris, her elektronik uygulamanın spesifik amaçları ve hedefleri olduğunu belirtmiştir. Bu
yüzden yapılan her çalışma bu farklı amaçları ve talepleri karşılamaya yönelik bir sistem
içerisinde geliştirilmelidir. Temelde vatandaş ile hükümet arasında iki yönlü bir iletişim
kurmayı hedefleyen e-devlet sistemi, aktif katılım sayesinde ideal demokrasi için de ortam
hazırlamaktadır (Norris, 2010). Politik diyalogların geliştirilmesi ve politik karar alma
süreçlerinde aktif katılımı destekleyen e-devlet, e-demokrasi için de uygun ortamı hazırlayan
bir sistemdir. Freeman ise bu noktada Norris’in belirttiği çift yönlü iletişim akışının hükümet
tarafından sınırlandırılmasını ideal demokrasiden uzaklaşmak olarak nitelendirmektedir.
Hükümetin online bilgi ve işlemi sınırlı erişim ile vatandaşa sunması tek yönlü bir iletişim
yaratmakla birlikte, elektronik demokrasinin yine hükümet tarafından domine edildiğini
göstermektedir (Freeman’dan Akt. Freeman ve Quirke, 2013: 144).
İlk bakışta e-devlet sisteminin oluşumunda iş ve hizmet süreçlerinin geleneksel yöntemlerle
elektronik ortam üzerinden devam edeceği düşünülse de oluşturulan yeni sistemde geleneksel
yapının devam ettirilemeyeceği çok açıktır. Oluşacak yeni demokrasi modelinde şeffaflık,
objektiflik, güvenilirlik ve çift yönlü iletişimin varlığı daha da önem kazanmaktadır. Bu da edevlet sistemine geçişle beraber kamu yönetiminde yeni bir yapılanmayı beraberinde
getirmektedir. Bu yeni yapılanma sonucunda ortaya çıkan esas kavramlar ise yönetişim ve edemokrasidir.
1.2. Elektronik Demokrasinin Tanımı
En genel tanımıyla halkın yönetime katılması olarak tanımlanan demokrasi kavramı, edemokrasi ile oldukça yakından ilişkilidir. E-demokrasi, parti liderleri ve seçmenler
arasındaki siyasi bilgi akışının ve karar alma süreçlerinin elektronik ortam yoluyla iletilmesi
olarak tanımlanabilir.
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İnternet sayesinde enformasyon akışının hızla toplumun her katmanına ulaşması, çok sayıda
politikacıyı ve siyasal analisti “elektronik demokrasi” diye nitelendirebileceğimiz yeni bir
demokrasi biçimini düşündürmeye sevk etmiştir. Devletlerin bir kamu politikası olarak hem
maliyetlerini düşürmek hem de yurttaşları ile çift yönlü bir iletişim kurmak amacıyla, internet
teknolojilerini demokrasi ile bütünleştirdiği görülmektedir. Bu noktada London, elektronik
demokrasinin insan hayatına girmesiyle beraber parlak görsellerin, retorik konuşmaların ve
kısa açıklamaların daha da önem kazandığını belirtmiştir (London, 1994).
Yeni medyanın gelişmesi ve toplumun bireylerinin eğitim seviyesinin yükselmesi, vatandaş
isteklerinin de değişmesine sebep olmuştur. Bu doğrultuda vatandaşın hükümet kararlarında
daha etkin rol almak istemesi temsili demokrasinin zamanla doğrudan demokrasiye doğru
dönüşeceğinin sinyallerini vermektedir (Kim, 2006: 6-7).
Elektronik demokrasi gibi bir modelin oluşumunda yer alan temel etmenler arasında, internet
teknolojilerinin hızla ilerlemesi ve yönetim kurumlarına gittikçe artan tepkiyle beraber siyasal
sisteme doğrudan etki edebilme arzusudur. Etkileşimli teknoloji, vatandaşların temsil
sisteminde gördüğü sorunları elektronik ortama taşıma imkanı vermektedir. Westen’e göre
vatandaşların bütün faaliyetlerini elektronik ortam üzerinden gerçekleştirmesi, oy verme ve
siyasal katılımın elektronik ortama taşınacağını göstermektedir (Westen, 2000: 223).
Elektronik demokrasinin oluşabilmesi için tedarik faktörü ve talep faktörü olmak üzere iki
noktanın temelde esas alınması gerektiğini belirten Kim, demokrasi alanındaki memnuniyet
sorunun bu iki yolla çözülebileceğine değinmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
gelişmesi ile temsili demokrasi yerine doğrudan demokrasi fikrini faaliyete sokmak için
güvenlik sorunlarının çözülmesi, gerekli eğitimin toplumun her kesimine verilmesi ve çift
yönlü bir iletişim izlenmesi tedarik faktörünün temelini oluşturmaktadır. Bunun yanında bilgi
ve iletişim akışının sağlanabilmesi için internetin her yerde hizmet vermesi, Gis
teknolojilerinin115 kullanılması ve mobil teknolojilerin de toplumun her kesimine ulaştırılması
gerekmektedir. Talep faktörü ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumsal yapıdaki süreçleri
etkilemesi ve vatandaşların rollerinde birtakım değişiklikler oluşması olarak tanımlamaktadır.
Bu değişimlerin en önemli göstergelerinden biri de vatandaşların politik süreçlerde aktif rol
alma isteğinin oluşmasıdır (Kim, 2006: 10-11).

115

Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi
ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.”
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1.3 Elektronik Demokrasinin Modelleri
Demokrasi hakkında birden fazla görüşü yansıtan demokrasi modelleri, literatürde de geniş
anlamda yer almaktadır. Robert Dahl’ın “Demokrasi ve Eleştirileri” (1989) adlı eserinde
belirttiği, üyelerin karar alma süreçleri ve gündemin kontrolü kriteri e-demokrasi modellerinin
oluşturulmasında temel alınan en önemli iki kriter arasında yer almaktadır. Päivärinta and
Sæbø tarafından yapılan bir literatür çalışması e-demokrasi modellerinin basit bir
karşılaştırmasını sunmaktadır (Päivärinta ve Sæbø, 2014: 3).
Tablo 2. E-Demokrasi Modelleri

Kaynak: Päivärinta and Sæbø, 2006

1.3.1 Partizan E-Demokrasi
Partizan E-demokrasi’de siyasal ifadeler, eleştirel fikirler bilgi ve iletişim teknolojileri
sayesinde görünürlük kazanmaktadır. Siyasal elitlerin116 müdahale etmesini engellemek için
oluşturulan bu model bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde daha eşitlikçi ve demokratik bir
ortam yaratmayı hedeflemektedir (Päivärinta ve Sæbø, 2006: 10). Vatandaşlara yeni bir
kamusal alan yaratan internet teknolojileri, çoğunlukçu bir demokrasinin yarattığı

116

Siyasal elit, toplumda siyasetle ilgilenen seçkin kimselerdir.
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ötekileştirme sorunsalını değiştirmeyi ve yeni seslerin de bu kamusal ortamda görünür
kılınmasını amaçlamaktadır. Stromer-Galley (2002) demokratik katılım ile ilgili çevrimiçi ve
çevrimdışı katılımcılar arasındaki farklılıklar konulu çalışmasında alternatif seslerin
kendilerini çevrimiçi ortamda daha rahat ifade ettiğini ve internetin sunduğu anonimliğin de
bu duruma katkı sağladığını belirtmiştir. Yeni seslerin internet ortamında yer bulması ve
vatandaşların alternatif ideolojiyi ifade etmeleri için yetkilendirilmesi, Partizan Edemokrasinin karar verme süreçlerindeki önemini arttırmaktadır.

1.3.2. Doğrudan E- Demokrasi
Doğrudan demokrasi, vatandaşları ilgilendiren siyasi konularda doğrudan kendilerinin karar
vermelerini ve düşüncelerini ifade etmelerini mümkün kılan bir süreçtir. Yani doğrudan
demokrasi, vatandaşların temsili demokrasiden farklı olarak aday olan kişileri değil, doğrudan
kanunları ve siyasal kararları kendi oyladığı bir siyasal sürece karşılık gelmektedir (
Matsusaka, 2005: 187).
Atina polis devletlerinden bugüne kadarki süreçte, (Banathy, 2000) sadece İsviçre’nin
Appenzell Innerrhoden ve Glarus Kantonunda doğrudan demokrasi örnekleri görülmektedir
(Ladner & Brändle, 1999). İsviçre Kantonunda vatandaşlar siyasi karar alma süreçlerine
doğrudan katılabilmektedir. Bu hareket, diğer toplumları da 2000’li yıllardan itibaren
etkileyerek, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde doğrudan demokrasi uygulamalarını
yürürlüğe sokmalarını teşvik etmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile beraber
İsveç ve Norveç başta olmak üzere birçok ülke hükümeti doğrudan demokrasi girişimlerini
başlatmıştır. Özellikle belediyeler üzerinden başlatılan doğrudan demokrasi girişimleri,
vatandaş ile hükümet arasında çift yönlü bir iletişim kurarak teknosiyaset117 olarak
adlandırabileceğimiz yeni bir alana geçmeyi hedeflemektedir. Günümüz teknolojisinden
yararlanarak doğrudan demokrasiye geçmeye olanak tanıyan elektronik demokrasi, karar alma
süreçlerine etki edebilmeyi somutlaştırmak ve uygulanabilirliğini göstermek amacıyla
doğrudan e-demokrasi modelini geliştirmiştir.
E-demokrasi, kavramsal olarak demokrasiyi benimserken, uygulamada çevrimiçi sayısal
sistemi kullanmaktadır. İsveç’te doğrudan e-demokrasiyi kendi iç karar verme süreçlerinde

117

Teknolojik gelişmeler ile siyasal amaçların bütünleştirilerek yeni bir dinamik süreç yaratması olarak
tanımlanmaktadır (Kurban vd., 2017).
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uygulayan Demoex (www.demoex.net) ve Knivsta.nu (www.Knivsta.nu) siyasi partileri,
doğrudan

e-demokrasinin küçük bir

uygulamasını

belediyelerinin

web

sitelerinde

yapmışlardır. Bu uygulama ile bahsedilen iki siyasi parti, doğrudan e-demokrasi uygulamasını
yerel çapta başlatarak siyasi güç kazanmayı hedeflemektedir. İktidarın mikro temsilcisi olan
belediyeler üzerinden doğrudan e-demokrasi uygulaması için izlenecek yol Päivärinta and
Sæbø tarafından şu şekilde belirtilmiştir:
Tablo 3. E-Demokrasi Modelleri
İnternet üzerinden partiler ile iletişim kurmak ve toplumsal
Kullanıcı Kaydı

hareketler üzerinde karar verme hakkına sahip olmak.

Kamuya açık tartışma Vatandaşların düşüncelerini gündeme getirmek ve tartışmak
ortamı
Tartışılan

konular Vatandaşlar hangi konunun tartışılması gerektiği üzerinde

üzerine karar verme

mutabakat sağlayarak belediyelerin vereceği kararı etkileyebilir

Hedef

kitlelerin Resmi tartışma ortamı yaratmak

oluşturduğu

tartışma

forumları
Sorunlarla ilgili belge Kullanıcıları sorunlar ve alınan kararlar hakkında resmi
paylaşımı

kanıtlarla bilgilendirme

E-Oylama

Belediyelerin karar alma süreçlerine verilen oylar ile etki
edebilme

Kaynak: Päivärinta and Sæbø, 2006
1.3.3. Liberal E-Demokrasi
Liberal demokrasi, liberal sosyal düzenin ilkeleri doğrultusunda uzlaşmanın sağlandığı ve
iktidarın anayasanın sınırları içinde güç kullandığı yönetim şeklidir (Aktan, 1999: 142-145).
Liberal demokrasi, “rızaya dayalı sistem” üzerine inşa edilmiştir. Liberal demokrasiye göre
yönetimin esas hedefi, vatandaşın haklarını korumak ve ihtiyaçlarını gidermektir. Bu
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doğrultuda vatandaşlar da yönetilmeye rıza göstermektedir. Liberal demokraside demokratik
sürecin sağlanması üç noktaya bağlıdır. Bunlardan ilki politikacıların bir kez seçildikten sonra
tekrar seçilmeme ihtimalini bilerek vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını dinlemelerini sağlamak
amacıyla düzenli seçim dönemleri geçirilmesidir. İkincisi, seçimler, seçmenleri baskı altında
tutmayarak özgür bir ortamda yapılmalıdır. Son olarak ise seçimler gizli oy şeklinde yapılarak
herkese eşit siyasal katılım hakkı verilmeli ve seçimlere birden fazla aday ve parti
katılabilmelidir. Son madde liberal demokrasinin çoğulculuk olarak ifade edilmesini de
sağlamıştır (Heywood, 1997: 116).
Yukarıda belirtilen liberal demokrasi özellikleri e-liberal demokrasi içerisinde de yer
almaktadır. Liberal e-demokraside vatandaşların karar alma süreçlerindeki rolü tam olarak
tanımlanmamıştır. Elektronik ortam üzerinden oluşturulan liberal demokraside amaç
vatandaşlardan elektronik ortam üzerinden bilgi edinmesi, girdi almak ve geleneksel bir
yönetim politikası ile vatandaşla temasa geçmektir. Bunun yanında hükümet, e-liberal
demokrasi sisteminde vatandaşa bilgi vermekle de mükelleftir. Bu sayede hükümet birinci
elden bilgiyi vatandaş ile paylaşarak aradaki diyaloğu güçlendirmeye çalışmaktadır. Fakat
yaşanan bu gelişme vatandaşın karar alma süreçlerine etki etmede tamamen özgür olduğunu
göstermemekte ve sınırlı erişim ile zaman zaman engellenebilmektedir (Päivärinta ve Sæbø,
2014: 8).
1.3.4. Müzakereci E-Demokrasi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının bir parçası olmasıyla vatandaşların siyasal
karar alma süreçlerinde aktif rol almaları ve politikacılarla birebir diyalog kurmaları bu
modelin oluşturulmasındaki temel faktörlerdendir. Müzakereci e-demokrasi anlayışının temel
prensibi siyasal kararların akıl yoluyla ve elektronik ortam üzerinden bir kamusal tartışma
yaratarak vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlamaktır.
Alaska’daki en eski e-posta yazışma sistemlerinden biri olan LIN (Legislative Information
Network)118 ve Santa Monica’daki PEN (Public Electronic System)119sistemi 1980’li yıllarda
halkı belediyelerin karar alma süreçlerine aktif olarak katmayı hedefleyen ilk müzakereci
sistemdir (Groper, 1996). World Wide Web sisteminin yayılmasıyla beraber, belediyeler
müzakereci e-demokrasi sistemini web siteleri üzerinden vatandaşa sunmaya başlamışlardır.
İlerleyen dönemlerde ise müzakereci e-demokrasi sistemi, Norveç’teki siyasi partilerde,
118
119

Yasal Bilgi Ağı olarak tercüme edilmektedir.
Kamu elektronik sistemi olarak tercüme edilmektedir.
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Amerika’daki devlet dairlerinde ve İskoçya’nın gençlik parlamentosunda uygulanmaya
başlanmıştır (Macintosh, Robson, Smith, & Whyte, 2003; Masters, Macintosh, & Smith,
2004).
Genel olarak müzakereci e-demokrasi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden
faydalanarak vatandaşı karar alma süreçlerine dahil etmeye çalışan, çift yönlü bir iletişimi
destekleyen bir elektronik demokrasi modelidir. Her ne kadar müzakereci e-demokrasi olumlu
bir tablo çizerek vatandaşları politik sürece dahil etmeye çalışsa da kendi içerisinde bir takım
sorunları da beraberinde getirmektedir. Heidar ve Saglie’ye göre bu sorunların en önemlisi
teknik olarak toplumun her kesiminin siyasal karar alma süreçlerine katılıp katılmayacağıdır
(Heidar & Saglie, 2003). Bunun yanında tartışılan diğer bir konu ise bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ilerlemesiyle oluşan dijital uçurum kavramıdır (Chadwick & May, 2003).
Her ne kadar elektronik demokrasi siyasal iletişimin yeni rolünü belirleyerek gelecekteki
politikalara yön gösterme konusunda önemli bir yer tutsa da, bu teknolojik yenilikler aracılığı
ile siyasal sistemde yaşanacak değişimlerin olumsuz etkileri için de çeşitli alternatifler
üretilmesi zorunludur.
2.Elektronik Demokrasi ile Gelişen Dijital Vatandaşlık Kavramı
Vatandaşlık en genel tanımı ile bir topluluğun üyesi olan bireylere verilen statüdür
(Mossberger, Tolbert, & S. McNeal, 2007). Yarım asırdan uzun bir süre önce İngiliz sosyolog
T.H. Marshall ise vatandaşlığı, bir cemaate tam üyelik sağlayan ve bu üyelerin hepsine eşit
hak ve yükümlükler sunan bir statü olarak tanımlamaktadır. Marshall, vatandaşlığın tarihsel
süreç içerisinde farklı kurumsal yapı ve tarihlere sahip farklı toplumsal kurumlarla farklı
ilişkiler kuran üç tür haktan söz etmektedir (Marshall, 1992: 8). Medeni, siyasi ve toplumsal
haklar Marshall’a göre vatandaşlığın üç boyutunu oluşturmaktadır. Vatandaşlığın medeni
boyutu, kişi hakları ile ilgilidir ve hukuk devleti tarafından somutlaştırılmış haklardır.
Vatandaşlığın siyasi boyutu ise siyasi katılım hakları ile ilgilidir. Son olarak Marshall
toplumsal hakları ise refah devletinde gelişen sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim gibi haklara
tam olarak katılmak olarak tanımlamaktadır (Marshall, 1992: 10-15). Buradan hareketle
teknolojinin yaygın kullanımı ile vatandaşlık kavramının da medeni, siyasal ve toplumsal
olarak değişime uğradığı görülmektedir. Eğitimin demokrasiyi ve ekonomik büyümeyi
desteklemesi gibi internet de bireylerin topluma sosyal, siyasal ve medeni açıdan katılmasını
sağlamaktadır.

Buradan

hareketle

Warschauer,

internetin

toplumsal

yapılanmayı
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değiştirmesiyle beraber dijital vatandaşlık kavramının insan hayatına gireceğini ve bunun da
sosyal içerme120 olgusunu beraberinde getireceğini vurgulamaktadır (Warschauer, 2003).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe yaygınlaşması, çeşitli teknolojik araçların da
toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından kullanılmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel
olarak bilgiye birçok teknolojik araç sayesinde ulaşılabilmekte ve dünyanın diğer bir ucundaki
kişi ile iletişim kurulabilmektedir. Dijital vatandaşlık kavramı bu gelişmelerin sonucu ortaya
çıkmış ve globalleşmenin etkisi ile de dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşmıştır.
Mossberger, ve diğerlerine göre (2007) dijital vatandaş, dijital araçları doğru kullanmasını
bilen, etik kurallara ve kişi haklarına saygılı, teknolojik araçları güvenlik ve sorumluluk
bilinci ile kullanmasını bilen kişidir.
Dijital vatandaşlığı 9 boyutta inceleyen Mike Ribble ise teknolojik araç kullanımında yaş
aralığının oldukça düşmesi, dijital vatandaşlık eğitiminin küçük yaşta başlaması gerektiğini
savunmaktadır (Ribble, 2011). Değişen ve dönüşen yeni dijital çağda çocuk yaştaki bireyler
vatandaş kimliğinden önce dijital vatandaşlık kimlikleri ile dünyaya gelmektedir. Bu sebepten
dolayı Ribble’ın belirtmiş olduğu çocuk yaştaki bireylerin teknolojik anlamda eğitimi büyük
önem taşımaktadır.
Dijital vatandaşlığı en genel tanımı ile “uygun teknolojik davranışların öğretilmesi” olarak
belirten Ribble ve Bailey (Akt. Kuş vd. 2017: 302) dijital vatandaşlığın boyutlarını şu şekilde
sıralamıştır: dijital erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital
kanun, dijital hak ve sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenliktir. Mike Ribble belirlediği
9 dijital vatandaşlık boyutunu ise kısaca şu şekilde açıklamaktadır:
Dijital Erişim Boyutu: Teknolojik gelişmeler toplumun büyük bir çoğunluğu için hızlı ve eşit
şekilde iletişim kurma imkanı sağlamaktadır. Fakat coğrafi konum, sosyoekonomik yetersizlik
ve eğitim gibi sebeplerden dolayı teknoloji kullanımı toplumun her kesimine eşit oranda
ulaşamamaktadır. Bu noktada Ribble, çocuk yaştan başlanıp, bireylerin bu yönde
eğitilmesinin önemine vurgu yaparak cinsiyet, ırk, yaş, etnik kimlik, fiziksel ve zihinsel
farklılıklara aldırış etmeden dijital erişimin toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini
belirtmektedir (2011: 16-18).

120

Sosyal içerme, bir insanın toplumsal kimliğinin ve hukuki kişiliğinin tam olarak tanınması, bireyin toplum
içinde kendini tam olarak gerçekleştirebilmesi, kişinin sosyal, özel ve kamusal yapılar içinde kabul edilmesi ve
tanınması; eğitime, kültüre, istihdama ve sivil alana dayalı katılım kanalları üzerinden toplum içindeki ilişkiler
ağına entegre edilmesi anlamına gelir (Kaos GL, 2018).
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Dijital Ticaret: Globalleşme sayesinde birçok ürünün tek tıkla internet üzerinden satın
alınması çevrimiçi alışveriş ve bankacılık sisteminin de internet üzerinden gerçekleştirilmesini
sağlamıştır. Bir dijital vatandaşın güvenlik açısından herhangi bir sorun yaşamadan ticari
faaliyetlerini sürdürebilmesi güvenlik ilkelerinin denetlenmesi ile ilgilidir (Ribble, 2011: 2021).
Dijital İletişim: Dijital ortamda birçok iletişim faaliyetinin büyük bir çoğunluğunun çevrimiçi
hizmetler

sayesinde

gerçekleştirilmesi

internette

çeşitli

temas

riskleri

ile

de

karşılaşılabileceğini akıllara getirmektedir. İletişim sırasında karşılıklı kişisel veri
paylaşımının gerçekleştirilmesi gizlilik ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında
küçük yaştaki bireylerin yine çevrimiçi hizmetler üzerinden iletişim kurmaları cinsel istismar
suçlarını da arttırmaktadır (Ribble, 2011: 29-31).
Dijital Okuryazarlık: Dijital vatandaşlığın en önemli ve en temel boyutlarından birisi dijital
okuryazarlık konusudur. Günümüzde çocuk yaştaki bireyler tüm bilgilere neredeyse internet
ortamından ulaşmaktadır. Dijital araçların bu denli hızla her yaş grubu tarafından kullanılması
doğru öğrenme ve öğretme süreçlerinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. İnternet
üzerinden üretilen doğru olmayan içerikler bireyleri yanlış yöne sevk etmekte ve birçok
aldatıcı bilginin yayılmasına neden olmaktadır (Ribble, 2011: 28-31).
Dijital Etik: Dijital araçları etik bir şekilde kullanmak Ribble’ın dijital vatandaşlık konusunda
en çok önem verdiği noktalardan birisidir. Çevrimiçi ortamda internet araç ve gereçlerini
kullanırken başkalarının haklarına saygı duymak ve güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir
davranışta bulunmamak dijital vatandaşın en önemli görevlerinden birisidir (Ribble, 2011).
Dijital Kanun: Dijital ortam kullanımlarının artması ile beraber internet ortamında hukuksal
yasaların oluşturulması da önem kazanmıştır. Bu bağlamda suça sebep olacak içerikler
üretmek ve bu içerikleri paylaşmak suç teşkil etmektedir (Ribble, 2011: 31-33). Bu
doğrultuda suç teşkil eden paylaşımların çeşitli cezai yaptırımlarla önlenmeye çalışıldığı
görülmektedir.
Dijital Hak ve Sorumluluklar: İnternet herkesin düşüncelerini açıkça ifade edebileceği bir
alan olsa da başkalarının haklarına zarar vermemeyi de gerektiren bir ortam olarak
düşünülmelidir. Kişisel hakların bu noktada ihlal edilememesi, düşünce paylaşımlarının da
belirli bir sınır dahilinde yapılması gerektiği önem arz etmektedir (Ribble, 2011, 35-37).
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Dijital Sağlık ve Dijital Güvenlik: Dijital araçların ve internet ortamının gün içerisinde yoğun
kullanımı bireylerde hem fiziksel hem de ruhsal rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Bunun
içerisinde kas ve iskelet sisteminin zarar görmesinin yanında çocukların internet ve oyun
bağımlılığı da ruhsal bozukluklara neden olmaktadır. Dolayısıyla dijital sağlık dijital
vatandaşın karşılaşacağı sorunların başında gelmektedir. Dijital güvenlik ise son dönemde
yaygın olarak kullanılan siber güvenlik ve siber farkındalık kavramına atıfta bulunmaktadır.
Dijital vatandaş, internet ortamında gezindiği sayfaların güvenilir olmasına dikkat etmeli ve
kişisel verilerini paylaşırken bir takım koruyucu önlemler almalıdır (Ribble, 2011:38-39).
3. Elektronik Seçim ve E-oylama
Elektronik demokrasi uygulamaları giderek önemli hale gelen ve ihtiyaçlara cevap veren bir
özelliğe sahiptir. E-demokrasi uygulamalarıyla, e-dilekçe, e-danışma, e-seçim ve e-oylama
gibi birçok konu elektronik ortama taşınmıştır. Elektronik seçim ve e-oylama işlemleri bu
işlemlerin en önemlilerinden bazılarını oluşturmaktadır. Bu durum bir yandan e-devlet, edemokrasi, e-yönetişim gibi konulara gösterilen ilgiye, diğer yandan ise geleneksel seçim
sistemleriyle ilgili oy kullanma konusunda mevcut problemlerin var olmasına dayanmaktadır.
Aynı zamanda internet teknolojilerinin çok geniş kesimlere ulaşmaya başlamasıyla elektronik
seçim ve e-oylama gibi süreçlere vatandaşların katılımının kolaylaşması da bu seçim ve
oylama türüne ilgiyi arttırmıştır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok fazla tartışılmaya başlanan elektronik seçimi
Bucshbaum (2004: 32), elektronik araçlarla internet topluluğundan siyasi bir konu hakkında
görüş almak için elektronik yollarla seçmenlerin ve adayların sicillerinin entegre edildiği
elektronik sistemlerde oy kullanmak ve seçim sonuçlarının bu sistemden yayınlaması şeklinde
tanımlanmaktadır. Elektronik demokrasiyi demokratik süreçlerin elektronik temsili olarak
tanımlayan von Lucke ve Reinermann (2004), bu demokrasi türünü bilgi edinme, fikir
oluşturma ve kararın kendisi şeklinde üç boyuta indirgemektedir. Bu boyutlar elektronik
demokrasinin e-katılım ve e-oylama alanlarını içine aldığını göstermektedir. E-katılım ve eoylama aktif katılım süreçlerini içine alan, bilgi edinme, fikir oluşturma ve kararın kendisini
içeren unsurlar olarak elektronik demokrasinin önemli bileşenleri şeklinde varlık
göstermektedir.
Genel olarak, iki e-oylama türünden bahsetmek mümkündür (Buchsbaum, 2004: 32):
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1.

Oy kullanma merkezlerinde, belediye merkezlerinde veya yurtdışındaki diplomatik

veya konsolosluk misyonlarında, elektronik oylama makineleri gibi resmi veya bağımsız
seçim makamlarının temsilcilerinin fiziksel varlığı tarafından denetlenen e-oylama.
2.

Bir kişinin kendi veya başkasının bilgisayarından internet üzerinden oy kullanması,

dokunmatik telefonlarla, cep telefonlarıyla (SMS dahil) oy verme gibi, devlet yetkililerinin
temsilcileri tarafından fiziksel olarak denetlenmeyen seçmenlerin etkisi dahilinde e-oy
kullanma.
E- oylama türlerinden birincisi daha denetimli bir şekilde gerçekleşirilirken ikincisinin daha
bireysel uygulandığı söylenebilir. Buradan hareketle birincisi belli bir fiziksel ortamda
bulunmayı zorunlu kıldığı için mekana bağlı e-oylama kavramının oluşmasını da beraberinde
getirmektedir. Bunun yanında belli bir fiziksel mekanda bulunma zorunluluğu yaratmadığı
için ikincisini ise mekana bağlı olmayan e- oylama şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu iki
oylama türünden ikincisinin bağımsız ve dünyanın her yerinden vatandaşların seçimlere
katılımını sağlayacak bir e-oylama sistemi olması seçim otoriteleri ve seçmenler açısından
süreci daha da kolaylaştıracaktır.
Vatandaşların seçimlere katılımını kolaylaştıran bir elektronik seçim sisteminde belli
unsurların (Çetinkaya ve Çetinkaya, 2007) bulunması gerekmektedir:
-Seçmenler, kayıt yaptırıp ve oy kullanırlar.
-Kayıt otoritesi, seçmenlerin kayıtlarını yapar ve oy kullanma yetkisini verir
-Elektronik oy pusulası, adayların yer aldığı elektronik ortamdaki bilgidir.
-Sayım otoritesi, seçimde kullanılan elektronik oyları toplar, sayar ve sonuçları ilan eder.
Bu temel unsurların yanı sıra elektronik oylamanın Krimmer’in (2006: 10) belirttiği üç ana
oylama sürecinden bahsetmek mümkündür. Bu süreçler şöyledir:
1. Seçim Öncesi Aşaması: Seçmenlerin belirlenmesi, uygunluğun kontrol edilmesi
2. Seçim Aşaması: Oylama
3. Seçim Sonrası Aşaması: Oyların sayımı.
E-devlet ve e-demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olan (Çetinkaya ve Çetinkaya,
2007) ve belli aşamaları olan elektronik seçimin gündeme gelmesinin birçok nedeni vardır
(Buchsbaum, 2004: 33). Bunların ilki, seçmenlerin seçim için fiziksel bir ortama bağlanmak
yerine kendi yerlerinden oy verme imkanı olmasıdır. İkincisi, seçmenler için oy kullanım
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sürecini kolaylaştırmasıdır. Üçüncü nedeni ise, yurtdışında ikamet edip oy kullanma hakkı
olan vatandaşların seçim ve referandumlara katılımını kolaylaştırmasıdır. Dördüncüsü, engelli
seçmenlerin seçim merkezlerinde fiziksel olarak bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırarak,
oy kullanma sürecine erişimi genişletmesidir. Beşincisi, ek oylama kanalları sunarak seçmen
katılımının artmasıdır. Altıncısı, seçim yapma maliyetlerini seçim makamları açısından
düşürmesidir. Yedincisi, oylama sonuçlarının güvenilir ve hızlı bir şekilde sunulmasına imkan
vermesidir. Sekizincisi, seçimlerde demokratik açıdan yaşanan sorunları çözmek için iyi bir
hizmet sunmasıdır.
2004’te Avrupa Konseyi elektronik seçimlerin çok fazla gündeme gelmeye başlamasının
nedenlerine benzer olarak da elektronik seçimin sağlayacağı kolaylıkları sıralamıştır. Avrupa
Konseyi, Elektronik Oylama Önerisi’nde e-oylama ve e-seçimlerin sağlayacağı kolaylıkları şu
şekilde sıralamıştır. 1. Seçmenlerin hareketliliğinin sağlanması, 2. Yurtdışından seçimlere
katılımın kolaylaştırılması, 3. Ek kanallar sunarak seçmen katılımını arttırması, 4. Engelli
vatandaşların erişimini genişletmesi, 5. Maliyeti düşürmesi, 6. Oylama sonuçlarını güvenilir
ve daha hızlı bir şekilde sunmasıdır (Krimmer, 2006: 9). Bakıldığında elektronik seçimi
destekleyen görüşlerin bu seçim türünün sağlayacağı olanaklar konusunda benzer görüşlere
sahip olduğu göze çarpmaktadır.
Elektronik seçimin sağlayacağı olanakların yanı sıra Alvarez vd. (2004) e-oylama
sistemlerinin hükümet ve vatandaş etkileşimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını
belirtmiştir. Elektronik sistemlerin çift yönlü iletişime ve aktif katılıma olanak sunmasıyla
devlet bireylerin görüşlerini doğrudan alabilecektir.
Sağladığı kolaylıklara rağmen, e-oy kullanmanın benimsenmesi konusunda potansiyel
engellerin varlığı söz konusudur. Elektronik seçimlerin yaygınlaşmasının önündeki en önemli
engel vatandaşların bu yeniliği uygulamak için eşit şekilde teknolojik olanaklara sahip
olmamasıdır. Bu durum herkesin eşit katılım imkanı bulamamasına dolayısıyla toplumda
katılım açısından bir uçurumun oluşmasına neden olmaktadır. Dijital bölünmenin yarattığı
politik katılım uçurumu; belli kesimlerin e- oylamaya katlımı söz konusuyken, belli
kesimlerin internete ulaşamaması nedeniyle e-oylamaya katılamamasını ifade etmektedir. Bu
durum toplumun ikiye bölünmesine neden olacak bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı
sıra Schaupp ve Carter’a göre (2005: 587) önemli bir engel de vatandaşların elektronik
seçimlerde

kullanılan

teknolojinin

güvenliğine

ve

güvenilirliğine

karşı

şüpheyle

yaklaşmasıdır. Bu nedenle yöneticilerin, vatandaşların bu kadar önemli bir bölümünü
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bilgisayar tabanlı bir sisteme emanet etmeden önce, doğru ve güvenilir bir şekilde performans
gösterebilecek teknolojiler sağlaması gerekmektedir (Schaupp ve Carter, 2005: 587). Yani eoylama, geleneksel oylama ile aynı güveni sağlamalı (Maaten, 2004: 84) ve geleneksel
oylamada var olan güvenlik sorunlarının da önüne geçmelidir. Bu nedenle seçim yasalarına
göre e-oylama tek tip ve gizli olmalı, yalnızca uygun kişilerin oy kullanmasına izin verilmeli,
her seçmen yalnızca bir oy kullanabilmeli, oy gizliliği sağlanmalı ve sonunda oyların
toplanması güvenilir ve hesap verilebilir olmalıdır (Maaten, 2004: 84).
3.1. Elektronik Seçimin Boyutları
Teknolojinin bir sonucu olan elektronik seçimin birbirinden ayrılan farklı boyutları vardır.
Prosser ve Krimmer (2004: 24) bu boyutların birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek
elektronik seçimin boyutlarını şu şekilde sıralamaktadır:

(I) Politika, (II) Hukuk, (III)

Teknoloji ve (IV) Toplum.
(I) Politika; politik alan için ne tür bir politik sistemin bulunduğunu (anayasal monarşi,
parlamenter demokrasi vb.) tespit etmek önemli bir unsurdur. Seçimlerin yöntemini ve
sıklığını, ayrıca seçimlerle ilgili genel istatistikleri (seçmen seçmenleri, seçim bölgeleri,
sandık sayısı sayısı) bilmek de politika boyutu açısından önemlidir. Politika için önemli bir
diğer nokta, e-oylamaya yönelik resmi tutumdur. E-oylamanın uygulanması için resmi bir
kuruluş planlanmışsa (örneğin, bir E-devlet kuruluşuna entegre edilmiş bir sistem) bunun
politik olarak nasıl yapılanacağı önemlidir (Prosser ve Krimmer, 2004: 24).
(II) Hukuk; Hukuk sisteminin türü önem taşıdığı gibi yasa kilit unsurdur. Seçim yasası
teknolojik çözümün temelini oluşturmalıdır. Bu nedenle e-oylama ve seçimler için mevcut
yasal ilkeler önemlidir. E-oylamanın şekli kadar yasama sürecinin bu konuda ne gibi
düzenlemeleri olduğu önemlidir (Prosser ve Krimmer, 2004: 24).
(III) Teknoloji; genel olarak sicillerin durumunu bilmek, özellikle vatandaşların sicilini ve
uygun seçmenleri belirlemek açısından önemlidir. Bu boyut ile ilgili diğer önemli unsurlar ise
teknolojik altyapı sorunları, dijital ulusal kimlik kartının uygulanması, dijital imzanın
uygulanması ve uluslararası eVot (elektronik oy platformu) standartlarının benimsenmesinin
planlanmasıdır (Prosser ve Krimmer, 2004: 24).
(IV) Toplum; temel olarak politik katılım, posta oylamasıyla katılım ve halkın özellikle yeni
teknolojilere ve e-oy verme tutumuna yoğunlaşmaktadır. Ayrıca cep telefonlarının, kişisel
bilgisayarların, geniş bant erişiminin de dahil olduğu internet ve toplumdaki internet
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işlemlerinin penetrasyon oranını bilmek de bu boyutun önemli unsurlarındandır (Prosser ve
Krimmer, 2004: 25-26).
3.2.

Elektronik

Seçim

ve

E-oylamanın

Yaratacağı

Fayda

ve

Sorunların

Değerlendirilmesi
Elektronik seçim ve e-oylama hakkında literatürde ve uygulamada birçok olumlu yaklaşım
yer almasına karşın bu sisteme şüpheyle yaklaşan kesimler de söz konusudur. Bu durum
elektronik seçimlerin ve e-oylamaların faydanın yanı sıra çözüm bekleyen sorunları
beraberinde getirmesinden kaynaklanmaktadır.
Elektronik seçim ve e-oylamanın yarattığı faydaya bakıldığında özellikle engelli insanlar için,
çevrimiçi oy kullanma olanağı sunması, bu vatandaşların siyasi haklarını kullanma
kapasitelerinde önemli bir gelişme sağlayacaktır (Gerlach ve Gasser, 2009: 3). Genel olarak
demokrasinin kararlarının meşruiyetini arayan politikacılar ve demokrasinin savunucuları eoylamanın seçmen katılımını artıracağını düşünmektedir. Elektronik seçim ve e-oylama ile
herkes seçimlere dahil edilmekte hiç kimse dışarıda kalmamakta böylece daha çok insan
seçimlere katılabilmektedir. Oylar elektronik olarak sayıldığından, insan hatası riski önemli
ölçüde azalmaktadır. Çünkü teoride elektronik oyların sayısı her zaman doğru olmalıdır.
Ekonomik verimliliği arttırmanın yanı sıra, bu sistem oy kullanma meşruiyetini de
arttırmaktadır. Sistem, seçmenlerden seçimlerini onaylamalarını istediğinden, yanlış oy
kullanma olasılığı azalmaktadır. Yani seçmenlerin oylarını yanlış bir şekilde kullanma
ihtimali çok düşüktür ya da yoktur. Elektronik seçimler sadece basitlik getirmemekte aynı
zamanda öncü bir görev olarak e-demokrasi sistemleri için devletin uluslararası alanda baskın
bir konum elde etmesini de sağlamaktadır (Gerlach ve Gasser, 2009).
Buna rağmen oy kullanma işlemlerinin tamamen elektronik ortamlarda yapılması durumunda
Akın (2006) üç temel sorunun ortaya çıkacağını belirtmiştir. Akın bu üç temel sorunu teknik
sorunlar, hatalı kullanım ve sahtekarlık şeklinde tanımlamıştır. Teknik sorunlar, oyların eksik
veya

hatalı

kaydedilmesini,

sistemde

oluşabilecek

bir

arıza

sonucunda

oyların

kaybolabileceğini ifade etmektedir. Hatalı kullanım ise, bireylerin yeterli eğitilmemesi
sonucunda oyların kaydıyla ilgili yaşanabilecek sıkıntıları ifade etmektedir. Sahtekarlık,
sistemin donanımı ve yazılımının hatalı tasarlanması sonucu ortaya çıkacak sorunları ifade
etmektedir (Akın, 2006: 34-35).
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Bunun yanı sıra uygulamada doğacak güvenlik sorunları e- seçimler ile ilgili önemli sorunlar
olarak kendini göstermektedir. Güvenlik ile ilgili önemli sorunlara bakıldığında seçmenin
gizliliği, oyunu kanunlara göre kullanabilmesi, sistemin güvenilirliği, oyların doğru sayılması,
oyların değiştirilememesi, sahte oy kullanılamaması, sistemin saldırılara karşı sağlam olması,
(Çetinkaya ve Çetinkaya, 2007) gibi güvenlik sorunlarının çözülmesi elektronik seçimlerin
uygulanması açısından önemlidir. Çünkü seçim süreçleri açısından en önemli konu kamu
güvenini ve demokratik katılımı arttırmaktır.
4. Dünyada Elektronik Seçim Uygulamaları
Dünyanın farklı ülkelerinde elektronik seçimler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.
Dünyada bu uygulamanın iyi örnekleri olmasına rağmen kimi zaman ihtilafların yaşandığı
elektronik seçimler de gerçekleşmiştir. Günümüzde çok tartışılan elektronik seçim
uygulaması Türkiye’de henüz gerçekleşmemiştir. Ancak Türkiye’de uzun süren çalışmalar
sonucunda bir elektronik seçim sistemi -seçmen kütüğü bilgi sistemi- (Çetinkaya ve
Çetinkaya, 2007) geliştirilmiştir. Türkiye’de henüz bir elektronik seçim deneyimi
yaşanmamasına rağmen dünyanın birçok farklı yerindeki örnekleri incelemek Türkiye için
elektronik seçim imkanını değerlendirmek açısından önemlidir.
Estonya: E-yönetişim ve e-demokraside öncü olma konusunda geniş ölçüde itibar gören
Estonya, dijital kanalların farklı servisler için kullanımını giderek genişleten bir ülkedir.
Toplumun büyük kesiminin evde bir bilgisayarı vardır ve bunların büyük bölümü internete
bağlıdır. Her 100 000 kişi için 55 halka açık internet erişim noktası vardır ve tüm okullar
internete bağlıdır. Estonya, dünyada kimlik belirleme ve bağlayıcı dijital imza işlevlerine
sahip kimlik kartının zorunlu olduğu ülkelerden biridir (Maaten, 2004: 84). İnternet
oylamasını uygulanabilir bir alternatif kılan Estonya’nın dört temel özelliği vardır: (1) yaygın
internet, (2) internet oylama konularını ele alan yasal bir yapı, (3) seçmenlerin dijital olarak
onaylanmasına izin veren tanımlayıcı bir sistem ve (4) internet oylamasını destekleyen siyasi
bir kültürdür (Alvarez vd., 2009: 498-499).
Estonya'da e-oylamayı gerçekleştirmek için somut adımlar 2002 yılında mevzuatın
onaylanması ve teknolojik bir çözüm arayışıyla başlamıştır. E-oylama yazılımı 2004 yılında
kamu girişimi sonucunda satın alınmıştır. Estonya’da “E-oylama Sisteminin Genel Tanımı”
nda şu unsurlar belirtilmiştir: Kimliği doğrulanmış kişilerin sistem üzerinden oy kullanmasını
sağlayan uygulama; E-oylama web sitesinin prototipi; Donanım mimarisi ve sistem çalışması
için gereksinimlerin tanımı; Oyların aktarılması, kaydedilmesi ve sayılması için yazılım;
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Denetim uygulaması; Genel oylama sistemini bilgi sistemi ile ilişkilendirmek için arayüz;
Test planı ve sistem kabul testinin sonuçları. Bu hazırlıklar sonucunda, 2005’ten bu yana
Estonya’daki tüm seçimlerde e-oy kullanma fırsatı ortaya çıkmıştır. Herhangi bir yerden,
seçmen çevrimiçi oy kullanabilmek için şu unsurlara ihtiyaç duymaktadır: Estonya kimlik
kartı, geçerli sertifikalara ve PIN kodlarına sahip akıllı kart okuyucu, ilgili yazılımı olan bir
bilgisayar, internet bağlantısı ve Windows, MacOS veya Linux işletim sistemi (Kalvet, 2009:
513). Estonya bu gereklilikleri sağlayarak 2005 yılından bugüne dek defalarca elektronik
oylama sistemini uygulama konusunda başarılı olmuştur. İnternet üzerinden oy kullanan
vatandaş sayısı ülkede gün geçtikçe de artış göstermektedir.
İsviçre: İsviçre de elektronik seçimleri uzun yıllardır uygulayan ülkeler arasında yer
almaktadır. İsviçre’de e-oylama, seçim ve referandumlar için e-oy vermenin yanı sıra
inisiyatiflerin elektronik imzası, referandum talepleri ve Ulusal Konsey için aday önerileri
seçimi için de kullanılmaktadır (Braun, 2004: 44). İsviçre'de e-oy kullanmayı teşvik eden
nedenleri şunlar oluşturmaktadır: - toplumdaki yeni gelişmelere paralel siyasi prosedürler
geliştirmek, - seçimlere ve referandumlara katılımı kolaylaştırmak, - geleneksel biçimlere
yeni, çekici katılım biçimleri eklemek, -seçmen katılımını artırmak, - demokratik ilkenin daha
iyi korunması, - "bir kişi - bir oy" ilkesinin korunması (Braun, 2004: 44).
İsviçre’de başlangıçta yeni bir siyasi katılım aracı olan elektronik oylama teknikleri en
belirgin biçimde tanıtılmış, test edilmiş ve uygulanmıştır. 1998 yılında Federal hükümet, bu
alanda pilot projeler yürütmek üzere üç kantonu (Cenevre, Zürih ve Neuchâtel) dahil ettiği bir
e-oylama girişimi başlatmıştır. Cenevre Kantonu yetkilileri, iki geleneksel katılım kanalını
tamamlayan, (oy sandığına oy veren ve posta yoluyla oy kullanan) otomatik bir özellik olarak
sunulan bir e-oylama platformu geliştirmiştir. Bu platformun teknolojik olarak seçimlerle
uyumlu olduğuna karar verilmiştir (Trechsel, 2007: 159). E-oylamaya izin verilen ilk düzenli
referandum 19 Ocak 2003'te Anières'in küçük topluluğunda gerçekleşmiştir. E-oylama ile
ikinci bir düzenli referandum, 30 Kasım 2003'te Cologny komününde gerçekleştirilmiş ve eoylama ile üçüncü düzenli referandum 18 Nisan 2004'te Carouge kentinde yapılmıştır (Braun,
2004: 46; Buchsbaum, 2004: 34).
Kanada: Yerel seçimler, siyasi parti liderlikleri ve sendikalara odaklı faaliyetlerle
Kanada’daki internet oylama gelişmeleri hızla artmıştır. Bazı durumlarda, Kanada devletinin
federal yapısı internet oylama kullanımını kolaylaştırırken, zaman zaman engeller
yaratmaktadır. Kanada’da önemli miktarda internet oyu olmasına rağmen federal otorite
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yapısının çeşitli unsurları ve yerel otoritelerin kararları bazı bölgelerde internet oylamasının
kullanılmasını sağlarken, diğerlerinde bu uygulanmamaktadır. Çünkü bazı bölgelerde
imkanlar önemli yeniliklere izin verirken diğerlerinde tutarlılık ve standartların eksikliği
endişe kaynağı yaratmaktadır (Goodman ve Pammet, 2014).
Kanada’da internet oylamasının ilk kez gerçekleşmesi, 2003’te Ulusal Yeni Demokrat Parti
(NDP) liderlik oyu için olmuştur. Kısa süre sonra, 2003’teki seçimlerinde Ontario’nun şehir
ve ilçeleri çevrimiçi oy kullanmıştır. O zamandan beri Kanada’da yerel seçimlerde internet
oylamasının kullanımı önemli ölçüde artmıştır. İki ildeki (Ontario ve Nova Scotia) 60
belediye internet oylama programlarını başarıyla uygulamış ve kullanımına devam etmektedir
(Goodman, 2014: 9). Bu örneklerin yanı sıra Kanada’da birçok belediye, seçimlerinde
elektronik oylamayı kullanmaktadır. Bu durum Kanada’yı belediye düzeyinde internet
oylamasında dünya lideri yapmaktadır.
Hindistan: Bugüne kadarki en kalabalık seçmenli elektronik oy verme uygulaması 2004
yılındaki Hindistan genel seçimlerinde gerçekleşmiştir. Tarihsel süreçte Hindistan’daki
seçimlerde usulsüz birçok uygulama meydana gelmiştir. Elektronik seçim sistemi
tasarlanırken bu tür usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Nüfusun okur-yazar
olmayan üçte birinin de kolaylıkla kullanabileceği ucuz ve güvenilir bir sistem kurulması
amaçlanmıştır (Akın, 2006: 41). Hindistan’da elektronik oylama makineleri seçim
bölgelerinde kullanılan alfabe ile yazılmakta ve ülkedeki çoğunluk dilleri kullanılmaktadır.
Okur-yazar olamayan seçmenler için her aday sembol ile de gösterilmektedir. Seçmenler
tercih ettikleri adayın yanındaki mavi düğmeye basarak oylarını kullanmaktadır. Görme
engelliler için kabartma alfabe ile adayların seri numaraları işaretlenmiştir. Sayım sırasında
her bir adayın seri numarasının yanında kullanılan toplam oylar da görülmektedir. Oylamayla
ilgili bilgilerin biriktiği kontrol birimine kimsenin herhangi bir müdahale yapamaması için,
birim eski usulle seçim komisyonu tarafından temin edilen balmumu ve seri numarasıyla
mühürlenmektedir. (BBC, 2014). İlk defa 1999 yılında kısmen kullanılan makinelerle
(Wikipedia) 2004 yılında ilk seçim yapılmıştır. Bu elektronik seçime 380 milyondan fazla
seçmen katılmış, 1 milyon makinede oy kullanılmıştır (Telciler, 2017: 115). Hindistan
genelinde beş eyalette yapılan 2018 eyalet seçimlerinde elektronik oylama yapılmıştır.
Elektronik makineler eyalet ve parlamento seçimlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaya
devam etmektedir (Wikipedia).
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Brezilya: Brezilya gelişmiş bir elektronik oylama sistemine sahip bir ülkedir. 2000 yılından
itibaren tamamen elektronik oylama sistemine sahip olan ilk ülke olmuştur. Elektronik
oylama makineleri geliştiren Brezilya ilk olarak 1996 yılında Santa Catarina seçimlerinde test
edilmiştir. Bundan sonra 1998 yılında yapılan ulusal seçimlerde 2000 yılından sonra düzenli
bir şekilde elektronik oylama kullanılmıştır. Bu süreçte işletim sistemi sürekli değişime
uğrayarak geliştirilmiştir. Bu durum elektronik seçimlerin başarılı olmasının bir koşulu olarak
görülmektedir. Sistemi iyileştirme yollarını test eden Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi
tarafından finanse edilmektedir. Bu gelişmeler büyük olasılıkla önemli bir seçmen
memnuniyeti kaynağı olmuştur ve hükümetin gelecekte adil ve etkili bir sisteme olan
bağlılığını devam ettirecektir. Brezilya elektronik oylama yaklaşımıyla da nispeten sorunsuz
bir deneyim sürdürmüş ve bu sistemleri tam olarak entegre etmek isteyen diğer benzer ülkeler
için iyi bir model olmuştur (Stanford, 2007).
Fransa: Fransa’daki elektronik oylama makineleri ilk olarak 2004’te ortaya çıkmıştır. Ancak
2007 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri elektronik oy kullanma için ilk fırsat olmuştur. İlk
tur seçimlerde, 37,6 milyon seçmenin katılımıyla % 85 oranında katılım gerçekleşmiştir.
Toplam seçmen sayısının 1,5 milyonu, geleneksel oylama yöntemi yerine e-oylamayı tercih
etmiştir (Stanford, 2007). Bunun yanı sıra 2003 yılında yurtdışında ikamet eden tüm Fransız
gurbetçilere, internet üzerinden temsilcilerini, seçme imkanı verilmiştir (Buchsbaum, 2004:
34; Stanford, 2007). Fransa’da seçmenlerin yaklaşık yüzde 60’ı elektronik oylamayı
geleneksel oylamaya tercih etmiştir (Stanford, 2007).
Sonuç
Bilgi iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle bu alandaki yenilikler, eğitim, ekonomi, bilim
vb. alanların yanı sıra demokratik görüş bildirmek için de aktif bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Teknolojideki bu yenliklerin aktif bir şekilde kullanılması yöneten ve yönetilen
ilişkisini dönüşüme uğratarak hükümet bilgi servislerini daha erişilebilir bir hale getirmiştir.
Bu durum hem devlet hizmetlerinin sunumunda hem de demokrasinin canlılığında bir devrim
niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada e-devletin temel varsayım ve değerleri, e-seçim ve eoylamalar özelinde değerlendirilmiştir. Buradan hareketle e-devlet uygulamaları ile beraber
elektronik seçimlerin belli devletler tarafından uygulanmaya başladığı görülmüştür. Çalışma
boyunca elektronik seçim sisteminin avantajları ve taşıdığı riskler örnek ülkeler üzerinden
incelenmiş, yarattığı imkan ve zorluklar bu bağlamda tartışılmıştır.
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İnternetin aktif katılma imkanı sunması elektronik demokrasinin gerçekleşmesi
konusundaki umutları arttırmış ve sıkça e-devlet, elektronik seçim, e-oylama gibi kavramlar
gündeme gelmeye başlamıştır. İnternet teknolojilerinin sağladığı kolaylık, çift yönlü iletişim,
kolay erişilebilirlik, elektronik seçimlerin geleneksel seçimlere bir alternatif olarak
düşünülmesini sağlamaktadır. Bir yandan elektronik seçimlerin bireylerin fiziksel bir ortamda
oy kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırması, oy kullanma ve seçim sürecini
kolaylaştırması, seçmen katılımını arttırması, sonuçların hızlı bir şekilde sunulmasına imkan
vermesi, seçim maliyetlerini azaltması, geleneksel seçimlerde demokrasi açısından yaşanan
sorunları çözecek bir alternatif olması bakımından birey-devlet iletişiminde uygulanması
verimlilik sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer yandan elektronik seçimlerin yarattığı,
güvenlik sorunları, katılma açısından dünyadaki dijital uçurum, yeterli teknolojik alt yapıların
sağlanmamış olması elektronik seçimler hakkında soru işaretleri yaratmaktadır.
Elektronik seçimle vatandaşların eşit katılıma sahip olması için öncelikle elektronik
demokrasinin en önemli gerekliliği olan internete ve iletişim teknolojilerine eşit erişimin
sağlanması gerekmektedir. Bu durum da ancak bilgi iletişim teknolojileri ve internet
hizmetinin bir kamu hizmeti olarak algılanmasıyla mümkündür. Ayrıca bireylerin bu
teknolojileri kullanabilmesini sağlamak gereklidir. Bu, teknoloji okuryazarı bir toplum
yaratmakla mümkündür. Bunların yanı sıra elektronik seçim hakkında en büyük kuşkuyu
yaratan güvenlik sorunun çözülmesi gereklidir. E-oylama sistemlerinin sağlam yapılanması,
sürekli güncellenmesi/gözden geçirilmesi ve yeni teknolojilere adapte edilmesi önem
taşımaktadır.
Sözü geçen gerekliliklerin sağlanması halinde elektronik seçimler hem Türkiye’de hem
dünyada siyasal süreçleri ve seçim süreçlerini hızla dönüştürecektir. Dünyadaki örneklerden
de görüldüğü üzere ülkenin nüfusunun çok olmasından ziyade teknolojik altyapının
sağlanması elektronik demokrasinin uygulanması açısından önemlidir. Türkiye ve dünyadaki
diğer ülkeler gerekli teknolojik altyapıyı sağladığı takdirde elektronik demokrasinin
uygulanması mümkün olacak dolayısıyla seçimlerde işgücü ve zaman tasarrufu sağlanacaktır.
Böylelikle geçmişte yaşanan zorluklara ve güvenlik sorunlarına alternatif ve kolay bir yöntem
elde edilmiş olacaktır.
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Balkan Harbi Sırasında Ayvalık Küçükköy’e Göç Eden Boşnak Muhacirler
Assoc. Prof. Dr. Elif YILMAZ

Özet
Çalışmanın konusu en genel anlamıyla 1912’de başlayan Balkan Savaşları sırasında Sırpların
zulüm ve katliamlarından kaçarak Yugoslavya’nın farklı bölgelerinden Ayvalık, Küçükköy’e
göç etmiş olan Boşnak muhacirlerin zorunlu göç esnasında yaşadıkları sorunlar ve
güçlüklerdir. II. Viyana yenilgisinden (1683) itibaren Balkanlarda süregelen savaşların en
önemli sonuçlarından biri de büyük göç dalgaları olmuştur. Boşnakların büyük bölümü doğup
büyüdükleri, vatan olarak kabul ettikleri bin yıllık toprakları kendi rızaları dışında artan siyasi
etnik baskılar ve büyük katliamlar sonucunda bırakmak zorunda kalmışlar ve bu topraklardan
koparılmışlardır. Boşnak nüfusun karşı karşıya kaldığı göç gerçeği, Boşnak diasporasını
meydana getirmiştir. Bugün Sancaklılar ve Bosna Hersekliler dünya ülkelerinin yaklaşık üçte
birine dağılmış durumdadırlar. Boşnaklar Avrupa’dan Amerika’ya ve Avustralya’ya kadar
dünyanın 70’den fazla ülkesinde bulunmaktadırlar. Yugoslavya’da, daha sonra Sırplar
tarafından işgal edilen topraklarda, 1911’de 1.241.076 olan Müslüman nüfus, 1921’de
566.478’e düşmüştür. Aradaki fark 622.025’tir ve bu sayı içinde 313.922 kişi Türkiye’ye göç
etmiştir (McCarthy, 1998; 190-191). Kesin olarak bilinememekle birlikte bugün Boşnak
muhacirlerin Türkiye’deki sayıları, farklı kaynaklarda 700.000 ile 5.000.000 arasında
değişmektedir.
Osmanlı Arşiv Belgelerine göre 1913-1918 yılları arasında İttihat ve Terakki’nin
gerçekleştirdiği sevk ve iskânların, Anadolu’nun bugünkü etnik ve dini dağılım ve karışımının
ana etkenlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Yaşayan tüm etnik gruplar dikkate alındığında
bu tarihler arasında genel bir hesapla, 17,5 milyonluk Osmanlı nüfusunun üçte birinin yer
değiştirdiği sonucuna varılmaktadır (Dündar, 2001; 127-128). 1878’den sonra başlayan ve
günümüze kadar devam eden göçlerin sonucu olarak şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nin otuzu
aşkın ilinde Boşnak asıllı vatandaşlarımız yaşamaktadır. Çalışmamızda bu illerden biri olan
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Balıkesir’e bağlı Küçükköy mahallesinde bir asırdır yaşamakta olan Boşnak muhacirlerin göç
etme ve yerleşme süreci incelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Göç • Zorunlu göç • Muhacir • Küçükköy Boşnakları

1. Giriş: Tarihsel Arka Plan
‘Güney Slav ülkesi’ anlamına gelen Yugoslavya’nın en eski halkı olan Makedonlar, M.Ö. 700
yıllarında bir krallık kurmuşlar ve M.S. 400’lerde Hristiyan olmuşlardır. M.S. 6. ve 7.
yüzyıllarda kuzeyden gelerek Zeta, Tara, Piva, Drina, Ibar ve Morava ırmakları çevresine
yerleşen Slavlar ise zamanla bölgede egemen halk olmuşlardır. Bölgede 8. ve 9. yüzyıllarda
ilk Sırbistan Krallığı, 10. yy’de ise Hırvatistan’da Dalmaçya-Hırvatistan-Slovenya Krallığı
kurulmuştur. Bosna’da ilk devlet ise 1360’da Kral Tvrtko Kontromanic tarafından kurulan
‘Bosna Krallığı’dır. Ancak bu devlet uzun ömürlü olmamış; 1463’de Bosna, 1482’de ise
Hersek, Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1878’e dek yaklaşık 400 yıl süren Osmanlı
egemenliği sırasında Sırp nüfusunun çoğunluğu Müslüman olmuştur.
10. yy’da Yugoslavya’da iki büyük Hıristiyan kilisesi bulunmaktadır. Bunlar, batıda daha çok
kabul gören ve Katolik olan Romen Kilisesi ile Doğu’da İstanbul’a bağlı ve Ortodoks olan
Bizans Kilisesi’dir. Halkın bir bölümü her iki mezhebe de kendilerini yakın hissetmedikleri ve
derebeylerinin kiliselerinde rahat etmedikleri için daha basit ve coşkulu bir dini inanışı
kabullenirler. Katar mezhebine de benzetilen ve iyilik/kötülük ilkelerine dayanan bu inanışın
adı “Bogomil” mezhebidir. Bogomillerin kurdukları Bosna Kilisesi, siyasal bağımsızlık
konusunda da yerli soyluların savaşını destekler. Bogomil Kilisesi, Katolik Kilisesini put
saymakta, haç işaretini kutsal saymamakta, vaftizi de kabul etmemektedir. Günde beş kez diz
çökülerek dua edilen bu inanışın, İslam’a benzerliği nedeniyle Bogomil mezhebinden
olanların, Osmanlıların 15. yy’de Bosna-Hersek’i işgalinden sonra kolayca Müslüman
oldukları düşünülmektedir (Hatiboğlu, 1996; 9). Ayrıca İslam, Hıristiyanların peşini
bırakmadığı Bogomiller için bir sığınma ve koruma sağlamış ve böylece Yugoslavya’nın
göbeğinde Müslüman Slav bir nüfus ortaya çıkmıştır (Palikuča, 1994; 141-142).
Millet kavramı içerisinde Bosnalı Müslümanlar, kendilerini diğer Müslümanlardan ayırmışlar;
resmi Osmanlı belgelerinde Bosnalı Müslümanlar, ‘Müslümanlar’ ifadesinin yanı sıra
‘Boşnaklar’, ‘Boşnak taifesi’, ‘Bosnalı Takımı’ ve ‘Bosnalı Kavmi’ gibi ifadelerle
tanımlanmıştır (Babuna, 2000; 16). Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı dönemlerde
Bosnalı Müslümanlar kendilerini Osmanlı Türklerinden ayırmak için “Bosnjaci” ismini
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kullanmaya başlamışlardır (Yılmaz, 2004; 138). Boşnak terimi, 19. yy’de Bosna ve
İstanbul’da Osmanlı Türkleri karşısında Sırbo-Hırvatça konuşan Boşnak Müslümanları
kastetmek için, yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Glenny, 2000; 78).
1789 Fransız İhtilali’nin ardından gelişmeye başlayan milliyetçi akımların da etkisiyle
Balkanlar’da ilk başkaldırıyı Sırplar başlatmışlar (1804) ve 1817’de, Osmanlı Devleti’ne
sadece vergi vermekle bağımlı olan Sırbistan Prensliği’ni kurmuşlardır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun iyice zayıflaması üzerine kuzeydeki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
1878 Berlin Antlaşması’yla bölgeyi mandasına almış; 05.10.1908’deyse tümüyle ilhak
etmiştir. 28.10.1912’de Karadağlı Sırpların Osmanlılara saldırmasıyla başlayan I. Balkan
Savaşı sonucunda Osmanlılar her cephede yenilmiş ve Balkanlar’dan çekilmiştir.
29.06.1913’te Osmanlı topraklarını aralarında paylaşamayan Yunanistan, Bulgaristan ve
Sırbistan arasında çıkan II. Balkan Savaşı sonucunda, Ağustos 1913’te imzalanan Bükreş
Antlaşması’yla, Osmanlı Devleti Balkanlar’dan temelli çekilmiştir. Balkan Savaşları
sonrasında topraklarını iki katına çıkaran ve artık Osmanlı’yla bir sınırı kalmayan Sırbistan’ın
kendine yeni genişleme alanı olarak Avusturya’yı seçmesiyse II. Dünya Savaşı’yla
sonuçlanmıştır. Bir üniversite öğrencisi olan Sırp Gavrilo Princip’in 28.06.1914’te Avusturya
Veliahtı Ferdinand’ı Bosna’da öldürmesiyle başlayan II. Dünya Savaşı sırasında Hırvatlar ve
‘Müslüman Boşnaklar’; Avusturyalılar tarafında yer alarak; Sırplara karşı çıkmışlardır.

2. Yöntem
Küçükköy Boşnakları ile ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz yerel tarih araştırmasında
Küçükköy’ün bugünkü sosyo-ekonomik görüntüsünü anlamlandırabilmek ve “dönemin
havasını koklayabilmek” için konuyla ilgili literatürün, istatistiklerin ve belgelerin yanı sıra
canlı tanıklıklara da başvurmamız gerektiğinden; saha araştırması için kullandığımız yöntem
“sözlü tarih” olmuştur. Sözlü tarih, bir tarih yöntemi olmasına karşın bugün başta sosyoloji ve
antropoloji olmak üzere birçok sosyal bilimde kullanılmaktadır. Antropologlar, çalıştıkları
batı dışı toplumlarda söze dayalı anlatıları katılımcı gözlem olarak bilinen etnografik
yöntemin bir öğesi olarak kullanmaktadırlar. Sözlü tarihin klasik etnografyadan farkı,
katılımcı gözlemden çok anlatı ağırlıklı olmasıdır. Klasik bir sosyal bilim görüşmesinden
farkı ise, yaşamöyküsel anlatılar üzerinde yoğunlaşması, yani görüşmelerde zaman boyutunun
önemli bir rol oynamasıdır. (Neyzi, 1999; 5-6)

122

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Örneğin bir göçmenin hayat anlatısında yerinden çıkarılma ve yeniden yerleşme süreci ve
bunların uzun dönemli sonuçlarının yaşanma biçimlerinin bireysel düzeyde nasıl yaşandığı
görülebilir. Bir kişinin göç hikâyesi o kişinin hayatı boyunca etnik ve ulusal benliklerinin
özdeşleşme ve geçmişteki ve bugünkü kimliğini hangi yollarla anlamlandırdığını anlamak için
kullanılabilir. Bu noktada yeni milliyetçi akımlar, bireyin kendi etnik grubu ile kurduğu
bağlar ortaya çıkar. Elbette anlatılan her hikâye bireysel bir hikâyedir. Bu durum hikâyenin
önemini azaltmaz. Her bireysel hikâye başka insanların deneyimlerini aydınlanmak için
kullanılabilir. Araştırmacının önemli sorunları ortaya çıkarmasına ve daha fazla araştırma
yapılmasına yardım eder. Bunlara ek olarak, her anlatı formu, içeriği ve takdimsel yönleri ile
kültürel anlamlar taşır ve kendi başına toplumsal pratiklere ve ilişkilere bir bakış açısı verir.
Tekil göç hikâyeleri bir göçmenin hikâyesidir; diğer göç hikâyeleri ile ortak zeminleri
içerebilir veya içermeyebilir. Herhangi bir göçmenin hikâyesi o grubun bütününü temsil edici
görülmemektedir ve aslında böyle de görülmemesi gerekir. Buna karşılık göçmenin
algılamalarını ve deneyimlerinin açığa çıkarırken, bunun analizi bir göç olgusunun daha geniş
bir çerçeve içinde deneyimleri araştırılması yolu ile kimlik ve göç etrafındaki tartışmalara
katkıda bulunur (Keramida, 1999; 75-85).
Araştırma kapsamında göç süreci ve muhacirlerin Küçükköy’e yerleşmeleri ile ilgili olarak
resmi kaynaklardan elde edilen bilgilerin yanı sıra kullanılmak üzere Akova, Taşlıca,
Karadağ, Saraybosna gibi farklı yerlerden Küçükköy’e gelmiş ve buraya yerleşmiş
muhacirlerle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Türkiye’ye gelirken en fazla 3-4
yaşlarında olan ve bugün halen Küçükköy’de yaşayan bu kimseler savaş ve göç sürecinden
gerek maddi gerek psikolojik açıdan ailelerinden daha az etkilenmişlerdir. Ancak bu durumu
çalışmamız açısından bir dezavantaj değil; görüşmecilerin meseleye daha mesafeli ve bir
nebze daha objektif yaklaşmalarını sağlayacak bir avantaj olarak algılıyoruz. Toplamda
doksan katılımcı ile 2-5 saat süren derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar kimi
zaman katılımcıların evlerinde, kimi zaman iş yerlerinde ya da köy kahvesi, sahilde bir cafe
gibi Küçükköy’ün yanı sıra Ayvalık, Sarımsaklı, Altınova ve Gömeç’te pek çok farklı
mekânda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler Microsoft Access programı ile analiz
edilmiştir.
3. Zorunlu Göç ve Muhacirlerin Küçükköy’e Yerleşmeleri
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Osmanlı İmparatorluğu’nun içinden çıkan ulus devletlerin hepsinin ilk hedefi, homojen bir
nüfus yapısına sahip olabilmektir. Ancak savaştan sonra bile Yunanistan, Bulgaristan ve
Yugoslavya’da nüfus oldukça heterojen bir görünümdedir. Bu nedenle genç ulus devletler
öncelikle bir ‘etnik temizlik’ sürecine girmişlerdir. Balkan Savaşları sırasında ve sonrasında
Osmanlı’nın Balkanlar’dan geri çekilme süreciyle birlikte bölgedeki Müslüman sivil halka
uygulanan baskı ve zulümler artmış, böylece 20. yy Avrupa tarihinin en önemli göç
süreçlerinden biri başlamıştır. Balkan Savaşları sırasında 632.408 kişi katliam sonucu
öldürülmüş, 1912-1920 tarihleri arasında 413.922 kişi de bugünkü Türkiye Cumhuriyeti
topraklarına göç etmiştir (McCarthy, 1998; 184-192). Katılımcılarımızın ailelerinin nereden,
ne zaman ve neden göç ettiklerine ilişkin olarak yönelttiğimiz sorulara vermiş oldukları
yanıtların bir bölümü şöyledir:
-Gavurdan kaçan kurtuluyordu, ne diyeyim sana. Hele bir abisi vardı babamın, Y…
Ağa, eşkıyayaydı. Hep dağlardaydı, onu tutamıyordular, hep benim zavallı babacığımı
dövüyordular. “Bir sürü insan vardı arkamda. Bütün gün ırgat gibi çalışıyordum. Bir
avuç mısır, darı unu verdiler mi benim dünyam oluyordu. Götüreyim aileme, yedireyim,
karınları doysun.” O kadar zulüm yaptılar. Çok anlatıyordu, nasıl biz şimdi masal
anlatıyoruz torunlarımıza, onlar da hep bize anlatırdı. Onlar işte evli halde geldiler. Bu
B…’ın annelerini hep zavallı babam Yugoslavya’dan buraya getirmiş. Genç kalmış
kadın, eh akraba da oluyor. “Ne olursun amca beni sen kes, at ormana, beni burada
bırakma!” Genç de, güzelmiş de boylu posluymuş. Hep babam uğraştı, onları getirdi.
-Onlar işte gelmişlerdi Plevye’den, o yandan geldiler, bu taraflara geldiler. Rahmetli
annem anlatıyordu işte “Geldik, ilk önce geldiğim zaman, babam orada öldü herhalde,
Akhisar’a yerleştik. Amcam vardı bir tane, Akhisar’a yerleştik ilk önce.” Sonra işte
Akhisar’dan kalktılar geldiler buraya yerleştiler. İki tane halam kaldı Yugoslavya’da.
Öldüler ikisi de. Zaten bir tanesini gavurlar kesti zavallıyı. Neler çektiler, “Geldik”
diyor “çırılçıplak”. Bak şimdi Türkiye’ye gelip yerleşiyorlar. Ben olsam bu Türkler’in
yerinde ben kovalardım o Sırpları, bir tanesini sokmazdım. Ne otele sokardım ne hiçbir
yere. Ama bizimkiler de deli, yalnız para alsınlar. Vallaha billaha.
-Oradaki Sırplar anlatmaz ama Müslümanlar anlatıyor, diyor ki “Çok çektik!” Mesela
orada Sırplar çoğunluk olduğu için yani bunlara zulüm ederlerdi yani. Kimi zulümden
kaçtı, kimi dağa çıktı, dağda savaştı onlarla, çetecilik yaptılar bilmem ne. Osmanlı
124

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

dağıldıktan sonra, Osmanlı var iken orada eşit davranırdı. Eğer ki birisinin bağına
girdiği zaman o bağda varsa bir kulübesi, sandalyesi, oraya parayı bırakırlardı.
Osmanlı bunu yaptı yani. Osmanlı güzel idare etti yani. Kaybettiği yerler oldu savaşta.
Öyle ki dağlık bir arazi yani, çok kötü yerler var yani, güzel yerler de var. Annem iki
yaşındaydı geldiğinde. Dedem orada, annemin babası imamlık yapıyordu köyde. Köyde
imam ne kadar para alır yani? Belki de maaş bile yoktu. Burada da yoktu maaş zaten.
Ne oluyor? Sen getiriyorsun bir tavuk, o getiriyor üç tane yumurta, o getiriyor fitre
bilmem ne böyle yaşamışlar yani. Genç geldi. Geldi, burada da imamlık yaptı. Zaten bu
cami kiliseydi, sonra minare yapıldı. O minare yıkıldı tuğladan, sonra taştan yapıldı
yani.
-Benim dedem dağda bir çete kurmuşlar, anneannem onlara gece yiyecek
götürüyormuş, cephane götürüyormuş. Öyle de bir anneannem vardı. Böyle çok cesur
bir anneannem vardı. Çok sıkıntılar çektiler tabii, kolay değil. Yani bazıları kaçmışlar,
etmişler. Tabii bir harp kolay değil, biliyorsun. Baba dedem de esir düşüyor İngilizler
tarafından ve tabii uyuyamıyorlar korkudan, üzüntüden ve tabii ki her şeyden.
Uyumadıkları için “Size gözlerinize ilaç koyacağız” demişler ve gözlerine ilaç koyuyor
ve 500 tane Türk’ü kör ediyorlar. Tabii bir gemiye bindirip gönderiyorlar Türkiye’ye ve
gemi yanaştığı zaman anadan doğuma yani, hiç don bile yok. Peştamal istemişler
sarınsınlar ki, öyle bir sıkıntı çektiler yani dedemler. Her iki dedem de yavrum. Ama
babamların ailesi tabii perişan oluyor. Yolda babaannem ölüyor ve toprağı açıp böyle
görmüyorlar kadını. Çoluk çocuk tabii perişan oluyor, Balıkesir’e yerleşiyor. Allahtan
ki bir aile alıkoyuyor onları ve iyi bakıyor. Tabii hepsi çocuk. Dedem tabii meydanda
yok. Babamlar Ayvalık’a yerleşiyorlar sonradan. Fakat bütün Boşnaklar köyde olduğu
için dedem geldikten sonra köye gidiyorlar mecburen. Dedem de zavallı araya taraya
evlatlarını buluncaya kadar. Düşünün ki ailesi ölmüş, beş tane çocuğu perişan olmuş.
İşte arıyorlar tarıyorlar, buluyorlar aileyi. Babaannem ölmüş. Bursa’dan buraya
babam yayan gelmiş düşün o zamanki yolları.
-Şimdi gavurdan kaçarak geldi bunlar. Şimdi benim bir amcam vardı; Katil Y…
derlerdi ona, babamın büyüğü. O şimdi çok çatıştı Yugoslavya’da gavurlarla. Boşnakça
konuşacağım, “gavur” diyeceğim. Bunlar çok çatıştı. Şimdi amcamın bir kızı varmış
beş yaşında. O da kapının önünde oynarken karşıdan gavur onu dikiz alınca bir kurşun,
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o beş yaşındaki kızı öldürüyor, amcamın kızını. Bu sefer bu cinnet getirince kuşanıyor
artık mermisini, her şeyini; çıkıyor. Nerede bir gavur buldu öldürdü, nerede buldu
boğdu, nerede buldu kuyuya attı. Artık o evladını vurdular diye. Bu sefer o gavurlar
rahmetli babama zırh bağladı. “Ağabeyin nerede? Ağabeyin nerede?” “Ağabeyim yok
dağlara gitti, ben de bilmem.” Babamın başına kalıyor 21 kişi. O zaman sülalede tek bir
kişi aranıyor, bulanını alıyorlar. Bir S…’nin dedesini bir de Ş….’nun dedesini, bir de
bizim B…’nun dedesini; üçünü alıyorlar bunların. Yani esir alıyorlar. Babamı bırakıyor
ailenin yanında ki onlara ekmek getirsin. Babam bir sene esir kaldı gavurlarda, onu
esir tuttular. Öbür dedeleri esir aldılar, onları çalıştırıyorlar istedikleri gibi. Bu sefer
babam artık, onu gündüz salarlardı çalışsın; akşam oldu mu birer torba verirdiler. Ama
buğday, ama arpa, ama darı, ama ne olursa onu götürürdü; kaynatırdılar bir tencerede.
“Herkese” diyor “birer bardak, ölmeyecek kadar”. 21 kişi, B…’nun annesi dört tane
çocukla, S…’nin anneannesi dört tane çocukla, benim rahmetli babam bir tane çocukla.
Rahmetli ağabeyimiz vardı, A… o kundakta geldi. Hepsi başına kaldı çünkü babalarını
hep aldılar çalıştırmak için. Bu sefer babamı orada bir sene esir tuttular. O 21 kişiyi de
artık ne kadar zaman geçti ki saldılar. Nasıl kaçtılar artık ben de bilmem. Babam “beni
gündüz” diyor “alırlardı, bir köfün içine taş doldururlardı, bir tepe vardı o tepeden
yukarı tırmanırdım”. Yani işkence. Öldürmek için değil; eziyet için. Ne zaman S…lar
bize geldi, o şeyleri gösterdi o televizyon. “Bak” dedi babam “bu filmde ben de varım.”
Bir çekti o tellerini, kopardı televizyonu. Her şeyini kırdı babam. Sinir yani, hiddetten,
çektiği çilesine karşı. “Bunları bakmayın, burada ben de varım” dedi. İşte böylelikle,
öylelikle, kaça, kaça, kaça, kaça buraya kadar geldiler. Önce nereye gelmişler vallahi
onu da bilmiyorum. Türkiye’nin neresine? Annem İnegöl’e indi, “orada” diyor “ev
aldık”. Ama ağabeysini esir etti. Onlar üç kız kardeş, bir ağabey. Onu da esir aldılar,
yedi sene göstermediler. Nerede olduğunu bilemediler. Yedi seneden sonra çıktı dayım,
annemin tarafı. Babamın tarafı artık işte birbirini araya bula, araya bula Küçükköy’e
geliyorlar.
-Oranın zulmünden kaçmak için. Müslümanlığı seçmiş, rahat yaşamak için buraya,
Türkiye’ye geliyorlar. Bütün her şey hazırlanıyor, 15 gün yolculuğa kadar tarih verilmiş
“Şu tarihte gidebilirsiniz” diye. Çünkü orada nasıl bir şey yapıyorlarmış, mesela
Küçükköy’de oturuyorsun, Ayvalık’a üç sene gideceksin, kalacaksın, ondan sonra
çıkabileceksin yurtdışına. Başka türlü gidemiyorsun. Bunlar onu da tamamlıyorlar, 15
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gün kalıyor yolculuğa, dedem vefat ediyor. Babamın babası. Bu sefer babaanne, dört
tane çocuk, iki hala iki de oğlan. Biri 6 aylık, amcam altı aylık. Babam iki yaşında.
Halalar, biri 12 yaşında, biri 14 yaşında. Kaynanası felçli, görümcesi de hasta, yatalak
hasta. O vaziyette buraya gelmeye kalkıyor. Yalvarıyorlar dayılar, babaannemin
kardeşleri falan. Bir tanesi hatta şeymiş, karakol komutanı, orada şey yapıyor. Mektup
gelirdi altı ayda bir, senede bir. Bayram veya şey için. Babaannem hem okuturdu hem
de ağlardı. Sorardı “Kardeşim seni keserlerken çocukların mı seyretti, yoksa sen
çocuklarını keselerken mi seyrettin? Nasıl oldu bu iş?” Yani hem ağlardı hem şey
yapardı. Ondan sonra onlar yalvarıyorlar “Gitme!” Dul kadın, bu kadar kişiyle, iki
tane de hasta üstüne. “Kocam zaten ölmüş, ben onun şeyini yerine getireceğim, yani
vaadini.” O vaziyette geliyorlar buraya Türkiye’ye.
-“Potporovas” diyordu, en güzel yer bizimmiş. Ben gitmedim, bilmiyorum ama babam
yedi sene savaş yaptı. Hep annem yesir121. Annem diyor “Biz hep yesiriz” diyor. 40 kişi,
babam diyor rahmetli “Biz dağlara gelirdik, 40 kişi bir yerde oturmadık. Biz on kişi, on
beş kişi bölündük.” diyor. Hep savaş yaptı babam benim. Annem, gene amcam hep
tutuyordu onu. Ablam varmış, ağabeyim varmış. Ama amcam, hep amcam bizi kolladı.
Babam benim altı sene sonra Adana’ya geldi. Amcamla biz Adana’ya geldik.
Babamların çiftlikleri vardı ama sonra onlar bizi yesir aldı. Ne çiftlik kaldı ne bir şey.
Annem diyor “Biz hep yesiriz. Mesela duyuluyor onlar kavga yaptılar, kimse öldü.
Alıyorlar bizi, sıraya koyuyorlar. Biz gidiyoruz hükümete. Çarşaflar, peçeler. Alırlar,
atarlar. Sıraylan döverler bizi.” Ağabeyimlen ablam böyle büyük bir şey. Bir gün
gitmişler tek bir, babam diyor “Ben savaş yaptım ama bir tane biliyoz, bir grup vurduk.
Tek bir tane, annesinin de bir tanesiymiş. Biz savaş yaptık, sonra geldik, bir tanesini
öldürdük.” Annem diyordu “Emir geldi, bizi aldı götürdüler”. Koymuşlar bir tane
büyük masa böyle, onun üstüne bütün o çocuğun eşyalarını koymuşlar. “Aldılar bizi
sıraya, hepimizi dövdüler.” Dediler “Biz sizi yesir alacağız, nasıl kocalarınız böyle
yapıyor”. Böyle yemin ederdi çiftlik gibi, hep odalar böyle bölme, bölme bölme. Sık sık
da onların paşaları geliyormuş, bakıyormuş onları. Amcam da onunla çok ahbap olmuş.
Neyse, annem diyor hepsi orada ya, zeytin, birazcık ekmek veriyorlar bize, başka bir şey
yok. Ablam demiş “Anne benim çişim geldi.” Annem diyor “Ben onu aldım götürdüm
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100 numaraya dışarıya.” Ama amcam sık sık gelir bizim yanımıza. Çünkü o ahbap ya
paşalarınla onların. “Yağmur yağdı” diyor annem, “Ben onu götürüyorum, onun
ayacığı kaydı. ‘Anne’ demiş ‘benim ayağım kaydı.’ Bir bakarım, bu kadar bir kese,
böyle çanta. Aldım ben” dedi. “Anne bak bu çanta benim ayağımın altında kaydı.”
“Ben” diyor “aldım, koynuma koydum, girdim içeri.” O zaman, o gün de gelecek oldu,
iki gün sonra gelmişler. Gelecekler kontrola. Gelmiş, amcam da gelmiş. Demiş “Bir izin
alayım, geleyim.” “Tamam” demiş. Neyse girmiş amcamla beraber, anlatıyordu annem
onlar ikisi bir şey konuşuyorlar o paşayla. “Sorma” demiş Boşnakça “valla kaybettim
böyle bir şeyler. Bütün her şeyim orada.” Girmiş annemin yanına, annem demiş “Ne
oldu?” “Vallahi demiş böyle ağlaşıyor Paşa, böyle böyle bir şeyler oldu.” “Valla demiş
S… bir şeyler buldu, ben ellemedim bile ama nedir bilmem” demiş. Neyse, götürmüş
onu vermiş, o sevinmiş. Demiş “Çıkarsın çocukları göreyim onu”. Eh ağabeyim de
bayağı palazlandı. Demiş “Bu çocuğu verir misin bana, hanımla bana birazcık alışveriş
dükkandan mükkandan yapsın.” Annem de demiş “Ağabeyim karışır. Amcaları. O ne
derse ben kabul ederim.” “Tamam” demiş amcam. “Ne kadar burada yesirsiniz, bana
yalnız gitsin bir şeyler getirsin dükkandan mükkandan. Sen bir şey yapar mısın?”
demiş. Annem demiş “Vallahi ben eskiden çok güzel yorgan dikiyordum.” “Aa, tamam,
ben sana yorgan da getiririm sen burada dik.” demiş. Neyse annem diyor “Biz orada
kaldık bayağı” diyor. “Sanki orada benim şeyim. Ben hiç üzülmedim. Bir daha bizi
almadılar dövmeye.” Bir seneden fazla orada kalmışlar, sonra gene bir hadi bakalım
başka yere götürdüler. Ay Allahım anlatırdı. Sonra hep onları dağlarda, “Hep biz
dayak yiyoruz, hep ama!” Soruyorlar “Neredeler?” Annem diyordu yalnız “Sizin eliniz
daha uzun, siz bulabilirseniz bulun, biz görmüyoruz, biz hiçbir şey bilmiyoruz.” Halbuki
annem diyor “Ben hep cephane koyuyorum çarşafların içine, böyle dağlara
götürüyorum onlara.” Fakat bir gece babamı yaralamışlar. Haber gelmiş, S…
yaralandı. “Ne yapacağız?” Bir tane de çok samimi arkadaşları evlenmiş, demişler
“Valla üç aylık gelin, oraya götürelim, bırakalım onu.” “Hadi dağlardan” diyor annem
“götürdük”. “Bana haber geldi, hemen yarın sabah, sabah ezanı olmadan git, oralarda
çok kan dökülmüş”. Annem diyor “gittim hep toprak oralarda attım. Sonra kaçtım gene
döndüm” diyor. Götürmüşler, çalmışlar kapıyı, demişler böyle böyle. Boşnakça
yaralandı S…, reisi getirdik.” Gelin demiş “Valla billa buraya gelirse kaçarım şimdi.”
Kaynana da çok aksiydi, C…’lerden, erkek gibiydi. “Valla billa” demiş “alacağım ben
S…’yu içeri. İstersen şimdi git gelin.” Babamı orada 15 gün tedavi yapmışlar. Sonra
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gene harbe girmiş. E tabii emir geldi, gelelim Adana’ya. Onları vermezler, onlar
dağlarda. Amcam demiş “ben seni bırakmam, ben çocuklarla alacağım seni
getireceğim”. O zaman annem gelmiş Adana’ya. Altı sene gelmemiş babam, hep orada
harpte, kavgada hep. “Sonra işte Adana’ya yerleştik, bir tane kızcağızım vardı, altı
yaşında öldü yolda. E n’apayım, o şehre geliyoruz vermezler gömelim, vermezler. Bu
şehre geliyoruz, hep götürüyorum ölüsünü” diyor. 6-7 gün ölüsünü götürmüş. “Bir
şeyin içine sardım onu, vermezler gömelim, hiçbir yere vermiyorlar. İlla babanı
istiyorlar, sonra veriyorlar gömelim. Neyse bir gün bir emir geldi bir köye, orada bir
gece kaldık. O köyden kalkacağız, vermiyorlar gömelim şeyi. Ben, küçük bir cami, ben
de tuttum caminin o mermerine koydum. Çıkardım yeleğimi, örttüm onu. Hadi biz gene
yırttık. Ölüsünü bıraktık köyde.” Hep onu söylüyordu. “Ölesiye kadar unutmam, onu
bıraktım” diyor. Yedi yaşında çocuğun ölüsünü. Orada ne yaptılarsa onu. “Vardı
herhalde Türk orada, çünkü vardı küçücük bir cami” diyor.
- Babam Yugoslavya’dan geldi, annem de işte sonradan geldi, babamdan sonra.
Harpte, en büyük harpte onlar geldi buraya. Benim iki tane amcam öldü orada,
dayılarım ölmüş, annemin amcaları, hepsi ölmüş.
- Harp oldu, gavurdan. Gavur kesti, astı, evleri yaktı, hayvanları hepsini. Damlar dolu
böyle koyun, inek. Hepsi yandı.
- Yugoslavya’dan, Plevye, Karadağ’dan ilk gelenlerden. Artık o yandan. A…la K…
vardı ama kaçarken Yugoslavya’dan. Savaştan mı kaçardılar, biri hastalanmış, biri
yolda ölmüş, biri de Ayvalık’a gelmişler. Bomboş Ayvalık. Rahmetli babam oturtmuş
onları bir camide, “cami bomboş” diyor. Orada kadınlar vardı. “Siz burada oturun, biz
gezelim” demiş. Biz ne yapalım Ayvalık’ta, iş yok güç yok. “Biz” demiş “iş yeri
arayalım”. Çıkmışlar sonra Ayvalık’ın dışında Küçükköy’ü görmüşler. Orada tarla var
bilmem ne var, “Ekeriz.”
- Yugoslavya’dan Tavşanlı’ya gelmişler. Ondan sonra evlendiler ama annemin annesi,
babası kalmış Yugoslavya’da. Ondan sonra onlar bir harp oldu, bir karışıklık oldu. Bu
tarafa gelecekler, onu da bırakamıyorlar. O da diyor ki “Ben bırakmam çocuklarımı.”
İki tane oğlancığı vardı. “Valla ya bırakacan, ya gelecen bizimle beraber.” Bıraktı iki
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tane çocuğunu. Ama ne güzel şimdi geliş gidiş var. Hiç görmedi, öldü gitti görmedi
çocuklarını. Ne zaman babam gitti, görmüş onları. “Ah!” diyor, “aynı buradaki”.
Başkasıyla evlendirmişler. Görmedi kadın. “Ah çocuklarım, ah çocuklarım!”

Katılımcılarımızın anlatıları incelendiğinde Balkan Harbi ile başlayan süreçte Boşnakların,
Sırpların türlü zulüm ve katliamlarına maruz kaldıkları, kimi zaman esir alındıkları, bazı
erkeklerin dağa çıkarak Sırplarla çatıştığı; kadınlarının da erkeklere cephane taşıdıkları ya da
yaralananları saklayıp tedavi ettikleri görülmektedir. Yugoslavya’daki yaşam koşullarının
dayanılamayacak hale gelmesi sonucunda ise özellikle kadınlar ve çocuklar göç etmek
zorunda kalmışlardır. Bu süreçte can kayıpları yaşanmış, aileler parçalanmış ve tüm taşınmaz
mallarını da kaybetmişlerdir. Yaşanan yoğun göç dalgasına Osmanlı Devleti de kayıtsız
kalmamış; I. Dünya Savaşı öncesinde Yugoslavya’dan göç etmek üzere olan 250 hane kadar
Boşnak muhacirin yerleştirilmesi ve mümkünse sahil yerlerden iskân yeri bulunması için
İskân-ı Aşâir ve Muhacirin Müdüriyetinin çeşitli vilayetler yaptığı yazışmalar sonucunda Bari
Limanı’ndan hareket eden 2000 kadar Boşnak muhacirin uygun yer bulunması üzerine
Karesi’ye [Balıkesir] yerleştirilmeleri uygun görülmüştür (Ağanoğlu, 2004; 110-116).
Katılımcılarımızdan aileleri gemi ile Türkiye’ye gelmiş olanların göç süreci ve yolculukla ilgi
anlatıları şöyledir:
-Şimdi 12’de Yugoslavya düştü, bizim Türk hükümetinden ayrıldı. Bu sefer Padişah
haber saldı “Biz artık o tarafa karışmıyoruz, bizden düştü orası. Ama bizim Türk
bayrağı altına kim yaşamak isterse gelin yazılın. Ben de gemileri Adriyatik Denizi’ne,
Bari iskelesine göndereyim, alayım sizi, gelin Türkiye’ye yerleştireyim.” Ve 5-6 ay
böyle insanlar arasında bu haber yayıldı, konuşma oldu. “Ne yapalım, ne edelim?”
Tabii orada arazileri var, evleri var, malları mülkleri var. Ondan sonra oradaki
Boşnaklara da diyorlar “Bu kadar sene biz sizin bayrak altında yaşadık, bir kavga
yapmadık. Bundan sonra siz bizim bayrak altında yaşayın”. Onlar da bir teselli
yapıyorlar ve çoğu kaldı. Çoğu da bu yandan birbirlerine soruyorlar. Bir tanesi diyor
“Beni sorarsanız bayrak nerede git orada yaşa. Tuz-ekmek ye, kendi bayrak altında
yaşa. Evet bunlar bugün böyle diyor ama on sene sonra bunlar çocuklara, bizim
evlatlara ne yapacak? Bizim evlatları düşünün!” Bu sefer başladılar yazılmaya “Ben
gidiyorum, ben gidiyorum” diye. Birkaç gemi geldiler. Bize muhacir diyordular. 13’te
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geldiler. 13’te bizimkileri Karaburun’da indirdi gemi ve orada 5-6 ay kaldılar. Sivas
tarafında da Kürtler katliam yapıyordu, oradaki Türkler’i. Ve arazileri açıkta kalıyor,
evler açıkta kalıyor. Hepsi boş, erkek yok. Bu sefer Padişah da diyor ki “O muhacirleri
oraya yerleştirin. Oraya benziyor Sivas’ın havası, bunlar orada yaşayabilir.” Oradan
götürdüler Sivas’ın Çomak köyüne. Bunu rahmetli nenem anlatırdı, babamın annesi.
Orada yerleştirdiler ve orada birkaç sene yaşadık, 19’a kadar.
-Plevye, Taşlıca. Plevye eski ismiyle, şimdi Taşlıca. Şeye geliyorlar İnegöl’e. İnegöl’de
5-6 sene duruyorlar, ondan sonra duyuyorlar burada de Boşnaklar var, sonra işte
gelmişler buraya. Sırplar, çetmit. Birinci Dünya Harbinde Sırplar sarıyorlar her tarafı
artık. Sonra artık ne kadar Müslüman nerede vardıysa gece geliyorlardı bizim köylerde.
Halam anlattıydı bana burada. Dedem kaçıyordu gece dışarda, koyunların yanına.
Gelirdi sabahleyin, “E anlat bakalım!” “Eh geldiler işte bunu aldılar, bunu aldılar”.
Babam bir taneydi, 25 yaşındaydı, 26 yaşındaydı. Gelirlerdi babamın çizmelerini, neyi
varsa alır. Hep de buluyorlardı, götürüyordu Sırplar. Ondan sonra dedem “Artık
burada yaşayamayız” demiş. Ondan sonra artık mecbur oluyorlar, toparlıyorlar her
şeyi. Oradan doğru Split’e iniyorlar, vapura biniyorlar, kaçıyorlar öyle. Hepsi kaldı,
400 dönüm tarla vardı babamın, dedemin hepsi kaldı.
-Boşnaklar Yugoslavya’dan 15’te mi 16’da mı gelmişler. Oradan Yugoslavya’da imişler
ama daha dağınık dağınık. Yugoslavya yedi bölge. Nasıl Türkiye yedi bölge, Yugoslavya
da öyle. Parçalandı. Babam Karadağ’dan geldi, annem Bosna. Ama gene de çiftçilikle
uğraşmışlar. Saraybosna ama çiftçi, çiftlikleri varmış, çiftçilikle uğraşmışlar. Sonra
orada bir katliam olmuş Boşkoviç. Türkler vurmuş onu, Müslümanlar. Ama o zaman
pusu kurmuşlar. Şimdiki Başbakan gibi, öyleymiş şeyde. Sonra zaten bozuldu
Yugoslavya. “Nerede bir Müslüman çocuğu erkek olarak bulursanız, kesin!” Öyle bir
emir gelmiş. Biz Boşnaklar vurmuş onu. Sonra buraya geldiler. Bir Ş… Efendi
diyorlardı, o vurmuş galiba. “Allah kuvvet versin Ş… Efendi’ye, öldürdü o Boşkoviç’i”.
Ama Sırp. Valla oradan gelmişler gene istek. Babamlar çoktan gelmiş herhalde çünkü
öyle bir T… vardı ya, bizim amca. O öyle diyordu, dokuz çocuklu bir aile bindi vapura,
çıktı Karaburun’a. İzmir Karaburun. Sonra babaanne vardı bizim, üvey. O gene
diyordu “Biz Çandarlı’ya geldik.” Yani ayrı ayrı, bölüm bölüm gelmişler. Benim
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annemi Sivas’a vermişler; anneannemler, dayımlar Sivas’a yerleşmişler. Bizimkiler
Ayvalık’a gelmişler.
-İlk gelenler 1912 olduğu söylenir. Yaşlılarımız bize de bunu anlattı. Ama dönüp
baktığımızda diğer gelenler 18’den sonra gelmeye başladılar. Bize yaşlıların
anlattığına göre Atatürk’ün yıldızının parladığı, son padişahın da şeyinin sarsılmaya
başladığı dönemler. Padişah Atatürk’e demiş ki “Sayın Kemal, sana giderayak bir iyilik
yapacağım. Yugoslavya’nın Karadağ bölgesine üç tane gemi yollayacağım. 2 metreden
az olanların gelme şansı yok!” Gemilerden birincisi Çeşme’de indiriliyor. Çeşme’den
Dikili, Altınova, Ayvalık ve Küçükköy, burası ağırlıklı olmak üzere birinciyi
indiriyorlar. İkincisi yine Karaburun’a iniyor. Oradakini de Urla, Çeşme ve o yöreye
yerleştiriyorlar. Üçüncü, o biraz trajik, Çandarlı halkı üçüncü geminin limana
yanaşmasına izin vermemiş. Bayağı o korsan filmlerinde izlediğimiz gibi baltalar
maltalar şeyler. Yarısını şehit vermişler orada ama çıkmışlar tabii. Bunu diğer şeylerde
pek göremiyoruz. Zaten bu saydığım bölgelere Rum ağırlıklı insanlar. Padişah da
onların aralarına onları koymuş, asimile politikası. Rumları yıldırma politikası. Çünkü
girmişler ya buraya, Ege’ye kadar. Ondan sonra tabii getiriliyorlar ama devlet yok,
Türkiye Cumhuriyeti yok. Padişah zaten saltanatında. Çoluk çocuk getirdiler ama
ekmek de yok, su yok, hiçbir şey yok. Başlamışlar artık Rumların elindekini almaya.
Dağlardan inek, koyun, keçi toplamaya, kesmeye. Yaşlılarımız bunu anlatıyordu.
-Babam Bosnalı ama annem Kolaşin, Karadağlı. Babam benim geç geldi. 30’larda
falan geldi. Ama bunlar anneannemin anlattığına göre 14-15. Bölük bölük gelmişler ve
Türkçe bilmedikleri için buranın halkı onları hiç istememiş. “Keşke Yunanlılar kalsaydı
da siz gelmeseydiniz!” Boylu poslu insanlar. Tabii Türkçe de bilmedikleri için. Aslında
değiliz çünkü Atatürk var arkamızda. Bizi o getirdiği için biz hiç korkmuyoruz.
Atatürk’e güveniyoruz, “Kumandan” diyorduk, Allah rahmet eylesin. Ve biz
Yugoslavya’dan kaçmadık, Atatürk bizi getirdi. Malımızı, mülkümüzü bıraktık oralarda.
Hayvanlarımızı dağda bıraktık. Ecnebiler, komşu köylerimiz vardı. Hiç kavgamız yoktu.
Bir olay oldu o Yugoslavya’da hani Sırp öldürdü ya bir prensi. Gittim, gördüm yani
oralarını. Ve ondan bizi Atatürk istedi, biz de geldik. Gönüllen geldik fakat Türkçe’yi
yıllar sonra öğrendik. Biliyorsun Yugoslavya’nın bir kısmı şey tabii, denize açık.
Herhalde oradan gemilerle bunları şey yapıyorlar, bindiriyorlar şeylere. Fakat nasıl
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gemiler biliyor musun? Mazot dökmüşler, biraz ekmek hane başına ve birer yorgan,
birer kazan. Küçük yani, su kabı. Bir tas, neyse artık o da kabaktan mı neden?
Anneannemin anlattığına göre fakirlik, fukaralık, fazla eşya yok. Vermemişler yani öyle
bir eşya getirsinler diye. Bu sefer anneannem diyor “üç tane kızım var” diyor. Tabii
kalabalık, çoluk çocuk. Kiminde yedi, kiminde sekiz. İlk Burhaniye’ye gelmişler.
-Annem burada doğdu, babam iki yaşındayken oradan geldi. 1912’de geldi, müşkülatla
gelmişler. Gemiyle gelmişler galiba İzmir açıklarında bir Karaburun falan filan. Ondan
sonra köyü buluyorlar. Orasını kaybediyor Osmanlı, orası Sırpların eline geçiyor. Daha
geçmiyor ama tabii ağırlık Sırplar’da ve görüyorlar o günü, dayanamıyorlar.
“Vatanımız” diyor “bizim Türkiye olduğuna göre, biz Türkiye’ye gideceğiz”. Ve
gelmişler vatanlarına.
-Babam gelmiş iki yaşında Plevye’den, eskiden Taşlıca diyorlardı. Valla nasıl
geldiklerini bilmiyorum. Annemler gemi ile gelmişler, doğru Ayvalık’a gelmişler.
Eskiden gemi giriyordu Ayvalık’a, şimdi girmiyor. Bütün bu C…’ler var ya, C…’lerle
gelmişler birkaç aile. Babamlar 15-16’da gelmişler.
-Yugoslavya, Taşlıca’dan gelmişler. O zamanlar on iki yaşında babam. Annem on
yaşlarında. Valla şimdi onlar tabii o zaman çocuktu. Fakat ihtiyarların şey yaptığına
göre Yugoslavya düştüğü zaman Sultan Hamit buradan gemi göndermiş “Kim burada
durmak istemiyorsa gelsin bu tarafa”. Ve bizimkiler o zaman 13’te; 12’de düştü 13’te
bunlar hareket edip buraya geldiler. Hatta Ayvalık’a geldiler, birkaç gün dışarda
kaldılar şeyde, ondan sonra içeri aldılar, şey yaptılar. Sekiz sene burada Yunanlılarla
beraber kaldık biz.
-Bizimkiler Yugoslavya’da. Osmanlı’yı içerden yıkmaya başladılar ya, yıktılar o zaman.
Atatürk de tahsilli, geldi oradaki insanları, hepsini davet etti, Müslümanları. “Gelin
gidelim Türkiye’ye, kurtaralım Türkiye’yi. Burada bize rahat yok. Eh o Atatürk’ü
dinleyenler, Atatürk'le, mübadeleyle yani geldiler gemiyle. Ondan sonra dedemi harbe
almışlar, Çanakkale Harbi’ne. Benim dedemi, babamın babasını. Bir daha gelmemiş,
orada şehit olmuş. babacığım üç yaşındaymış.”
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Muhacirlerin bir bölümü Padişah’ın, bazıları ise Atatürk’ün kendilerini Osmanlı topraklarına
davet ettiklerine inanmakta, ancak özellikle gemiyle gelmiş olanlar kaçmadıklarının; yapılan
davete icabet ettiklerinin altını çizmektedirler. Yugoslavya’da yaşadıkları güçlüklerin
ardından göç ettikleri yeni vatanlarında da bazı bölgelerde pek de kolay kabul edilmediklerini
ve yerli halk tarafından da dışlandıklarını ifade etmişlerdir. Boşnakların bir bölümü ise
münferit olarak kaçıp karayoluyla bugünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklarına göç etmek
zorunda kalmışlardır. Karayoluyla ve kaçak olarak gelmek çok daha meşakkatli olmuştur
muhacirler için. Katılımcılarımız ebeveynlerinin kaçış süreçlerini yolculuk sırasında başlarına
gelenleri ise şöyle ifade etmişlerdir:
-Annem-babam benim Yugoslavya’dan geldiler, harp zamanı kaçtılar oradan. Tabii hep
hayvanlara yükletmişler. Anlatıyordular yazık, yiyecek yükletmişler. Yalnız onlar değil;
kalabalık, çok insanlar. Yugoslavya’da nereyi bulursalar bir su, bir yağmurdan böyle
bir çukur, bir dere, bir şey oraya hemen çökerdiler, ateş yakardılar. Hadi birer çorba.
Ekmek falan götürdüler, un götürdüler. Bir çorba, çoluk çocuk hepsi. Adamlar, kadınlar
hepsi doyuruyordular karınlarını, hadi gene atlar üstüne. Yayan geliyorlar ta
Yugoslavya’dan. E o zaman arabaları yoktu, şeyler yoktu şimdiki gibi. Bu sefer geldiler
buraya, kim nereyi beğendiyse. Kimisi Ayvalık’ta, kimisi Gömeç’te. Kim nereyi
bulduysa yer. Babamlar da çarşı içinde bir ev.
-Sarayevo’ya yakın bir köy varmış; Boşnakça Plevya, oradan gelmişler. Harpten sonra
geldi. Dedem en arka geldi. Tam bilmiyorum hangi yılda geldiler ama en erken yani.
Harp bitmişti, kaynanamlar, kaynatamlar o zaman gelmiş erken. Burada Rumlarla
oturmuşlar kaç yıl. Ondan sonra gene harp oluyormuş, arabayla dağlardan dağlardan
Kütahya’ya kadar kaçmışlar. Öküz arabalarınla dağlardan. Hatta benimkinin bir tane
dayısının, inmişler bir yere yemek yemeğe dağlarda, orman içinde yemek yemeğe,
kundaktaymış o bir kardeşi. Kundaktaymış, onu unutmuşlar. Arkadan askeriye
geliyormuş, bizim askerler geliyormuş arkadan. Onlar mı koruyor ne bileyim, ya
tesadüf. Sonra onlar bulmuş, getirmişler; yetişmişler bunları. Onlar Rumlarla oturdu
ama bizimkilerden hiç duymadım.
- Taşlıca’dan, zaten hüviyetlerinde o yazıyor doğum yeri diye. O zaman Osmanlı dağıldı
ya, orada şeyler kaldı oranın asıl yerlileri. Tabii zulmediyorlar Türklere bu sefer.
Bağımsızlığını kazandılar veya silahla kazandılar. Bu sefer anlaşma yaptılar,
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hükümetlerarası. “İsteyen Türkiye’ye muhacir gidebilir!” Nasıl geldiklerini şöyle
diyeyim, zannediyorum önce Üsküp’e, Üsküp’ten İstanbul’a trenle. Eski şeyleri bana
anlatıyor, canlandırıyor bana. Çok kötü durumlarda geldiler.

Başkumandanlık’tan gelen talepler üzerine Sadaret, Gelibolu yarımadası, Ayvalık, Edremit
gibi Rum nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerde dengenin Müslümanlar lehine sağlanması
için Rumeli’den gelecek muhacirlerin öncelikli olarak bu yerlerde iskân edilmesine de karar
vermiş olduğundan, Boşnak muhacirlerin bir bölümü de Ayvalık’a yerleştirilmişlerdir.
Ayvalık, 18. yüzyılın ortalarına kadar küçük ve sönük bir kasaba iken; 1770 tarihinde yapılan
Osmanlı-Rus Çeşme deniz savaşı sonrasında Yani Dimitrakelis Ikanomos adlı bir rahibin
Ayvalık’a doğrudan doğruya muhtariyetle idare olması için gerekli fermanı sağlaması sonucu
büyük bir gelişme kaydetmiştir. Bu fermana göre Osmanlı Devleti’nin birkaç memuru dışında
Müslüman nüfusu olmayan Ayvalık’a yerleştirilen Boşnaklar, buradaki Rumlar tarafından
düşman gözüyle görülüp dışlanmışlardır. Ayvalık’ın dışı sayılabilecek Sarımsaklı mevkiine
yerleştirilmelerine rağmen yakınlarındaki Küçükköy Rumları ile aralarında ciddi sorunlar
yaşanmıştır. Küçükköy Rumlarının I. Dünya Savaşı sırasında Midilli Adası’nda üstlenen
İngilizlerle iş birliği yaptıklarının ortaya çıkması sonucu sürgün edilmeleri üzerine ise Boşnak
muhacirler kendilerine yapmış oldukları kerpiç ya da çalıdan barınakları bırakarak
Küçükköy’e yerleşmişlerdir.
Zorunlu göçe tabi tutulan kimseler, arkalarında pek çok kültürel birikim ve ekonomik değer
bırakarak, yeni yerleşimlerine belli kayıplara uğramış olarak gelmişlerdir. Eski toplumsal,
kültürel ve doğal çevrelerini kaybetmiş, toplumsal statüleri, iş ve alışveriş ilişkileri ortadan
kalkmış; yeni katıldıkları çevrede bunları yeniden kazanmak, kurmak ve onarmak zorunda
kalmışlardır. En önemlisi de ekonomik yönden büyük bir darbe yemiş, parasal yönden
önceden varlıklı iken, yoksul bir duruma düşebilmişlerdir.
-Karadağ Taşlıca’dan geldiler İzmir Karaburun’a. Ben sorardım “Neden geldiniz
oradan? Nerede su, hayat orada. Burada ne var ki? Burada bir şey yok zeytinden
başka.” Zaten geldiklerinde zeytini bile bilmiyordular. Yugoslavya’da yok öyle bir şey.
Yugoslavya’da var, İtalya hududuna doğru. Bunlar Müslümanlığı kazandıktan sonra,
Müslümanlığı kurduktan sonra Sırp alemi istemiyor Müslümanlığı, Sırp alemi istemiyor.
Sırp alemi yani çok afedersin, sen benim kızımsın, çok afedersin, yesin, yatsın. Ama
kiminle olursa olsun. Bunlarda bir ırz düşmanlığı var. Bunlar Müslümanlığı kabul
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etmediği için, onlar da bizim Müslümanlığı kabul edenler zayıf, az grup. Bunlar
çoğalmasın diye bunların huzurunu bırakmadılar. Hatta ve hatta eşkıya durumu
onlarda çok vardı. Bir ayakkabıcı varmış, ayakkabıcının bir tane güzel kızı varmış. O
ayakkabıcının ismi Ömer. Eşkıya başı diyor ki git diyor Ömer’e söyle kızını eşkıya
basına versin. Zorla. “Aman” demiş “yapamam, benim kızım bir tane, benim kızım ufak
bilmem ne” falan filan. “Söyledim ben sana, verirsen ver, vermezsen verme. Eşkıya
gelecek, zorla alacak.” Bu da ne yapıyor ne ediyor eşkıyaya karşı başka bir grup var.
“H…” dedi, “H… böyle böyle; eşkıya başı haber yollamış kızımı zorla istiyor. Ne
yaparsan yap. Üç- beş tane altınım var, vereceğim onu sana. Yok et onu” demiş. “Bak
ben onu vururum ama başımıza ne gelecek onu düşünün” diyor ve onu vuruyor. Dağ
başında vuruyor onu ama bu yanda köyü duman etmişler. Onun için bizimkiler, hatta
benim halam, üç tane halam kaldı orada. Benim halamın bir tanesini Sırplar zorla
kaçırmışlar. Benim bir amcam vardı, M…, kestiler bu yana gelmeden. Vahşet, vahşet,
vahşet. Hesap et, babamlar, amcamlar, dedemler 700 tane koyun bıraktılar orada. 700
tane koyun. Geldiler bu yana, canlarını kurtardılar. Biraz babaannem altın yapmış,
biraz para yapmış; küpün içine, sokanın içine koymuş onu. Bu yana geçerken arıyorlar
bir şey götürmesinler diye. Elini soksa bulacak altınları, eline sokmuyor tabii peynir
içine girmiyor ya, sokmuyor. Onu da babaannem düşünmüş, sokanın içine saklamış;
getirmiş bu yana. O üç beş kuruş para ile işte geçirmişler.
-Bizimkiler 1912’de Sırbistan’dan Karadağ’dan. Babamlar Karadağ’dan, annemler
Saraybosna. Rahmetli annem anlatıyordu, annesi anlatmış anneme. Üç kardeşler,
dedemin iki kardeşini gavurlar kesmiş. Dedem çok zenginmiş, topraklarında yedi tane
hizmetkar varmış dedemin. Onlar dört kardeşmiş sonra işte dedemin iki kardeşini
kesmişler. Dedemi, onu da kesmişler öyle ağaca bağlayıp, işkenceyle. Gözlerini
oymuşlar, burnunu, ağzını. Öyle öldürmüşler. Sonradan rahmetli hemen üçünü üst üste
koymuş, bir çukura gömmüş. O kadar yani. Ondan sonra çok işkence yapmışlar neneme,
üç tane çocuğa, anneme. Teyzem en küçükmüş. Üç yaşında annem, öbürü bebek. Dayım
biraz kabaca onlardan. Çok işkence yapmışlar “Nerede S… Bey’in paralar? Nerede
S… Bey’in paralar?” “Yok” demiş “yok!” Hiç vermemiş. Sonra konferans kurmuş
gavurlar. Demişler “S…’in neslini tüketelim hiç kimse kalmasın.” Tek bir dayım
varmış, iki de kız; annemle teyzem. Bunu da duyuyor bir gavur kızı. Sakatmış,
yürüyemiyor. Ellerinin üstünde yürüyormuş. Gelmiş anneanneme, demiş “Gel böyle.”
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Geçememiş hendekten, gelmiş. Demiş “Sakın söylersin beni, yani açığa çıkarsam beni
de öldürürler, seni de, K…’i de. Kaç kaçabilirsen buradan.” Yani nesli tükensin diye
dayımı öldürecekler. O da “Tamam” demiş kadına. Kaçabildiği yere kadar saklanmış,
gizlenmiş ama parasını vermemiş. Sonra kaçacağı zaman almış paraları, bir sofra bezi,
bir çarşaf mı, bir bez mi bir şeyin içine. Herhalde altın paraydı o zaman, bilmiyorum,
sormadık hiç anneme. Paralarını böyle şey bağlamış. sabah erken gitmiş şeye, gavur
hükümetine. “Zorun ne?” demiş o zaman. “Biliyorsun ne yaptılar S… Bey’e, ben
kaçacağım buradan. Eğer dönersem, öldürmezlerse bu paramı”, demiş, “bu öksüzün
hakkıdır. Ama ölürsem, gelemezsem annenin ak sütü gibi senin olsun.” O adama, o
gavura. Kimdir? Neyse, aradan bir zaman geçmiş, bir kafile kalkmış gelmiş. Annemin
öz amcası değil de amca çocukları. Onlar kaçıyormuş. Neyle gelmişler onu da
bilmiyorum. O da o altınlarını, gitmiş şeye; “Ben kaçıyorum” demiş, “Ver.” “Tamam”
demiş, çıkarmış. Yemin etmiş anneannem, “Nasıl ben bağladım, çözmemişler bile.”
demiş. Öyle almış kadın paralarını, takılmış işte o kayınçolarına ama üvey yani, şey
değil. Has kayınları değil. Sivas’a gelmişler.

Anlatılardan da açıkça görüldüğü üzere taşınmazlarının tamamını kaybeden Boşnak
muhacirlerden bir bölümü, şanslarının da yaver gitmesiyle en azından paralarının bir
bölümünü yanlarında getirebilmişlerdir. Buna rağmen maddi anlamda da çok büyük kayıplar
verdikleri aşikardır. Ekonomik ve toplumsal yönden statü kaybı muhacirleri kaçınılmaz olarak
psikolojik sorunlara itmiştir. Aynı zamanda bu ekonomik sorunlar, kendilerini bir türlü “yerli”
olarak hissedememelerine neden olmuş ve “mülteci” kimliğinin neredeyse üzerlerine
kazınmasına neden olmuştur. Zorla yerinden edilmiş insanlar yersizlik, evin ve mekânın
yitirilmesi deneyimini paylaşırlar. Kimliğe ilişkin tanımlama yapılırken kişinin nereli olduğu
sabit tutularak sürekliliğe vurgu yapılır. Kayıp vatanlar kolay unutulmaz. İnsanların mekâna
sürekli ve güçlü bir bağlılıkları vardır, yaşanan kayıp ve kesinti duygusu kolay kaybolmaz ve
bu bağlar genellikle sonraki kuşaklara da aktarılır (Hirschon, 2005; 27). Göçmenin hayatı
yaşadığı coğrafyalara göre sınıflandırılabilir. Bu coğrafyalar ülke sınırları ile belirlenmiştir.
Buradaki döngü genellikle doğulan ülke, göç ve belki sonunda dilini ve dinini paylaştığı ve
aslında oralı olmadığı bir ülkede kabul görmek. Bunlar coğrafi olarak birbirinden ayrı ve
bazen uzak bölgelerdir. Bunun ötesinde farklı ‘yaşanmış yerler’, aynı zamanda ‘sembolik
yerler’ olarak etrafında; göçmenin benlik duygusu, deneyimlerinin yorumu ve dünya
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görüşünün geriye dönük olarak oluşturulduğu ve bir koza gibi örüldüğü alanlar ve
mekanlardır.
4. Sonuç
“Gerek Balkan Harpleri gerekse İstiklal Harbi’nden sonra ve hatta günümüzde dahi devletin,
Arnavut ve Boşnakların Türkiye’ye yerleştirilmesinde çok seçici davranmadığı ve bu
unsurları kabul ettiğini görmekteyiz. Özellikle Birinci Dünya Harbi esnasında ve de İstiklal
Harbi sonrasında, devletin ihtiyaç hissettiği potansiyel insan gücünün sağlanmasında,
dağıtılarak yerleştirilen ve bu sayede Türkiye şartlarına kolaylıkla uyum gösteren bu Balkan
göçmeni insanların önemli bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Göç eden Arnavut ve Boşnak
unsurlar da Osmanlı zamanından beri devam eden alışkanlık ve kız alıp verme gibi akrabalık
ilişkileri sayesinde kendilerini Türk kabul edip, Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin en sadık
bağlıları arasında yer almışlar ve herhangi bir bölücü ve ayrılıkçı hareketin içinde yer
almamışlardır (Ağanoğlu, 2001; 117-118)”

Yıldırım Ağanoğlu’nun da belirttiği gibi, Osmanlı Devleti, Slav ırkından olan ve aralarında
sadece din bağı bulunan Boşnaklar, Balkan Savaşları sırasında bugünkü Türkiye topraklarına
geldiklerinde; yerleştirilmelerinde çok seçici davranmamıştır. Bu tespitin en açık
göstergelerinden biri Boşnak muhacirlerin bir bölümünün, devlet memurları dışında nüfusu
tamamı Rumlardan oluşan Ayvalık’a yerleştirilmeleridir. Türkçe bile bilmeyen Boşnak
muhacirler, göç sonrası I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Türklerle birlikte
savaşmış; “Bugüne kadar hiçbir Boşnak askere kurşun sıkmamıştır” şeklinde övünmelerinden
de anlaşılacağı üzere Cumhuriyet tarihi boyunca da herhangi bir bölücü ve ayrılıkçı hareket
içinde yer almamışlardır. Bunun da ötesinde kendilerini Türk kabul etmiş ve Boşnak kimliğini
ve kültürünü yaşatmak için özel bir çaba göstermemişlerdir. Osmanlı Devletinin BosnaHersek’i işgalinin ardından “Dinimizi veririz, dilimizi vermeyiz” diyerek Müslüman olan
Bogomil mezhebinden Slavların, Balkan Savaşları sonrasında Türkiye’ye geldikten sonra
zaman içerisinde dillerinden bile vazgeçecek kadar Türklüğü benimsemiş oldukları
görülmektedir.

“Türklerin tarihinde, Müslüman nüfusun uğradığı kayıp, önemli bir bölümü, oluşturur.
Milliyetçilikle emperyalizmin sonuçlarından en çok acı duyanlar, onlardı. Osmanlı
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İmparatorluğu, kendini yenilemek ve çağdaş bir devlet kimliğiyle varlığını sürdürmek için
çabaladığı bir dönemde, önce, sınırlı kaynaklarını, kendi halkının, düşmanca kıyımdan
geçirilmemesi için korunması uğruna akıtma; sonra da, bu düşmanlar üstün geldiğinde,
İmparatorluk ülkesine akın akın gelen göçmenlerin gereksinmelerini karşılamak için
uğraşmak zorunda bırakıldı. Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında
yıkılmasından sonra, bugünkü Türkiye’yi oluşturan ülkenin Türkleri, aynı sorunlarla yüz yüze
geldiler; istilalar, göç etmeler ve ölüp gitmeler. Türkler bu badireden yok edilmeksizin çıktı;
ama ulusları, geçen bir yüzyılın olaylarından derinlemesine etkilendi. Yeni Türkiye
Cumhuriyetinin

halkı

[geniş

ölçüde],

yurttaşları

Bulgaristan’dan,

Yunanistan’dan,

Yugoslavya’dan, Ermenistan’dan, Gürcistan’dan, Rusya’dan, Ukrayna’dan ve başka
yerlerden gelme bir göçmenler toplumundan oluşuyordu. Kendisinden önceki Osmanlı
İmparatorluğu gibi, Türkiye [Cumhuriyeti]

de, göçmenlerden oluşan bir nüfusu

bütünleştirmenin ve bir yandan çağdaşlaşıp yaşamını sürdürme çabası harcarken, savaş
zamanında uğranılmış korkunç yıkımın üstünden gelmenin tüm zorluklarıyla karşı karşıya
kalmıştı. İşte bu savaşımın kapışmaları, Türkiye Cumhuriyetinin karakterini yapılandırmıştır
(McCarthy, 1998; 1-2).”
McCarthy’nin de belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğunda birçok farklı göçmen
grubu nüfusu içinde barındırmak durumunda kalmıştır. Oysa yeni kurulan ulus-devletin en
büyük emellerinden biri homojen bir nüfus yaratmak ve azınlıklardan mümkün olduğunca
arınmaktır. Girit mübadilleri ya da Boşnak muhacirleri gibi Türkçe bile konuşamayan, din
birliği dışında yerli halkla aralarında gelenek, görenek ve gündelik yaşam pratikleri açısından
neredeyse hiçbir benzerlik bulunmayan farklı göçmen grupların ise ivedilikle Türkleştirilmesi
gerekmektedir. Boşnak muhacirlerin diğer göçmen gruplardan farkı ise diğerleri gibi “Türk”
olmamalarıdır. Buna rağmen Boşnak muhacirlerin Türkleştirilmesi, en başarılı Türkleştirme
projelerinden biri olmuştur. Bugün 2-5’inci kuşak muhacirler kendilerini “Türk” olarak
tanımlama noktasına gelmiş bulunmaktadırlar. Hayatta kalabilmek için son bir çare ile
anavatanlarından kaçıp bu topraklara sığınan Boşnak muhacirler bir asır içerisinde dillerinden,
kültürlerinden, kimliklerinden vazgeçmişlerdir Bugün Bosna’da yaşayan Boşnaklar,
muhacirleri, kendilerini Sırplar karşısında yalnız ve güçsüz bırakmakla suçlamakta; eğer göç
etmeselerdi Sırplara karşı daha güçlü olacaklarını, bu denli zulüm ve soykırıma maruz
kalmayacaklarını ileri sürmektedirler. Bu nedenle muhacirlerin anavatanla ilişkileri de
neredeyse yok olmuştur. Boşnak muhacirlerle ilgili araştırmaların yapılmamış olmasının belki
de en önemli nedeni, bir asırdır herhangi bir bölücü, ayrılıkçı hareketin içinde yer almadıkları
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gibi; Kurtuluş Savaşı sırasında Türklerle birlikte savaşmaları, toplumsal yapıya uyum
sağlamada göstermiş oldukları başarı, başka bir deyişle mükemmel bir şekilde Türkleştirilmiş
olmalarıdır. Hem de “Sizce Türkler nasıl insanlar?” diye sorulduğunda, “Hop, biz önce Türk;
sonra Boşnağız” diye tepki gösterecek kadar!
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Impact of Structural and Psychological Empowerment on Career Satisfaction and
Innovative Work Behavior

Asst. Prof. Dr. Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER122

Abstract
The purpose of the study is to determine the effect of structural empowerment on career
satisfaction and innovative work behaviour and to investigate whether psychological
empowerment plays a mediating role between these variables. In order to test the research
model, data were collected from the white-collar employees in the production businesses by
survey method. As a result of the analysis, it is found that structural empowerment and
psychological empowerment has a positive relationship with career satisfaction and
innovative work behaviour. In addition, hierarchical regression analysis was performed to
determine whether psychological empowerment has a mediator variable effect on the
relationship between structural empowerment and career satisfaction and innovative work
behaviour. The results of hierarchical regression analysis, it is determined that psychological
empowerment plays a partial mediating role on the relationship between structural
empowerment, career satisfaction and innovative work behaviour.
Keywords: Structural empowerment, psychological empowerment, career satisfaction,
innovative work behaviour

Introduction
In the business world, where competition is made more and more felt day by day,
organizations have to expect new and different ideas from their employees, offer opportunities
to their employees to be successful and integrate them with their organizations. Empowerment
is one of the important concepts to help managers fulfil this requirement. In this study,
empowerment was examined in the form of structural and psychological empowerment based
on empowering employees. In order for the employees to achieve success within the
122
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organization, structural strengthening can be defined as the preparation of the environments
where managers will give them the opportunity. Psychological empowerment explains
whether structural empowerment is perceived by employees.
Career is becoming a part of the lives of individuals involved in business life. Because the
individual spends a long part of his life in an organizational environment. In addition, it can
be said that the career enables the individual to achieve important gains such as the
development of the employee, status in the organizational environment, power, having a say
in the work, decision making and respectability. In order for the employee to experience this
positive progress, there must be a structural empowerment process in the organizational
environment. Career satisfaction can only be achieved with the advancement of this process.
Career satisfaction is an assessment of an employee's progress in achieving different goals
and achievements in his career. In addition to structural empowerment, it is of importance for
the employee to perceive this empowerment process psychologically. Innovative business
behaviour includes the introduction of new ideas, the adoption and implementation of these
ideas. What is important in this process is the preparation of an environment in which
employees can express their ideas, recognition of this opportunity and encouragement of
them. Thus, the emergence of innovative behaviour will be ensured. It is thought that this
research will produce useful results in order to see the importance of structural and
psychological empowerment on career satisfaction and innovative business behaviour.
This study was designed to determine the relationship and impact of structural and
psychological empowerment on career satisfaction and innovative work behaviour. In order to
test the research model in Turkey sample, using a survey method, data is collected from the
white-collar employees in some production businesses. As a result of the correlation analysis,
it was found that there were positive and significant relationships between the variables. As a
result of the regression analysis, it was determined that structural and psychological
empowerment affected career satisfaction and innovative work behaviour positively. It was
determined whether psychological empowerment played a mediating role in the impact of
structural empowerment on career satisfaction and on innovative business behaviour. It is
thought that the research will contribute to both practitioners and employees.
1. Literature Review
1.1.1. Structural Empowerment

142

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
April 20-21, 2019 /Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Kanter (1993) defined empowerment as “the ability of an individual to utilize the resources
available to achieve the goals and to make decisions independently”. In other words,
empowerment is the ability to make independent decisions to achieve a goal by utilizing
existing resources. Kanter (1993) emphasized that in order to achieve organizational success,
there must be a structure that will enable employees to succeed. He considered this to be “an
opportunity structure and a power structure”.

According to Kanter (1993), structural

empowerment was comprised of practices that propose access to information, resources,
support and training opportunities in the working environment.
1.1.2. Psychological Empowerment
This approach, introduced by Conger and Kanungo (1988), was developed by Thomas and
Velthouse (1990). On the basis of the study of Thomas and Velthouse (1990), Spreitzer
(1995) used the term psychological empowerment and defined empowerment as task
motivation consisting of four perceptual dimensions, meaning, competence, selfdetermination and impact (Gümüşlüoğlu and Karakitapoğlu-Aygün (2010).
Psychological empowerment is the perceptions of whether employees feel empowered
(Thomas and Velthouse, 1990). Psychological empowerment, which can also be described as
the psychological dimension of empowerment, is often not fully dependent on managerial
practices. This type of empowerment is mostly related to employees' perceptions of
managerial practices and attitudes that they have developed against them. (Polatcı and
Özçalık, 2013).
1.2. Career Satisfaction
Career satisfaction refers to individuals' perceptions of the degree to which they achieve their
goals and expectations related to their careers in their organizations (Sakal and Yıldız, 2015).
Career satisfaction refers to the perceptions of individuals about their careers in the
organizations they work in and the degree to which they achieve their goals and expectations
(Sakal and Yıldız, 2015). Career satisfaction is seen as a self-specific assessment of
individuals about their careers, and often as a central indicator of subjective career success.
Career satisfaction is an assessment of the progress of an individual towards achieving
different career-related goals (for example, income, success, development) and career-related
achievements (Spurk et al. 2011).
1.3. Innovative Work Behaviour
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Innovative business behaviour is defined as the employee consciously adopting new ideas
about procedures, products and processes and applying them to his or her business,
department, or business. The behaviour of employees to explore new technologies, to propose
new ways to achieve the objectives, to apply new working methods and to apply new ideas,
and to conduct new research and assessment of new sources are evaluated in innovative
behaviour. (Çalışkan, 2013).
In other words, innovative business behaviour is the conscious creation and implementation of
ideas for the benefit of the organization. (Turgut and Beğenirbaş, 2013). Innovative business
behaviour encompasses the process of revealing and implementing ideas. At the end of
innovative behaviour, innovative outputs are expected to be achieved. In this process, the
discovery of the idea, the production of the idea, supporting the idea and the application of the
idea are the most basic stages (Örnek and Ayas, 2015). Studies examining the study variables
together can be found in the literature. The studies examining the relationship between these
variables and their effects are examined below.
Relationships between Research Variables
In a study conducted by Tolay et al. (2012) on research assistants, they concluded that
structural empowerment directly and positively affected psychological empowerment. Dan et
al. (2018) found that there was a positive relationship between structural reinforcement, career
satisfaction and innovative work behaviour, and structural empowerment positively impacted
innovative work behaviour in their study on nurses in China. Knol and van Linge (2009), in
their study on nurses in the Netherlands, found that structural and psychological
empowerment had a positive and significant impact on innovative work behaviour, and that
psychological empowerment had a mediating effect between structural empowerment and
innovative work behaviour. Haiyan et al. (2016) found that psychological empowerment was
positively associated with career satisfaction and career competencies in a study on
Generation Y (millennials) in accommodation enterprises in China. Prabowo et al. (2018)
found that transformational leadership influenced innovative work behaviour through
psychological empowerment in their research on private and public sector employees. Aydın
(2016), in his study on public and private sector workers, concluded that there is a positive
and meaningful relationship between creative climate, psychological empowerment and
innovative work behaviour, and that psychological empowerment perception plays an
intermediary role between creative climate and innovative business behaviour. The
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hypotheses established by the support of the theoretical framework and the studies conducted
are as follows.
H1: Structural empowerment positively affects psychological empowerment
H2: Psychological empowerment positively affects career satisfaction
H3: Psychological empowerment positively affects innovative work behaviour
H4: Structural empowerment positively affects career satisfaction
H5: Structural empowerment positively affects innovative work behaviour
H6: Psychological empowerment plays a mediator role in the impact of structural
empowerment on career satisfaction.
H7: Psychological empowerment plays a mediator role in the impact of structural
empowerment on innovative work behaviour
The research model established in line with hypotheses is shown below.

Career
Satisfaction

H4 - H6
H2
H1

Structural
Empowerment

Psychological
Empowerment

H3

H5 - H7

Innovative
Work
Behaviour

Model 1. Psychological empowerment, mediator variable effect on the relationship between
structural empowerment and career satisfaction and innovative work behaviour
2. Research Methodology
In this study, which was conducted to determine the effect of structural and psychological
empowerment on career satisfaction and innovative work behaviour, and the mediating role of
psychological empowerment in this effect, firstly, information about samples and scales was
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given. Then, the data obtained from the sample were analysed for the developed model. After
the correlation coefficients were determined, regression analysis and research hypotheses
were tested. Based on the findings of the analyses, suggestions were made to the practitioners
and the researchers.
2.1. Sample and Measure
The sample of the study consisted of white-collar workers in production businesses in Turkey.
Of the 250 questionnaire forms distributed on a voluntary basis, 181 questionnaires were
returned, and 144 questionnaires were subjected to analysis after removing the incorrect and
incomplete questionnaire forms. 79.6% of the sample (117) were male, mean age was 36.10
and the ages ranged from 21 to 60 years. 64.6% (95) of the participants were married, 34.0%
(50) were determined to have 11-15 years of professional experience.
The questionnaire used in the research consists of five chapters. In the first 4 chapters, there
are scales related to the research variables and in the last section, there are questions about the
demographic characteristics of the participants. A 5-point Likert-type rating was used for all
scales.
Structural Empowerment Scale: The 18 items scale developed by Laschinger et al. (2001) was
used to determine the level of structural empowerment of participants in the study. In this
study, as a result of the reliability analysis, the Cronbach alpha coefficient of the scale was
determined as .63.
Psychological Empowerment Scale: In order to measure the level of psychological
empowerment, a 12 items social support perception scale developed by Spreitzer (1995) was
used. In this study, as a result of the reliability analysis, the Cronbach alpha coefficient of the
scale was determined as .81.
Career Satisfaction Scale: The 5 items scale developed by Greenhaus et al. (1990) was used
to determine the level of career satisfaction of participants in the study. In this study, as a
result of the reliability analysis, the Cronbach alpha coefficient of the scale was determined as
.74.
Innovative Work Behaviour Scale: In order to measure the level of innovative work
behaviour, a 6 items innovative work behaviour scale developed by Scott and Bruce (1994)
was used. In this study, as a result of the reliability analysis, the Cronbach alpha coefficient of
the scale was determined as .70.
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2.2. Results
The data obtained from the participants were analysed in SPSS program. In the study, firstly
statistical values of variables were examined. As a result of the analysis, the mean, standard
deviation and correlation values obtained are shown in Table 1.
Table 1. Statistical and Correlation Values of Variables
Mean

SD.

1

2

3

1.Structural Empowerment

3.65

.36

-

2.Psychological Empowerment

3.88

.48

.590**

-

3.Career Satisfaction

3.77

.57

.403**

.463**

-

4.Innovative Work Behaviour

4.11

.46

.469**

.498**

.271**

*p<.05, **p<.01
As seen in Table 1, the variables of the study were found to be significant and positive in
relation to structural strengthening, psychological empowerment, career satisfaction and
innovative work behaviour. In this study, Baron and Kenny (1986) analysis of the mediation
effect was conducted in order to determine whether psychological empowerment has
mediating effect between structural enhancement, which is Model 1 and career satisfaction
and innovative work behaviour. The same analysis path was followed for Model 2. Analysis
results of Model 1 are given below.

Psychological
Empowerment

“H1” a (0,590, p=,000)

Structural
Empowerment

b (0,463, p=000) “H2”

Career
Satisfaction

“H4” c (0,403, p=,000) “c1” (0,199, p=,030) “H6”
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Model 1.1. The Mediating Role of Psychological Empowerment in the Interaction between
Structural Empowerment and Career Satisfaction
When Model 1.1 was examined, H1 hypothesis was accepted because the standardized β
coefficient for path “a” was 0.590 and its significance level was 0.000 (F = 75,833; R2 = 348;
Corrected R2 = 344). Since the standardized β coefficient for path “b” was 0.463 and the
significance level was 0.000, H2 hypothesis was accepted (F = 38.814; R2 = 215; Corrected
R2 = 209). As the standardized β coefficient for the path “c” was 0,403 and the significance
level was 0,000 the H4 hypothesis was accepted (F = 27,558; R2 =, 163; Corrected R2 =
157). In light of this information, it was seen that the three conditions of Baron and Kenny
(1986) were realized. For the determination of the mediating effect, when the independent and
mediator variable was included in the model together, it was examined to see whether the
effect of the path “c1” decreased. When the path “c1” was examined, there was a decrease in
the standardized β coefficient value (0.199; p = 0.030) (F = 22.327; R2 =, 241; Corrected R2
=, 230). However, it was seen that the effect of structural empowerment on career satisfaction
was not completely eliminated by the introduction of psychological empowerment. Therefore,
it is possible to say that psychological empowerment plays a partial mediation role between
structural empowerment and career satisfaction. H6 hypothesis was also accepted. In order to
control the statistical significance of the mediator effect of the first model, Sobel Test was
performed. As a result of the calculation of the Sobel test, it was found that the mediating
effect was statistically significant (z = -5,066, p = 0,000).

Psychological
Empowerment

“H1” d (0,590, p=,000)

e (0,498, p=000) “H3”

Structural
Empowerment

Innovative
Work
Behavior

“H5” f (0,469, p=,000) “f1” (0,269, p=,003) “H7”
Model 1.2. The Mediating Role of Psychological Empowerment in the Interaction between
Structural Empowerment and Innovative Business Behaviour
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When Model 1.2 was examined, H1 hypothesis was accepted as the standardized β coefficient
for path “d” was 0.590 and the significance level was 0.000 (F = 75.833; R2 =, 348; Corrected
R2 =, 344). Since the standardized β coefficient for the path “e” was 0,498 and the
significance level was 0,000, the H3 hypothesis was accepted (F = 46.889; R2 =, 248;
Corrected R2 =, 243). The H5 hypothesis was accepted as the standardized β coefficient for
the path “f” was 0.469 and the significance level was 0.000 (F = 40.104; R2 =, 220; Corrected
R2 =, 215). To determine the mediating effect, when the independent and mediator variable
was included in the model together, it was examined whether the effect of path “f1”
decreases. When the path “f1” was examined, it was seen that there was a decrease in the
standardized β coefficient (0.269; p = 0.003) (F = 29.555; R2 =, 295; Corrected R2 = 285).
For the determination of the mediating effect, when the independent and mediator variable
was included in the model together, it was examined to see whether the effect of the path “f1”
decreased. When the path “f1” was examined, there was a decrease in the standardized β
coefficient value (0.269; p = 0.003) (F = 29.555; R2 =, 295; Corrected R2 = 285). However, it
was observed that the effect of structural empowerment on innovative business behaviour was
not completely eliminated by the introduction of psychological empowerment. Therefore, it is
possible to say that psychological empowerment plays a partial mediation role between
structural empowerment and innovative work behaviour. In this case, the hypothesis H7 was
also accepted. In order to control the statistical significance of the mediating effect of the
second model, Sobel Test was performed. It was found that the mediating effect was
statistically significant (z = -5,378, p = 0,000).
Conclusion and Recommendations
It has been found that employees who feel empowered in terms of psychology tend to show
more innovative work behaviours in their organizations. Increasing the authority and
responsibility of employees in organizations means that they face the existing problems. In
addition, whatever it is that should be new, employees must exhibit innovative behaviour to
develop that thing. Coping with this situation may cause employees to think differently. This
is a process that should be evaluated not only for organizational problems but also for all
aspects. In order to be sustainable in a competitive environment, managers and employees
need to think differently than others. One of the ways that lead the employees to this situation
is to strengthen them both in organizations and in psychology to enable them to perceive this
empowerment.
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Considering that the sample of the study is white-collar employees, it is observed that
empowerment perceptions also have an effect on career satisfaction. Human resource
practices are important here. It is important that organizations provide their employees with
career opportunities in terms of status and power within the organization. It can be said that
this result is an important result that the practitioners should put emphasis on and should
reflect on the practice.
Psychological empowerment has been found to have a partial mediating role between
structural empowerment and career satisfaction and innovative work behaviour. According to
this result, the fact that the structurally strengthened worker feels psychologically empowered
in the cognitive process, and that motivating himself/herself makes a positive contribution to
both showing career satisfaction and showing innovative business behaviour.
The results of the study confirm the importance of structural empowerment and psychological
empowerment in enhancing career satisfaction and innovative business behaviour. In addition,
giving authority and responsibility to employees, in other words, trusting them and
empowering them in organizational environments contributes to both employees and the
organization. This study can provide a foundation for future research on employee
empowerment, innovative behaviours and career issues.
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Physiognomy with Philosophy Perspective

Prof. Dr. Abdullah Demir

Abstract
Physiognomy is a Greek term composed of, which are “physis” means nature and “gnomon”
means judgement, knowledge. Physiognomy is the ancient science of determining someone’s
character on the basis of their bodily features. Physiognomy, which has thousands of years of
knowledge and experience, has been used since ancient societies such as China, Hind and
Greek.
Throughout history, every philosopher is based on his views on materialistic or idealistic
philosophy. While the idealist philosophers put forward ideas according to metaphysics (the
mental dimension of being), the materialist philosophers have had opposing ideas. Therefore,
a metaphysical subject, physiognomy, is accepted by idealist philosophers, but rejected by
materialist philosophers.
Keywords: physiognomy, philosophy, Greek, metaphysics.
Introduction
Physiognomy is a Greek term composed of, which are “physis” means nature and “gnomon”
means judgement, knowledge. Physiognomy is the ancient science of determining someone’s
character on the basis of their bodily features. Physiognomy, which has thousands of years of
knowledge and experience, has been used since ancient societies such as China, Hind and
Greek.
Philosophers' Views on Physiognomy
Physiognomy was an extremely popular branch of science in Ancient Greece. Greek
philosophers were interested in this science and tried to teach others. In the 5th century B.C.,
a philosopher named Zopyra in Athens described the facial features of Socrates as stupid,
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rude, pleasurable and drunk. This definition may be considered as the first philosophical
evaluation of physiognomy. Socrates' students wanted to refuse these negative evaluations
about their teachers. But Socrates said “I have a tendency towards all these evils. But with
virtue, I managed to correct my mistakes and eliminate my tendencies.”
The Greek philosopher Plato (427 -347 BC) was also interested in physiognomy. It is said that
Plato, who lived on top of a mountain, had put a painter at the head of the road leading up the
hill, and had drawn a picture of those who wanted to see him. Plato, according to these
pictures, would decide whether the people were suitable for the interview.
Plato wrote his body characteristics and submitted to one of his students and sent to the
philosophers of India who had gone too far in physiognomy. The Indian philosophers looked
at the body characteristics of Plato and concluded that he was a very bad person. The student,
who saw that none of these bad features rejected in Plato, thought that the Indian philosophers
were wrong. Plato, on the other hand, said that the Indian philosophers were not mistaken,
that they were in bad habits, but he was correcting the bad habits by his methods of moral
discipline.
Aristotle (B.C. 384-322) focused on the relationship between physiognomy and character
traits. Aristotle mentionsed this in the First Analytical section of the book, Organon as
follows:
“If, of course, influences are also believed to cause a change in the body and soul (no doubt,
the learning of music produces a change in the soul, but here, of course, the implications for
us are not mentioned: those that are natural movements are more like, for example, passions
and wishes.) it is possible to rule according to body appearance. So if this first condition is
accepted and if it is accepted that a single sign corresponds to a single effect, and finally we
can place a sign and sign for each kind of animal, we can rule according to their appearance.”
(Aristotle, 1966, pp. 190-191)
Aristotle states that some facial expressions of animals may indicate specific characters after
saying that character traits can be determined according to human physiognomy. For example,
the lion is a brave and noble animal. This feature is understood from the body and face
structure. If these signs are found in a person, that person will have the same character traits.
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It can be argued that Aristotle’s book named Physiognomonica ise about physiognomy.
However it is doubtful that this book belongs to Aristotle. This work was probably written by
Aristotle's students. The first part of this book, which consists of two parts, examines the body
and character traits of a human. In the second part, body and character structures of animals
were examined.
Aristotle says that three basic methods have been tested in physiognomy. First method: There
is a special form of animal for each species, and a special mental character fits the body. If a
human body resembles a genus, its soul is similar. Second method: Based on the appearance
and character differences, they differentiated between various human races (eg Egyptian,
Thracian, and Scythian) and identified the signs of their characters from these races. The third
method: Anger, fear, passion, enthusiasm and all other strong emotions are considered so as to
point to certain characteristics. All these methods are possible and others can be. The choice
of signs can be made in different ways. The last method mentioned is lacking in many
respects (Aristotle 1985: 1237 [805a1-20-32]).
The Greek physician Hippocrates (460-370 BC) was one of those who knew physiognomy.
Hippocrates benefited from physiognomy in the diagnosis and treatment of diseases.
Hippocrates divided the human into two as fat and weak and he developed the four elemental
theory of Empedocles. According to this theory, four elements (water, fire, air, soil) are
combined with four physical conditions (humid-cold, damp-hot, dry-cold, dry-hot) to affect
the fluids (blood, yellow bile, sputum, black bile) in the body. If one of these fluids is more
than the others, the human being becomes warm-blooded, pessimistic, angry or calm. When
foods such as meat and eggs are consumed, blood (moist-hot) is increased and laziness,
drowsiness, stretching, stretching, skin redness and acne are observed. When dry foods are
consumed too much, black bile (dry-cold) causes pessimism and fearful dreams. According to
this theory, which Galen also contributes, patients are diagnosed and treated according to their
physiological characteristics.
Philosophical Assessment of Physiognomy
In fact, physiognomy and philosophy are closely related to the history of philosophy. Because
the stages of philosophy have determined the fate of the physiognomy. It is accepted that
Greek philosophy began with Thales (624-546 BC). Thales' investigation of the source or the
truth of existence led to the emergence of philosophical thought. Thales and the philosophers
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of that period are called the philosophies of nature. Because they have sought the source of
existence in nature, that is, in something concrete. Parmenides (515-450 BC), on the other
hand, attributed the origin of being to an abstract body concept. Since Parmenides saw the
source of existence in the concept of an abstract body, he initiated metaphysics. Some
philosophers searched for the origin of existence in a concrete thing, others in an abstract
source.
These abstract and concrete source ideas, as a result, accept a metaphysical approach because
they acknowledge that they are the source of existence. In contrast, the materialist
philosophers acknowledged that it is not a source of existence, but this being was merely the
realm of appearance. In the following periods, philosophy continued to develop mainly from
these two main branches, that is, from the idealist (metaphysical) and materialist branches.
Throughout history, every philosopher is based on his views on either materialistic or
idealistic philosophy. While the idealist philosophers put forward ideas according to
metaphysics (the mental dimension of being), the materialist philosophers have had opposing
ideas. Therefore, a metaphysical subject, physiognomy, is accepted by idealist philosophers,
but rejected by materialist philosophers.
As seen in the examples above, Socrates, Plato and Aristotle accepted knowledge based on
physiognomy. In physiology, the methods of induction and analogy are used. Modern
philosophy and science mainly use these methods.
The Sophists only accepted the subjective knowledge perceived by their senses. According to
them, the information was subjective, depends on the person. In other words, there is no fixed
information and the source of information. Therefore, it is unthinkable for the Sophists to
accept information based on physiognomy.
Peripathic philosophers (combining the views of Plato and Aristotle) attached importance to
the knowledge based on physiognomy. Peripathic Islamic philosophers have also accepted
physiognomy as a source of information and have written works on physiognomy. Ibn Sina
was one of these philosophers.
Physiognomy has taken its share from serious criticisms brought to classical philosophy since
modernization in Europe. The materialist and positivist philosophers rejected physiognomy,
since they considered only senses and experimental information.
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Conclusion
The method of reasoning in physiognomy is induction. Today, other disciplines use induction
successfully. If enough samples are examined, the accuracy of the information obtained by
induction is almost complete. However, exact true information, such as deductive, can only be
achieved by the full induction method. The applicability of the full induction method is
extremely limited. Because, it is often impossible to examine all the examples of research
subject. In spite of this deficiency, induction continues to be an indispensable method for
sciences. Therefore, if the information obtained by induction in physiognomy is obtained by
taking a sufficient number of samples, the accuracy value is high.
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