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Kazan Tatarlarının Kültürel Kimliğinin Oluşumunda Sabantuy 

Bayramı  

Alsina Murtazina1 

Özet 

Kültür toplumların kendilerine özgü olan ve sonraki nesillere aktardıkları değer 

varlıklarıdır. Bu değer varlıkları toplumların kimliklerini belirleyici roller üstlenir. 

Bunlardan en önemlisi dildir. Ardından giyim kuşam, gelenek ve görenekler, el sanatları gibi 

unsurlar gelmektedir. Kazan Tatarları da değer varlıklarını korumak için çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirmektedirler. Bu etkinliklerin en önemlilerinden biri Sabantuy Bayramlarıdır.  

Kazan Tatarlarının kimliklerini korumak ve geleneklerini sürdürmek için her yıl bu bayramı 

büyük bir coşkuyla kutladıkları bilinmektedir. Bu nedenle çalışmada Kazan Tatarlarının en 

köklü geleneklerinden biri olan ve kültürel kimliklerini yüzyıllardır sürdürmeye 

çalıştıkları Sabantuy Bayramları incelenmiş ve geleneksel kültür içerisindeki yeri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir.  Çalışma evrenini Kazan 

Tatarlarının kültürel ve geleneksel değerleri oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem 

yoluna gidilmiş ve Kazan Tatarlarının kültürel ve geleneksel kimliklerinin oluşumunda önemli 

rol oynayan Sabantuy Bayramları incelenmiştir. Bu çerçevede Sabantuy Bayramlarının Tatar 

kültür ve gelenekleri içerisinde asırlarca kutlanagelen bir bayram olduğu tespit edilmiştir. Hatta 

köklerinin Şamanizm devrine kadar gittiği anlaşılmıştır. Günümüzde Sabantuy Bayramlarının 

daha çok Kazan Tatarları tarafından milli ve kültürel kimliklerini korumak adına sürdürdükleri 

anlayışı hâkim olmuştur. Nitekim Sabantuy Bayramlarının günümüzdeki en önemli özelliğinin 

Tatar halkını ana dilleri etrafında bütünleştirmesi olduğu ifade edilebilmektedir. Ayrıca bu 

bayramların Kazan Tatarları tarafından dillerini ve kültürlerini korumak için bilinçlendirici bir 

öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Sabantuy Bayramlarının bir diğer özelliği ise farklı 

kuşakları tek bir çatı etrafında birleştiriyor olmasıdır. Sonuç olarak 

çalışmada Sabantuy Bayramlarının Kazan Tatarlarının kültürel ve millî kimliklerini korumak 

                                                             
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Öğrencisi. 
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ve sürdürebilmek için önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmış ve incelemeye değer 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sabantuy Bayramı, Kazan Tatarları, Kimlik ve Dil Bilinci, Gelenek. 

 

Giriş 

Kültür, insanoğlunun maddi ve manevi olarak ürettiği şeyler olarak kabul edilmektedir. Bir 

toplumun dili, görenekleri, dini, edebiyatı, giyimi ve yemekleri o toplumun kültürünü oluşturur. 

Dolayısıyla kültürü ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar “maddi kültür” ve “manevi kültür” 

şeklinde kabul edilmektedir (Gümüştekin, 2007). İnsanoğlunun ortaya koyduğu her türlü 

madde maddi kültürü oluşturmaktadır.  Manevi kültürü ise inançlar, değerler yani gelenek ve 

göreneklerimiz oluşturur. Bu gelenek ve görenekler toplumdan topluma değişiklikler gösterir. 

Nitekim toplumların kendilerine özgü yaşam biçimleri zaman içerisinde farklı gelenek ve 

görenekler üretir. 

Gelenek, geçmişten bugüne kadar devam eden kültürel unsurların bütününü ifade etmektedir 

(Hancıoğlu, 2016). Bu kültürel unsurları örfler ve adetler oluşturmaktadır. Nesilden nesile 

aktarılarak devam etme özelliği gösterir. Bunlardan biri de Kazan Türklerinin Sabantuy 

Bayramı’dır. Sabantuy Bayramı, Tatar Türklerinin yaz bayramı olarak kabul edilir. Bayram, 

Kazan Tatarları için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle çalışmada ele alınmaya değer 

bulunmuştur. Çünkü Sabantuy Bayramı Kazan Türklerinin giyim kuşam ve el sanatları gibi pek 

çok gelenek ve göreneğini içerisinde barındırmaktadır.  

Yöntem 

Kazan Tatarlarının kimliklerini korumak ve geleneklerini sürdürmek için her yıl düzenledikleri 

Sabantuy Bayramı’nın kültürel etkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 

incelemesi yöntemi; araştırma verilerinde birincil kaynak olarak dokümanların toplanması ve 

analizi olarak tanımlanmaktadır (O’leary, 2004).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Kazan Tatarlarının sürdürmüş oldukları geleneklerin ele alındığı 

dokümanlar oluşturmaktadır. Çalışma evreni, amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiştir. Amaçlı 

örneklem, evreni temsil ettiği, evrenin tipik bir örneği olduğu düşünülen bir alt grubun 

örneklem olarak seçilmesidir (Sencer ve Sencer, 1978). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanması kaynak tarama yoluyla sağlanmıştır. Romanlardan elde edilen 

veriler temalara ayrılmış ve taranarak fişlemeleri yapılmıştır. Fişlemelerin kategorize 
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edilmesinin ardından kendi içerisinde bir bütün oluşturması sağlanmıştır. Nihai olarak 

romanlardan elde edilen veriler fişleme ve kategorilendirme yoluyla tespit edilmiş ve değerlerle 

ilgili yorumlar yapılarak sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Çalışmanın verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi dokümanlardaki 

içeriğe ilişkin tekrarlanabilen ve geçerli çıkarımlarda bulunmak için kullanılabilen bir tekniktir 

(Krippendorff, 2004). Çalışmada elde edilen veriler, analiz sürecinden geçirilmesinin ardından 

fişlenerek kategorilere ayrılmıştır. Ardından Sabantuy Bayramı ile ilgili yorumlar yapılarak 

sonuca ulaşılmıştır. 

Bulgular 

Sabantuy Bayramı, mart ayı nevruzu müjdeler. Bu zamanda soğuk hava yerini daha ılık bir 

havaya bırakır. Bundan dolayı halk sevincini ve neşesini paylaşmak ister. Bu da Nevruz 

Bayramı’yla gerçekleşir. Fakat Tatarlarda bu sevinç ve neşe bir başka bayramla paylaşılmaya 

çalışılır. Bu bayram ise Sabantuy Bayramı olarak adlandırılır. 

Tarih içinde Türk kültüründe İslâm dini özellikle belirleyici olsa da her toplumda en eski 

dönemlerden, Şamanizm devrinden gelen gelenekler de uygulanmaya devam etmiştir. Bütün 

Türklerin içinde İslam dinini ilk kabul eden bir toplum olmalarına rağmen Kazan Tatarlarının 

günümüzde severek kutladıkları çiftçilik ile ilgili olan Sabantuy Bayramı da kökleri ile en eski 

çağlara uzanmaktadır. Malumdur, Sovyetler Dönemi’nde dinî vecibelerin yasaklanmasından 

dolayı İslam ile alakalı bütün bayramları halkın hayatından çıkarmaya çalıştılar. Fakat Sabantuy 

Bayramı’nı Kazan Tatarlarının hayatından ve gönlünden şimdiye kadar hiçbir siyaset silemedi. 

O, günümüzde de bütün tarihî zorluklara rağmen millî değerlerine bağlı kalan Kazan 

Tatarlarının kültürel kimliğini belirleyen en önemli bayram olarak halk tarafından kutlanmaya 

devam etmektedir. Ayrıca Sabantuy Bayramı, millî kültür olmakla beraber bu toplumun millî 

kimliğinin oluşumunda da önemli rolü üstlenmiştir. 

Acaba, sadece içinde hiçbir dinî unsurun bulunmadığına mı borçluyuz bu bayramı? 

Sabantuy’un hiçbir safhasında din ile ilgili mecburiyetlerin yer almaması tabii onu başka 

bayramlardan daha farklı ve eğlenceli yapar. 

Sabantuy Bayramı Orta İdil boyu topraklarında meydana gelen millî bir bayramdır. Bu bayram 

sırasında çeşitli kuşaklar bir araya gelip kaynaşıyor, eğleniyor, büyükler genç kuşağa örnek 

gösterip onlara ahlâkî, fizikî ve hünerli terbiye sunuyorlar. Bu bayramın ismi daha basit olarak 

şu şekilde ifade edilebilir: “Saban” - saban, “tuy” - düğün. Bayram iki parçadan oluşmaktadır. 

Hazırlık ve bayramın kendisidir. İlk özelliği, onu yapmak için takvime bağlı olan özel bir günün 
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olmamasıdır. Karların erime ve toprağın ekin işlerine hazır olma durumuna bağlı olarak günü 

belirlenir. Genelde bayram pazar gününe denk gelir. Bugün de komşu köyler birbirinin 

bayramına katılabilme amacı ile farklı günde yapılır.  

Sabantuy Bayramı, Tatar Türklerinin büyük bayramıdır. Bu yüzden de ona hazırlık çok 

öncesinde başlamaktadır. Bu bayramda yiyecek ve içecekler oldukça bol bir şekilde hazırlanır 

(Bayazitova, 1995). Ayrıca yetim ve öksüz çocuklara daha çok ilgi gösterilmektedir. Meselâ, 

Tatarların büyük şairi Gabdullah Tukay Hatırımda Kalanlar adlı çocukluk hatırası eserinde, 

kendisinin annesiz babasız olduğundan dolayı köylülerin onunla daha yakından ilgilendiklerini 

yazmaktadır (Tukay, 1995). Dolayısıyla bayramın yetim çocuklar için büyük bir önem arz ettiği 

ifade edilebilir.  

Eskiden, Sabantuy öncesi çocuklara botqa (lâpa) ikram ederlermiş. Bazı yörelerde buna därä 

botqası, bazı yörelerde ise zärrä botqası derlermiş. Bu terimin manası hâlâ açıklanmamıştır (Biz 

ise buradaki därä kelimesinin “dere” anlamına gelip bu şenliğin dere boyunda yapılmasına 

işaret olduğunu düşünüyoruz). Birçok yerde ise bu bayramın adı Qarğa Botqası olmuş. 

İlkbaharda kar kalkıp ilk toprak göründüğünde, köyün ihtiyarlarının belirlediği gün çocuklar ev 

ev dolaşıp bulgur, süt, yağ ve yumurta toplarlarmış. Hediye toplamaya katılanlar, gençler veya 

orta yaş erkekler olur. Evin penceresini tıkladıktan sonra evin hanımları bekletmeden hediye 

çıkarırlar Bazen hediyeler toplanıp bittikten sonra, övünmek için komşu köylere de gidilir. 

Sonunda hediyeleri köyün saygıdeğer ihtiyarlarına (veya köyün muhtarına) teslim ederler, 

bayramda da onların sözünü tutarlar. 

Bayramın hazırlık safhasını yarışmalarda verilecek hediyeler de oluşturmaktadır. Bu hediyeler 

oldukça özenle seçilmektedir. Eski zamanlarda bu hediyeler genç gelinlerin işlemeli havluları 

olurmuş. Gelin bu hediyeyi çeyizinde bulunan en güzel havludan hazırlarmış. Tataristan’ın 

Mamadış ilçesi ihtiyarlarının anlattıklarına göre bu havlunun değeri bir koyuna eşit olurmuş 

(Urazmanova, 1992). Dolayısıyla bayram için hazırlanan hediyelerin hem manen hem de 

madden çok değerli ve kıymetli olduğu anlaşılmaktadır. 

Tatar Türkleri, Sabantuy Bayramı’na çok özen gösterdiklerinden dolayı bayramı kutlamak için 

ayrı bir meydan oluştururlar. Genelde o sene boş kalan tarla seçilir. Bu meydanda at yarışları, 

koşma, zıplama ve güreş gibi yarışmalar gerçekleştirilir. Ayrıca kadınlar da yarışları genelde 

seyirci olarak izlerler. İnsanlar bayrama genelde en güzel bayramlıklarını ya da ulusal 

giysilerini giyerek ailecek gelirler (Urazmanova, 1992).  

Tatar ulusal kostümü, Tatarların geleneksel kıyafetleridir. Doğu halklarının ve İslam'ın 

gelenekleri de Tatar kostümü üzerinde güçlü bir etkiye sahipti. Kostümün temelini kulmek 

(gömlek-elbise) ve geniş pantolonun yanı sıra beshmet, chekmen ve kazakin oluşturur. Bir 
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elbise genellikle dış giyim olarak giyilirdi. Cüppe kelimesi, iş giysisinin üst öğesi olan Arapça 

khilgat kelimesinden türetilmiştir. Ayrıca bir choba - hafif, astarsız, dış giyim vardı. Kural 

olarak ev yapımı keten veya kenevir kumaşlardan dizlerin hemen altında bir uzunlukta dikilirdi. 

Chekmen, uzun tabanlı, köye ait, yarı mevsimlik bir giysidir. Kızlar için kostümün dekorasyonu 

bir yelek veya önlüktü. 

At, Türk ailesinde eskiden ilahî bir güce sahip olan mal olarak kabul edilir. Bu yüzden de atı 

olan herkes Sabantuy’da at yarışına katılır çünkü at yarışı en değerli yarış sayılmaktadır. Atlara 

sekiz - on iki yaşındaki erkek çocukları bindirirler. Kural olarak ilk gelene en güzel hediyeyi 

verirler (Qazan, 1996). Atlılar köye doğru koştuğu zaman, meydanda başka tür yarışlar da 

uygulanır. Meselâ, koşma, iki tarafın karşılıklı olarak bağı çekmesi, bilek yarışı, yatay konulan 

direğin ucuna dengeyi kaybetmeden ulaşmaya çalışma, ayaklara çuval giyip koşma, gözleri 

bağlı hâlde ipe asılı hediyeleri kesme, kaşığa konulan yumurtayı ağza alıp koşma (Nasırî, 1880).  

Bayram’ın daha önemli bir etkinliği de güreştir. Güreş, çeşitli yaş ve ağırlık grupları arasında 

uygulanır. Yarışma sırasında erkekler bellerine kadar soyunurlar ve birbirlerini havlu ile tutup 

çekerek yıkmaya çalışırlar. Güreş, birisinin kazanmasıyla sona erer. Yenene koyun ile beraber 

araba da hediye edilmektedir (Qazan 1992). Eskiden Sabantuy Bayramı sırasında, daha değişik 

yarışlar da yapılırmış. Meselâ, ağır taşı kaldırma yarışı. Bu tür yarış hakkında Tatar halkının 

Alpamşa adlı masalında da söz edilmektedir: “Alpamşa bir taşı alıyor da onu ikinci taşa vurarak 

kırıyor. Sonra da iki taşı eline geçirip koltuk altına alıyor ve dağa doğru koşuyor” (Qazan, 

1977).  Fakat günümüzde bu yarış sırasında artık taş değil, genelde top kaldırılmaktadır 

(Urazmanova,1992). Bu yarışların dışında güzel şarkı söyleyen ve oyun oynayan da belirlenir. 

Herkes becerdiğini göstermeye çalışır. Yarışlar sona erdiğinde herkes evine dağılır. O gün, her 

evde bayram sofrası hazırlanır. Sabantuy genelde, sabah saat ondan, akşam üç, dörde kadar 

devam eder. Karanlık olduktan sonra da gençler bir araya toplanarak Kiçke Sabantuy (Akşam 

Sabantuy’u) düzenleyerek oyunlara devam ederler. Eskiden Sabantuy Bayramı haftalarca 

sürermiş (Bayazitova, 1995).  

Sabantuy Bayramı’nın arkasından hemen ekin ekerlermiş. Sabandan dönenleri kır kapısı 

yanında beklerler ve onların üzerine bol su dökerlermiş. Bu, yağmurlar zamanında yağsın, yıl 

kurak olmasın diye yapılırmış.  

Saban sırasında yerine getirilmiş inanışlar da olmuştur: yıllar hayırlı, hasat bol olsun diye kıra 

çıkmadan mayasız hamurdan ekmekler pişirirler ve onları evdeki en yüksek rafa koyarlarmış. 

Saban izi çizilmezmiş, çünkü orası Hızır İlyas’ın geçtiği yer sayılırmış.  

Tatar Türklerinde İlyas kamçısı ile ilgili bir inanç da mevcuttur. Bir rivayete göre, Hızır İlyas, 

kamçısını salladıktan sonra karlar erir ve yaz başlarmış. Sonbaharda gözüken yağmursuz, 
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gürültüsüz yıldırımın da Hızır İlyas’ın kamçısı olduğunu düşünürler. Ayrıca, bir halk inancına 

göre Hızır İlyas’ın geçtiği tarlalardan bol hasat toplanırmış.  

XX. asrın ortalarına kadar Sabantuy geleneği daha özel bir düzenle yapılırmış. Sabantuy’a 

hazırlık bir iki hafta önce başlar ve büyük bir sorumluluk istermiş. Köyün etrafı sabanla 

sürülürmüş (kadim insanlar, demirde güç ve kuvvetin saklı olduğuna inanmışlar). Bu işi 

evlenmeyen kızlar yaparmış. Erkeklerin ve evli kadınların bu törene katılma hakkı olmazmış. 

Kızlar saçlarını omuzlarına dağıtıp bayramlık kıyafetlerden, bellerine yeni yazma bağlayarak 

saban sürmeye alınırlar, ellerine de değnek veya kamçı alırlarmış. Kızların önünden saçları 

dağınık, süpürgeye binmiş hâlde bir yaşlı kadın gelirmiş. Başka bir yaşlı kadın da saban başına 

yaslanıp kızların omuzlarından ve koltuk altlarından geçirilen dizgini sallayıp onları kamçı ile 

kovalarmış. Bu yaşlı kadın kızları hatta dövmeliymiş. Böylece, güneşin doğduğu taraftan battığı 

tarafa büyük bir daire çizerlermiş. Bu iş yapılırken köye kimse giremez ve çıkamazmış. 

Yaklaşmak bile yasak edilirmiş. Yaklaşan biri olduğu sırada, o insanı öldüresiye döverlermiş. 

Saban çizildikten sonra, artık köyde kötü ruhlar ve hastalıkların kalmadığına inanılmış. Saban 

çizmek, Sabantuy’a hazırlığın ilk aşaması olmuştur. Kayum Nasırî, Qazan Tatarlarınıñ 

Işanuları Häm Yolaları (Kazan Tatarlarının İnanışları ve Gelenekleri) adlı eserinde saban ile 

daire çizme geleneğinin eskiden insanlara ve hayvanlara zarar veren hastalıklar sırasında da 

uygulandığını söylemektedir (meselâ, veba hastalığı sırasında). Ayrıca Tatar Türklerinde at, 

gittiği yolda birden durursa da balta ucu ile at ve araba etrafında daire çizip baltayı o daire içine 

saplama âdeti olmuş. Yolda yalnız başına açık alanda uyumak zorunda kalan insanların boyu 

da yeterince uzatılarak bıçak ile daire çizip bu daire içinde uyumasını uygun görürlermiş. Bir 

de bıçağı yanlarına saplamaları lâzımmış. 

Saban ve başka olaylarla ilgili daire çizerken güneş hareketini tekrarlamak, güneşe tapma 

çağından kalan bir gelenek olmalıdır. Araştırmacılar İdil boyu Tatarlarının çok eski çağlarda, 

daha ekin ekmedikleri bir dönemde güneşe taptıklarından bahsetmektedirler. Arkeolojik kazılar 

sırasında Bulgar Devleti devrine ait, üzerine güneş resmi yapılmış çanak tabaklar bulunmuştur. 

Eskiden Bulgar Devleti sınırlarında yaşayanlar tarafından güneşe beyaz veya sarı (kırmızı) 

renkte olan hayvan da kurban edilirmiş. Yemin ederken de Tatarlar hâlâ o dönemin uzantısı 

sayılan yemin sözünü söyler: “Güneştir, sözüm hak”. 

Sabantuy Bayramı’na benzer çiftçilik bayramı Marilerde Aga Payram, Çuvaşlarda Akatuyı, 

Mordvalarda Keret Ozks, Udmurtlarda Gerı Potton olarak bilinir. Fakat Mari ve Udmurtlarda 

at yarışı düzenlenmemektedir, sadece ata binip meydanı gezme geleneği vardır. Udmurtlarda 

bu bayramda hayvan keserler, ölenleri anarlar, mezara yiyecek ve içecekler götürürler 

(Möhämmätcanov, 1982).  
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Keräşen Tatarlarında Sabantuy Bayramı günü hasadın iyi, bol olmasını, hayvanların artmasını 

dileyerek ölülerden dua isteme geleneği de uygulanmaktadır. Başkurtların da Tatarlar ile sıkı 

bir ilişkide olan yörelerinde Habantuy yapılır. Ancak Başkurtlar bu bayram sırasında Tatarlarda 

yer almayan horo büre (boz kurt) gibi yarış türünü ve Asya’da göçebe hayat ile yaşayan 

halkların düğün merasimlerine has safhaları uygularlar. Bu, Başkurtların göçebe hayattan 

yerleşik hayata geç geçmeleri ve çiftçilik içinde yer alan ekincilik işlerini de geç uygulamaya 

başlamaları ile izah ediliyor. Bu yüzden de Sabantuy Bayramı yalnız Kazan Tatarlarına özgü 

bir bayram diye sonuç çıkarabiliriz. 

Genellikle bu bayram önce köylerde, bir hafta sonra şehirlerde olur. Daha sonra Tatarların 

yaşadığı en büyük şehirlerde de bu bayram yerine getirilir. Örneğin, 2011’de bu bayramı Tatar 

diasporaları 20 ülkenin (Türkiye, Almanya, Amerika, Avustralya, Finlandiya, Ukrayna, Mısır, 

İsrail vb.) 200 şehrinde kutladılar ve bu sayılar her sene artmaktadır. Türkiye’de yaşayan 

Tatarlar tarafından da Sabantuy Bayramı artık her sene İstanbul şehri önde gelmekle birlikte, 

Eskişehir’e ve Kütahya’ya ait Tatar köylerinde kutlanır. Bu kutlamalar kendi millî özünü, ana 

dilini ve kültürel kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak için Kazan Tatarlarının her şeyden önce 

Sabantuy Bayramı’na verdikleri önemi göstermektedir.  

Her sene Rusya’da Tatarların yaşadığı bir şehir ya da köy seçilip Tüm Rusya Sabantuy’u 

düzenleniyor. Mesela 2015 yılında benim doğduğum ve büyüdüğüm Tatar Kargalı köyü 

seçilmişti. Rusya'nın komşu cumhuriyetlerinden, hatta başka ülkelerden de binlerce misafir 

gelip katılmıştı. Bizim köyün seçilmesi tesadüf değildir. Köy, 1744 yılında Kazan ilçesinden 

bir grup Tatar tarafından Srednyaya Kargalka Nehri üzerinde bir ticaret yerleşimi olarak 

kurulmuştur. 18.-19. yüzyıllarda köy, Orta Asya ve Rusya arasında önemli bir transit ticaret 

merkeziydi. Ana nüfus el sanatları üretimi (22 sanayi, 20 değirmen), ticaret ve ekilebilir tarımla 

uğraşıyordu. 1897'de nüfus 13 binin üzerindeydi. 20. yüzyılın başlarında Kargala'da medrese 

ve mekteplerin çalıştığı 10 cami vardı. 2010 nüfus sayımına göre, Tatarskaya Kargala köyünün 

şu anki nüfusu 3800 kişidir, baskın milliyet Tatarlardır (%90'ın üzerinde). Köyde üç cami var: 

iki tarihi cami Kush-Manara ve Beyaz Camii; ayrıca yeni olarak As-Salam Camii. 

2015 Tüm Rusya Sabantuy’una, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin 

Başkanı Rüstem Minnihanov ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katılan 

konuklar arasındaydılar. Birçok ülkenin desteği ile Tataristan Cumhuriyeti Sabantuy 

Bayramı’nın UNESCO tarafından “insanlık tarihinin manevi ve halk edebiyatı örnekleri 

mirası” listesine alınması doğrultusunda başvuruda bulundu. 

2020 pandemi yılıdır. Rusya'da Sabantuy Bayramı Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda kutlandı. 

2020'de Sabantuy, Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü kutlamaları 
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himayesinde düzenlendi ve Rusya'daki ilk büyük ölçekli etnokültürel çevrimiçi etkinlik oldu. 

Bu zor dönemde Sabantuy geleneğini korumak, böylece Rusya halklarının birliğini, kültürlerine 

olan sevgisini ve ulusal olayların önemini göstermek son derece önemlidir. Dünyanın farklı 

yerlerinden 5 milyondan fazla izleyici online Sabantuy'a katıldı. Ses sanatçılarının katıldığı 

programda, halk dansları icra edildi. Programda bilgi yarışmaları ile Tatar ve Başkurt 

mutfağından geleneksel yemekler yapıldı. Tatarlar, çok zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. 

Bu zenginlik, kendi öz değerleri yanında tarihleri boyunca birçok kültürle iç içe yaşamış 

olmalarından da kaynaklanmıştır. Tarihleri boyunca tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tatarların, 

yaşadıkları bölgenin özelliği olan hayvancılık ve yetiştirdikleri sebze ve meyveler (lahana, 

havuç, patates, domates, biber, patlıcan, üzüm, çilek, incir, elma, armut, şeftali, ceviz) ile hamur 

işleri, temel besin kaynaklarıdır. "Tatar hamursuz doymaz." sözünün de işaret ettiği üzere 

hamur işlerine ağırlık verilmektedir. 

Türkiye, Sabantuy milli bayramının bayrağını devraldı. Bu yıl Tatar toplulukları Saban 

Bayramı’nı İstanbul, Eskişehir ve Antalya olmak üzere üç ilde aynı anda online olarak kutladı.  

Bildiğimiz gibi, millî kimlik ile kültürel kimlik birbirinden ayrılamaz. Sabantuy Bayramı, bütün 

dünyada yaşayan Tatarları bir araya getiren ve onlara Tatar olduklarını hatırlatan çok özel ve 

güzel bir millî bayram olarak daha nice yıllara ve asırlara bu milletin kültürel değerlerini 

koruyarak onları yaşatmaya ve geleceğe götürmeye devam eder diye umut ile kalıyoruz. 

Sonuç 

Tatarların milli bir bayram haline getirdikleri Sabantuy Bayramı, birlikte ve bütünlüğü sağlayan 

bir bayram özelliği taşımaktadır. Özellikle bayramı oluşturan ritüeller halkın birbiriyle 

kaynaşmasını sağlamakta, birlik ve bütünlüğü halka aşılamaktadır. Bu birlik ve bütünlüğü 

sağlayan unsurlar bayrama hazırlık süreci, hediyeleşmeler, at yarışları, güreşler, çuval giyip 

koşma, gözleri bağlı hâlde ipe asılı hediyeleri kesme, kaşığa konulan yumurtayı ağza alıp koşma 

gibi etkinlikler oluşmaktadır. Dolayısıyla her birinin ayrı ayrı bir önemi vardır. Pek çoğunun da 

dini ve uhrevi bir inanışa dayandığı görülmektedir. Nitekim bu bayram sürecinde insanların 

hasat bol olsun diye kıra çıkmadan mayasız hamurdan ekmekler pişirmeleri, onları evdeki en 

yüksek rafa koymaları ve saban izini Hızır İlyas geçer diye çizmemeleri bunun en büyük 

göstergesidir. Günümüzde gelişen fikir anlayışıyla bu inanışlar ortadan kalksa da Sabantuy 

Bayramı’nın etkisi toplumsal olarak devam etmektedir. Bu Tatar toplumuna millî bir anlayış 

kazandırmaktadır. Dolayısıyla milletin, kültürel değerlerini koruyarak onları yaşatmaya ve 

geleceğe götürmeye Sabantuy Bayramı ile devam etmeye çalışmaları bir geleneği muhafaza 

etmiştir.  
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Foreign Workers in Malaysia: Looking Into Employers’ 

Perceptions Towards Low Skilled Foreign Workers and Foreign 

Workers’ Working Experiences in Malaysia  

Fatin Syahirah Binti Zahari1 

Abstract 

Malaysia has been one of the prominent migrant-receiving countries in South East Asia next to 

Thailand and Singapore. Malaysia as a country in itself was built with the support of the Chinese 

and Indian migrants during the British colonial era. The post-independence era marked the 

extensive trend of recruiting foreign workers to cater the growing industrialization in the 

country up until the current times. The economic progress achieved through this external 

assistance also paved way to irregular channels of undocumented migrants, thus intensifying 

the negative lens portrayed upon foreign workers in general. This paper aims to understand the 

employers’ perceptions towards foreign workers, as they are the first point of contact for foreign 

workers prior to entering Malaysia whilst at the same time aims to provide a voice for the 

foreign workers and their lived working experiences in Malaysia in an attempt to understand 

how the country’s policies contribute to the pathways for irregular migrants as well as the 

negative perceptions of the locals towards them.  

Keywords: Foreign Workers, Low-skilled Workers, Undocumented Migrants, Irregular 

Migration. 

 

Introduction 

The open borders of Southeast Asia combined with the British colonial administration 

encouraged Chinese and Indian migrants to resettle as laborers particularly in the plantation and 

mining sectors (Kaur, 2008). After independence, and the naturalization of Chinese and Indians 

as citizens, the country’s need for foreign labour continues especially throughout the process of 

urbanization and industrialization in the 1970s where more and more locals chose to migrate to 

the cities, foreign labourers were required in the rural plantation sectors (Regional Thematic 

Working Group on International Migration including Human Trafficking, 2008) as well as 

                                                             
1  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü Asya Çalışmaları Bölümü Yüksek Lisans 

Öğrencisi. 
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additional manpower was heavily needed for manufacturing productions, land settlements and 

developmental projects (Kaur, 2008). This trend of employing foreign workers for low-skilled 

jobs continues throughout the 80s and 90s, during the times where locals attained high 

education levels occupying middle to high-level skilled occupations. The continuous incoming 

numbers of foreign workers over the years are both seen by Malaysians as a necessity and a 

problem, which is why this topic is important, especially since foreign workers made up around 

15% of the total labour force in recent years according to the Labour Force Surveys conducted 

by the Department of Statistics Malaysia, mainly those coming from Indonesia, Nepal, and 

Bangladesh followed by India, Myanmar, and Pakistan (World Bank, 2020).  

For the purpose of this paper, the term Foreign Workers in Malaysia applies to people who 

entered Malaysia to attain low-skilled jobs under the Temporary Employment permit (Visit 

Pass) who officially secured their jobs before their arrival to Malaysia (World Bank, 2020). 

Foreign workers are usually from a lower education background and by law should earn at least 

RM 1,200 (US$283) per month or an hourly rate of 5.77 Ringgit (US$1.36) (Medina, 2020). 

The subjects of this paper should not be confused with high-skilled workers or else known as 

expatriates earning a minimum wage of RM 3,000 (US$742)  and would come under a different 

permit, and legally allowed to enter the country with their dependent/s. As the recruitment of 

foreign workers into Malaysia also paved way for irregular migrations where out of every 10 

migrants, 4 are irregular (World Bank, 2020), this paper will also focus on irregular or 

undocumented migrants who are working outside the formal work permit procedures. We will 

begin by looking into the theories surrounding labour migration followed by the methodology 

adopted for the purpose of this work and finally cover the common themes generated from this 

study; starting with the employer's perspectives followed by the foreign workers experiences in 

the country. 

Theoretical Framework and Literature Review 

Malaysia has become one of the largest importers of labour in Asia. With the fast-growing 

manufacturing sector in electrical goods, food, textiles, furniture, and metal fabrication 

enterprises, an ever-increasing demand for foreign labours is required to fill this shortage of 

workers. Of course with this rapid growth of urbanization, local women have been increasingly 

enrolled in higher education and eventually became active members of the workforce, the 

demand for domestic workers also increased (Pappusamy, 2014). The World Bank (2020) 

suggests that a 10 percent net increase in  low-skilled migrant workers may increase Malaysia’s 

GDP by up to 1.1 percent. 
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The urge for migration to Malaysia is often characterised by the relations between 

unsatisfactory situations of emigrated developing countries, especially factors such as wage 

difference between the two countries, poverty, more job opportunities in Malaysia, as well as 

the established social networks in Malaysia prompting migrants to migrate (Hamzah et al., 

2020). Individual migrants migrate for work due to the cost-benefit calculation of the situation; 

weighing down their options from the positive gains they will get from migrating from home.  

This is in line with the neoclassical microeconomic theory of migration where individuals see 

migration as a form of monetary investment, but taking into consideration several factors prior 

to traveling; Massey et al. (1993) highlighted that high wages overseas alone does not explain 

an individual’s motivation to migrate, but also the probability of securing a job, i.e. including 

the governments’ control immigration policies and the possibility of deportation. Migrants’ 

motivations to migrate alone do not explain the entire international labour migration process, 

the World Systems Theory propagated that migration is an inevitable result of capitalist 

development. With a desire to gain greater wealth, neocolonial governments and multinational 

firms expanded their capitalistic needs outside of their national domain, into poorer countries 

in search of land, labour, raw materials, and new consumer markets prompted the international 

migration process (Massey et al., 1993). Massey et al. (1993) also stated that “the shares of the 

human population have been incorporated into the world market economy” where firms from 

capitalist countries would enter developing nations and due to the demand for factory workers, 

they take advantage of the low wage rates for the interest of their own nations’ economy.  

The Malaysian government’s use of foreign workers has always been closely tied to economic 

needs (Anderson, 2020). The surplus of labour is one of the reasons for labour migration, 

especially in Southeast Asia and the Asia Pacific where there is a sufficient supply of human 

resources (Stephen and Miller, 2009 as cited in Hamzah et al., 2020). Whether it is the 

government or private employers’ demands for the country and company, the flow of foreign 

workers into Malaysia has benefited not only the companies in need of these workers directly, 

but also the economy as a whole, through the foreign exchange rates, raised the standard of 

living for the population in terms of increasing family income and reducing domestic 

unemployment (Gentile, 2019 as cited in Hamzah et al., 2020). The coming of foreign workers 

also has an impact, though minor, on the locals’ labour market as founded by Del Carpio et al. 

(2015), wherein every 10 migrants results in the employment of 5 Malaysians (Testaverde et 

al., 2017). This flow of wealth will continuously circulate as cheaper foreign workers help to 

lower production costs, resulting in more output and in the end requiring more employment  
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(Testaverde et al., 2017). 

The demands for foreign workers made by the government or private companies, however, may 

not be shared by the general public. A survey conducted by the International Labour 

Organisation (2019) has shown that although 53 percent of Malaysians agree on the need for 

low-skilled workers for the betterment of the economy, only 38 percent agree that there is a 

need for low-skilled foreign workers. In addition to that, 47 percent of the respondents believe 

that foreign workers are a “drain to the economy” as their economic remittances are for their 

families back home and not for Malaysia’s own economic development (International Labour 

Organisation, 2019, p. 23). In other words, foreign workers would be placed in a vulnerable 

stage where they are in need to migrate in order to improve their lives which is otherwise not 

fruitful back home, whilst arriving at a new environment where they are unfavoured by the 

majority of the population. With that to take into account, this paper intends to understand the 

minds of employers who are represented in the literature as supporting the hiring of foreign 

workers. Thus, as the literature is mostly dominated by the structural aspects in this issue (i.e. 

the government’s policies and economic impact of  foreign workers towards the country), this 

paper attempts to understand the interpretations on the working situations and lived experiences 

of the foreign workers who lacked representations in the literature.  

Methodology 

This paper adopts a qualitative approach using in-depth, semi-structured interviews. 

Interviewees were all currently residing in Malaysia; hence all interviews were conducted over 

WhatsApp calls, with Bahasa Melayu (Malay) as the language of preference. The respondents 

were reached through mutual connections of Malaysians who worked in universities and offices 

with foreign workers, as well as through those who live in close proximity to these foreign 

workers. In total, 12 respondents were interviewed for this paper; 9 foreign workers and 3 

employers, with the initial intention to interview 5 foreign workers and 5 employers.  

Foreign workers’ information can be found in Appendix A. The 3 tables here will list down 

their demographics, occupation history in Malaysia as well as their status 

(documented/irregular) and means of arrival to Malaysia. Foreign workers’ age range stretches 

from 29 to 49 years old and has stayed in Malaysia from between 2 to 38 years old. They were 

mostly Indonesians with the exception of 1 Filipino and 1 Indian. These workers come from 

different occupational backgrounds; including a cleaner, an electrician, a clerk, a shopkeeper, 

2 construction workers, and 3 people working in the food and beverages sector. The questions 
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asked towards foreign workers centre around their lived experiences in Malaysia, their life back 

home, working experience in Malaysia as well as their future prospects.  

The 3 employers interviewed were: (pseudo-names) Farid, who works as a manager at a private 

outsourcing company for foreign workers from India, Pakistan, Nepal, and Bangladesh. Zuhdi 

and Hannah both used to hire domestic workers at home as well as construction workers for 

their homes. Employers were asked questions as regards their opinions on foreign workers and 

the economy, personal experience on working with foreign workers as well as their awareness 

of the laws and policies surrounding foreign workers in Malaysia.  

Findings and Analysis 

This section will be divided into 2 sections, reflecting the employers’ perceptions based on the 

findings of the interviews as well as the foreign workers’ side of the story. The two themes 

formulated based on the employers’ responses focuses on the benefit of foreign workers to the 

country’s economy as well as the cultural preferences in hiring foreign workers. The second 

section will highlight two themes which focuses on the foreign workers’ challenges in 

comparison to their home country followed by the irregularity in labour migration in Malaysia.  

Employers’ Perceptions Towards Foreign Workers 

Malaysia Are in Need of Foreign Workers For the Betterment of Its Economy.  

Out of the three employers interviewed all of them agrees that foreign workers have contributed 

to the country’s economy in filling in the demands required by the country which can be 

demonstrated clearly via the comment below:  

“My company is in Johor... in order to recruit locals is very difficult, that's why we have to hire foreign 

workers as well...because they (Malaysians) prefers to work in Singapore. The currency in Singapore is 

high, so they prefer to travel there for work instead. 

In factories, or the retail department, or cleaning services, mostly we have locals who are not willing to 

do it, because to them, its not up to their standard standard...especially the younger generation, they will 

think the work is not worth doing. So with the presence of these foreign workers who are able to withstand 

the the difficult workload, they help to fill in the gaps that locals cannot fill.” 

-Farid, Manager at a foreign labour outsource company 

Farid has both agreed to the necessity of hiring foreign workers for three main factors 

mentioned; foreign workers can withstand heavy workloads, Malaysians are not willing to 

accept low skilled jobs and Malaysians prefer to work in Singapore due to the higher wages. In 

this industrialised age, many Malaysians are not willing to work in low skilled jobs as it is what 
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notoriously known as the 3D; dirty, difficult and dangerous (Robertson, 2009), jobs that 

requires more physical strength and is often seen as not in line with the qualifications that 

Malaysians have. This gap causes the demand in rough natured jobs in the plantations, 

construction, manufacturing and the service sectors, a demand that has no other options, apart 

from it to be filled by immigrants. The Malaysian Employers Federation (2019) has stated that 

hiring foreign workers is a necessary evil and not due to the “addiction to foreign workers”. 

This has created a dependency towards foreign workers which has definitely helped Malaysia 

reached to where it is today, as an industrialised nation, though this might not serve Malaysia 

to its transition to a high income economy which requires a shift from labour intensive to 

productive technological advancement and automation (Wei et al., 2018) 

Employing foreign workers via the formal route is in no way cheap - they had to pay up to 

RM1,500 (US$365.85) to RM5,000 (US$1,219.51) per employee and even from RM13,000 

(US$3,170.73) to RM14,000. (US$3,414.63) if companies were to hire via formal regulating 

agencies, thus the hiring process could take up to 6 months before employers could get an 

approval (World Bank, 2020). Despite this, hiring foreign workers will benefit the employers 

in the long run, as foreign workers are devoid from the requirement to be promoted as 

mentioned by Farid in his interview as quoted below, thus, their wage will remain the same 

throughout their employment in Malaysia:  

“In terms of which level they are at, they are usually low skilled, as in terms of job promotion, we will 

first refer to other branches, If there are no locals for the job promotion, we will nominate a foreign worker 

for it.  But foreigners are limited to be promoted up to a supervisor only.” 

Another important factor for the necessity of hiring foreign worker is the fact that local workers 

prefers to be employed in higher paid jobs with better benefits and working conditions. The 

strongest impetus would definitely be high salary as Malaysian workers, especially at the border 

state; Johor, would choose to commute everyday to work in Singapore (Testaverde et al., 2017). 

Despite the massive stereotypical notion that Malaysians would not choose to work in low 

skilled jobs in Malaysia, Malaysian commuters to Singapore are up to 40%, where they are 

working in middle to low skilled occupations such as plant and machine operators and 

assemblers, cleaners and labourers; which are mostly jobs they choose to avoid in Malaysia 

(Wei et al., 2018). In the construction sector, for instance, the industry is dominated by low 

skilled and low educated foreign workers who are are willing to accept low wages and live 

through the poor working conditions. As employers are aware of this easy and cheap access of 

foreign workers, wages in the industry will remain low and further distance local workers or 
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graduates to occupy positions in this industry (Abdul-Rahman et al., 2012). 

In short, employers are keen in the hiring of foreign workers as a cheaper alternative to the 

locals and would be very much reluctant to raise the salary even in the hopes to attract more 

local employees. The priority is put on the gaining higher profit for the company, which 

although helps in the growth of the company directly, but does not guarantee Malaysian 

economy’s growth into the next stage, as a technologically advanced nation. 

Clash of Culture Between Foreign Workers and Malaysians. 

The difference in culture and work ethics was highlighted by all three respondents where they 

have expressed their discontent and preferences of certain ethnic groups in hiring foreign 

workers over the other. Both Hannah and Zuhdi prefers Indonesians over other nationalities due 

to their cultural similarities as opposed to other migrant communities. Indonesian migrants have 

migrated to Malaysia since during the British colonial era and were not as racially segregated 

as much as the Chinese and Indians due to their ‘Malayness’ (Crinis, 2005). Although their 

increased visibility in Malaysia are ‘demonised’, especially since the Asian economic crisis in 

1997-1998 (Crinis, 2005), they are still preferable in comparison to other ethnic groups: 

“If I had known from the beginning, I would not have used their services. I am even not too fond of 

Indians, even if he is an Indian from Malaysia, because I think the culture of the natives from there (South 

Asia), they “follow his own head” a lot, meaning they are very entitled to their opinion. I think those from 

Indonesia, they are more polite, more careful and follow our instructions. This thing in any country is the 

same, it means if we go to people's country, we must respect the way they do things.”  

- Zuhdi, about hiring construction worker for his house. 

“I think if they come legally there is no problem, if he comes legally he will follow the needs of the 

country. If he comes legally, the employer will offer him a job. If illegally (through irregular routes), not 

okay, because this is illegal; PATI (Pendatang Asing Tanpa Izin/ irregular migrant) disturbs the job 

market.  

“If we are not firm, our country will be in turmoil, not just the job market, but the  social situation; social 

problems, blackmailing our people, harassing our young girls. Local people themselves have created 

problems, so when outsiders are coming more and more social problems will happen. They (irregular 

migrants) do not bring benefits, they bring problems.” 

- Zuhdi, when asked about the benefits of foreign worker towards the economy. 

The above comment also highlighted the fear of foreign workers especially those coming via 

irregular means, not only in terms of the Malaysians’ job markets, but foreign workers are also 

seen as the reason behind increasing social problems in the country. Irregular migrants are seen 

as someone who carry crimes from prostitution and robberies, to diseases as they do not go 
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through the mandatory medical checkup as required by foreign workers coming through the 

formal route (Marhani et. al, 2012). The government’s policies and how they deal with 

detaining and deporting irregular workers has a large part in the public’s perception towards 

foreign workers, as per the securitization of migration framework where the ruling power fames 

migration issues in terms of threats to the society and the security, and with that implemented 

security measures in the hopes to eradicate these threats.  

Whilst foreign workers are important for economic growth, they are also continuously seen as 

societal threats. Categorizing migrants as potential security threat is often propagated both by 

the government through policy announcements to the public as well as anti- immigration 

sentiments via the mass media. The director general of RELA once said “We have no more 

communists at the moment, but we are now facing illegal immigrants.” (Lugar, 2009) implying 

that the two groups are similar threats towards Malaysia’s security.  RELA or the People's 

Volunteer Corps is a civil volunteer corps launched by the government whose initial purpose 

was to guard against the communists in the 1960s, but now tasked as a strike force against 

illegal immigrants, a force partly made up of ordinary citizens. Raid operations are frequently 

carried out in flushing out the number of undocumented migrants and this amplified the fear 

among the public, against the “internal enemy” (McGahan, 2009). Since Malaysia is governed 

by a dominant ethnic based party, i.e. UMNO (United Malays National Organisation), the 

political agenda behind these raids which puts migrants as scapegoat for the social ills in the 

country is to show the public the image that they are protecting national identity and this in turn 

helps the elites (Malay majority) to stay in power (McGahan, 2009). 

Foreign Workers’ Experiences in Malaysia 

Feminisation of Migration 

Out of the three female foreign workers interviewed, two of them; Halimah and Izzati both 

initially migrated to Malaysia, not as a dependent, but alone, with the intention to work and 

support their families back home. The other respondent, Alia on the other hand migrated with 

her family, but her mother on the other hand has migrated to Malaysia alone beforehand, with 

the intention to work as a domestic worker. According to the the Ministry of Home Affairs, as 

of 2016, 20% of the foreign workers constitute of females (World Bank, 2020). Though this is 

relatively few compared to the number of male migrants, the migrant labour flow into Malaysia 

has become feminised if compared to the previous years (Crinis, 2005). Women have become 

migrants in their own rights rather than migrating as dependants with a male member of the 

family, instead at times as the breadwinners of the family: 
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"I'm married, but my husband is gone. I have two children, they are currently living with my mother. The 

eldest child is out of school, the second one is still in school….every month I send half than my salary to 

support them, I have to work extra hours in order to be able to send enough money, so I could never have 

extra to buy a ticket back home throughout these 5 years” 

-Izzati, an Indonesian cleaner who has worked in Malaysia for 5 years 

In reference to domestic workers, the increasing number of local women enrolled to higher 

education and entering the workforce has led to a demand to assist working women in managing 

the household when they are away (Hamzah et al., 2020), making migrant women from the 

Global South are a good substitute for the maternal task as they are willing to endure long 

working hours and low wages (Romero, 2018). Despite getting low wages and exposed to 

possible exploitation at their work environment, many migrant workers who are mothers 

themselves see it as an extension of their mothering responsibilities, that is, at the end of the 

day, they will be able to support their own children back in the home country financially 

(Hondagneu-Sotelo and Avila 1997 as cited in Nawyn, 2010).  

“Positive, it helps, I can rest, I don't need to do heavy physical work, to tidy the entire house. At that time, 

I have so many children, they were still so small, so having her (maid) eased the workload. Although I 

do not work myself, I am a housewife but I have 6 children and all of them still goes to school, I couldnt 

handle everything.” 

-Hannah, when asked about her experience in hiring domestic workers 

Of course, this does not only extends to working mothers alone, as Malaysia’s economic 

development is on the rise, the population’s standard of living raised as well, hence non-

working citizens are also able to afford having domestic workers, as in the example of Hannah 

stated above.  

Loopholes in the labour policies forced migrants to choose irregular paths in search of working 

opportunities  

It is estimated that in Malaysia out of every 10 migrants, 4 are irregular (World Bank, 2020). 

Similarly, out of the 9 people interviewed, 4 of them was/is at one point irregular. 

 

 

 

 

 



7th International Student Symposium 

24 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

The figure above (World Bank, 2020, p. 12) demonstrates the various ways a migrant can be 

irregular in Malaysia. One of the respondent; Zack entered Malaysia from Riau, Indonesia 

which is about 2 hours away from Malaysia using a speedboat of 30 people. He stresses the 

importance of hiring a smuggler who knows his way around, and with a “humane” side to them 

as they will send ensure that the migrants would be transported all the way to his or her 

destination, instead of leaving them at the country’s shores to fend for their own. Another 

respondent; Kamil who used to work as a smuggler back in the day also recalled his experiences 

of how they smuggle people in as shown below: 

“I used to work as a smuggler from Indonesia to Sabah (East Malaysia). This was a long time ago, so the 

person smuggled only has to pay 25 RM for one person…anyway, the distance between Indonesia and 

Sabah is only 50 KM, so it wasn’t far. There is no lifejacket in the boat, so there is no safety, if there is 

an accident, then we’ll all die.  

When we reached the border’s entry point, we would try and convince the authorities that that we brought 

a boat to deliver goods only…we were only acting anyway, our boss had already bribed the coastguard. 

When we arrived, if these newcomers do not have anyone to greet them or pick them up, there would be 

another agent who will take them to a house provided, but the place is overcrowded up to 10 people per 

room. Agents will also hand them over to companies that need employees” 

-Kamil, who used to work as a smuggler.  

Said and Omar on the other hand entered the country with a tourist visa and had received 

multiple rejections when applying for a work permit for two reasons; work permit applications 

are only frequently made for manufacturing, construction and plantation sectors - 3 sectors 

where there is a demand in foreign workers. Therefore, people working in other sectors such as 

food and services will not receive approvals as often. Secondly, due to the current pandemic 

season, Malaysia is under constant lockdown (Movement Control Order (MCO)) which affects 

mostly small business owners and restaurants. Since both workers are employed in these areas, 

these workers are both affected financially to the point that they are no longer capable to afford 

visa renewal as well as money for passport renewal, hence are forced to stay in Malaysia under 

irregular status. COVID has also forced them to not leave the country as they would not be able 

to re-enter the country to work under the current restrictions. 

While some migrants might face irregular status at the “admission” stage as per the figure 

above, others such as one of the respondent; Abbas became an irregular migrant when he 

worked in a different employment sector than that of his permit. He received a permit for 

plantation sector which is the cheapest whilst actually working at a boutique as a shop assistant. 

He also added that its common for agents to misdirect and exploit new incoming foreign 
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workers.  

“The process as I know it usually goes like this: The agent will take you out from the airport when you 

arrived, by this time you have already paid the agent 6000 to 7000 RM for work permit. At times they 

will give you a “permit” without a job, and you will be forced to fend for yourself, in a new 

environment…At times your permit will not even be ready on time and if you ask the agents for updates, 

they will keep saying that its in process. You’ll lose your money just like that” 

-Abbas, a migrant from India, explaining the illegal agents procedures in handling foreign workers. 

The network of agents performing illegal activities in exploiting new migrants are not only 

concentrated on agents in Malaysia, in fact foreigners who has had experiences in Malaysia 

also contributes to this problem of bringing in increasing numbers of undocumented migrants.  

“I know of a friend who came here to Malaysia, he came and stayed under a visitor visa. He then facilitated 

companies who are in need of foreign workers. He went back to his village, then persuaded about 100-

120 people to come to Malaysia. From each person, he will get 1000 RM just for himself, you can imagine 

how much he earns from doing nothing.” 

-Abbas, explaining the illegal activities by intermediaries in handling foreign workers. 

He added that agents would also provide vague information on the jobs that these newcomers 

will acquire, that if they later on decided they wish to quit the said job, they will be required to 

payback the permit amount to compensate for the cost of transporting him into the country. 

High hopes and vague promises on monetary returns will also influence new comers to trust 

agents as mentioned by Kamil below:  

“I used to work under the Indonesian consulate, according to my experience, most of them would enter 

Malaysia (East Malaysia) through smuggling because… not because its cheap or easy, but because with 

the influence of agents. Most of these agents were originally Indonesian, but has lived in Malaysia for a 

long time. Their activities can be described as human trafficking because they will go to any villages in 

Indonesia, they will influence the village people, and promise high salaries in Malaysia. Agents will liaise 

with companies who are in need of labour, so they will get their share from both the migrants (who had 

to pay up to 1000 RM) and the companies.” 

“Unlike those who will enter Indonesia legally, these people will not know the laws of the country and 

will not have any prior training in the jobs they will work in. If they are in trouble, they will not even 

know, or even afraid to ask for help from the Indonesian Consulate here” 

-Kamil who used to work as a facilitator briefing new migrants at the Indonesian Consulate.  

In addition to the involvements of agents and intermediaries, the loopholes in the Malaysian 

government and its regulations in regards to foreign workers can also be seen from the practice 

of bribery, which is a common response mentioned by the respondents if they were to be 
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detained. The phrase “although the police have caught you, you remain invisible to the state” 

as stated by Franck (2014), implies that migrants can negotiate their way out through paying 

police a bribe, or also known as duit kopi (coffee money in Malay). The experiences of the 

respondents below sums up the examples of police bribery taking place: 

“I told the police, its not that I don’t want to apply for my documents (permit), im 49 years old why would 

I intentionally roam around without documents, I don’t want to be deported back home. I had no choice 

but to pay the police some amount (bribe) which I had to borrow from my friends”  

-Said from Indonesia, when he was caught without a valid permit 

“One time my uncle and I was stopped by a police at a roadblock. They said we have to pay them if we 

do not want to be detained. Whatever money we had we gave them, it was 500 RM. We didn’t know why 

he wouldn’t let us through, we had valid permits at the time as well.” 

-Abbas, when recalling his experience with a police bribery incident 

Furthermore, migrants’ main experience in exploitation by the authorities or employers would 

be in terms of wage and working hours. At time, employers will make use of worker’s 

vulnerability especially those who are undocumented in order to force them to work extra hours 

with either no additional pay or will be paid lower than what has been officially set by the 

government with a minimum wage of 1200 RM. Based on the survey conducted by the 

International Labour Organisation (2019), 58 percent of the public agrees that foreign workers 

should not expect the same pay as locals, and that they should not have any rights to work if 

they are irregular. This is reflected from the justification made by employers on exploiting 

migrants as shown in Alia’s experience below:  

“I only feel discriminated against when I started working. Usually the employers here will hire foreign 

workers because they get low salary and the authorities will not care whether we are documented or not, 

because it’s a tuition centre. I need to do all the work, but the work is not based on the salary. I do not 

have annual leave and I have to work during public holidays. When I ask, the bos will say that I am not a 

citizen, I am only eligible to work this kind of jobs, the minimum wage is 800 RM (at the time), but I am 

only eligible for 600 RM” 

-Alia, a Filipino, recalling her experience at her previous job as a clerk at a tuition centre 

Challenges faced are still well off compared to situations back home.  

All of the respondents interviewed have expressed positive experiences based on their 

interactions with the locals, even though they have mixed opinions in terms of working 

experiences and treatments from their employers. Despite the challenges they faced here, from 

job exploitation to working multiple jobs at a time or the need to do odd jobs and frequently 

changing their jobs, migrants would still prefer to stay in Malaysia instead of returning to their 
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home country. This is where migrants would weigh the cost-benefit analysis, that is whether 

given their circumstances, does it worth staying in Malaysia.  

The higher salary and the differences in exchange rate doubles or triples the amount that 

migrants gain:  

“…the exchange of money from Indonesia to Malaysia is high, so I am lucky to be in Malaysia. Both the 

cost of living in Malaysia and Indonesia is the same, but the advantage is from the exchange rate; from 

the conversion of Malaysian Ringgit to Rupiah when I bring it to Indonesia, I can gain a lot” 

-Zack, who descended from Indonesia, on why he prefers to work in Malaysia 

In addition to that, had they stayed back home, they would not have been able to earn the same 

amount that they are currently earning in Malaysia. Their decision to migrate and to stay 

working abroad is usually in order to assist their family financially, as their families are 

dependent on the money sent home. The economic remittances that these migrants send to 

family members back home helped to improve familys’ living situations. All of the respondents 

came from rural areas of their home countries. The situation back home is also one of the 

reasons on why foreign works migrate and chose to stay in Malaysia for a long time:   

“I am the breadwinner of my family, I am the eldest. I have a wife, 2 children, and 8 younger siblings, 

many who are still in school. My mother is not working because its not customary for women to work in 

my village, same goes for my sisters. My grandfather is sick, he has diabetes. My dad used to be a farmer 

but he is not working now. In India we have joint family system, so its not just my family I am taking 

care of, so working in Malaysia helps a lot, I could send about 700 RM monthly. We managed to open a 

small convenience store for my siblings to manage.” 

-Abbas stating why he had to work abroad 

Most foreign workers have also shared their unfortunate situations facing COVID-19 which 

gravely impacted their source of income for their family and their current living situation in 

Malaysia, and yet, all of them chose to stay in Malaysia and work through the pain instead of 

returning back home: 

“The money that I have earned, I could only use it for my rent and to pay my 2 sons’ tuition expenses for 

school back in Indonesia. I am also still in debt paying off for my sons’ schools fees. In terms of food, I 

am “eating like a chicken”, meaning the food that I am eating today is only enough for today. COVID 

has impacted around 90 percent of my life. I don't have a stable income right now, I earn based on how 

much the café earns, which is not much. Alhamdulillah, there was a lot of food assistance from the locals 

and my embassy during the MCO (lockdown). With this help, I can save up my money for my children.” 

-Said, who works at a university café, when asked about how COVID impacted his income 
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Conclusion 

In conclusion, Malaysian employers’ may agree that foreign workers is essential for the 

economy, but first and foremost; essential for their own companies. This notion however may 

not be shared by the general public. Malaysia is at a stage where they acknowledge the necessity 

of foreign workers, but also see foreign workers as a scapegoat for social ills happening in the 

society. The policies implemented by the government adds up to this matter, especially via the 

use of frequent immigration raids that portrays a negative image towards foreign workers.  

The government policies, however, has its own setbacks, where companies have taken the 

liberty to use agents who gathered foreign workers through illegal means. The tedious process 

and costly process of hiring foreign workers through the formal routes which eventually 

facilitated the increase in the numbers of undocumented foreign workers in Malaysia. Other 

exploitation by the authorities and employers can be seen through the culture of accepting bribes 

as well as the exploitation of workers’ low salary and long working hours.  

Despite the troubles faced by immigrants, they are still keen in either settling down or continue 

to work in Malaysia since the situation is still well off compared to the circumstances back 

home. Migrants would weigh their circumstances in Malaysia with the family’s financial 

capability back home, as well as the difficulty to secure a job in their home country, the higher 

reward in Malaysia as well as the living situation in their home country; and after all factors 

considered, foreign workers still choose to remain in Malaysia.   
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APPENDIX A: Foreign workers’ information 

Table 1: Foreign workers demographics 

Pseudo-

Names 

Nationality Age Sex Education status Current Job 

sector 

Marital status 

 

Alia Filipino 

(Zamboanga, the 

Philippines) 

29 F University (3rd 

semester, not 

completed) 

Services 

(Education) 

Single with family in 

Malaysia 

Abbas Indian 

(Lucknow, 

India) 

29 M High school (Final 

Year, not 

completed) 

Others (Night 

Market) 

Married with family 

in home country 

Zack Indonesian 

(Riau, 

Indonesia) 

40s M Primary school 

(not completed) 

Construction Married with family 

in Malaysia 

Said Indonesian 

(East Java) 

49 M - Food and 

Beverages 

Married with family 

in Malaysia 

Halimah Indonesian 

(Palembang, 

South Sumatra) 

38 F - Food and 

Beverages 

Married with family 

in Malaysia 

(Married to a 

Malaysian) 

Izzati Indonesian 

(Sumatra) 

42 F - Services 

(Cleaner) 

Married with family 

in home country 

Alex Indonesian 

(Surabaya, East 

Java) 

30s M - Construction Single with family in 

home country 

Omar Indonesian 

(Acheh, 

Indonesia) 

38 M - Others (Private 

Shopkeeper) 

Single with family in 

home country 

Kamil Indonesian 

(Bone, South 

Sulawesi. 

Born in 

Malaysia) 

36 M Pesantren 

(Religious school 

education, age 14) 

Services 

(Electrician) 

Married with family 

in Malaysia (Married 

to a Malaysian) 

 

Table 2: Job history in Malaysia 

Pseudo-

Names 

No. of years 

in Malaysia 

Job history in Malaysia 

Alia 19 Previously had worked in another tuition centre where she was underpaid and had 

to work long hours. She has also continuously work part time while studying in 
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(arrived 

when10 years 

old) 

order to pay for her fees as she could only enroll at a private school (has not 

obtained PR at the time to be able to enroll into government schools). Together 

with her elder sister, they are breadwinners of the family. 

Abbas 19 

(arrived 

when10 years 

old) 

In Malaysia, he worked at a at a famous boutique in Malaysia where he was 

underpaid and faced exploitative treatments from his employers. He then worked 

at a hypermarket retail branch before opening a scarf business (unsuccessful).  

Currently is working at a night market stall operated by his cousins, but will look 

for another job due to COVID. 

Zack 30+ 

(arrived when 

he was a 

teenager) 

He first worked at his uncle’s restaurant in Malaysia. Then secured a job as a 

construction worker at another district. While working as a construction worker 

(normal working hours), he also delivers newspapers. He is now working in 

administration at a construction company and a part time taxi driver in the 

weekends. He works long hours without additional pay but receives a bonus on 

top of his salary sometimes. Stated that he has never faced mistreatments from his 

employers 

Said 3 In Malaysia, he used to sell fruits and vegetables on the roadside. He has also 

worked as a construction worker for a couple of months where he was not paid 

fully. He then worked at a restaurant where his salary was often “borrowed” by 

his employer. He is currently working as a server and a cook at a university café 

(together with his wife). In the weekends he is also working at a nearby university 

as a labourer (cleaning, washing and cleaning drains). 

Halimah 10 She first worked as a live-in domestic worker (maid) under an agency for 1 year. 

She married a Malaysian afterwards and stayed as a housewife. She is currently 

working as a cook and server at a university café.  Stated that she has never faced 

mistreatments from her employers 

Izzati 5 She used to work at a clothing company sewing clothes back in Indonesia, but her 

pay was not as much. In Malaysia, she is currently working as a cleaner, employed 

by an outsource company who handles her housing and documents. She has only 

worked at one place since her arrival, stated that she has never faced 

mistreatments from her employers. 

Alex 12 He has worked 3 construction companies and is now currently working with a 

group of friends providing small construction services. He also works part time 

in the weekends, assisting his cousins in building a bridal chair for wedding 

ceremonies. 

Omar 7 He used to work as a trishaw driver before coming to Malaysia. In Malaysia he 

started working as a worker at a logging estate followed by working as a 

construction worker. He is now working as a shop assistant manning a 

convenience store owned by a relative. 

Kamil (born in 

Malaysia) 

He has worked as an estate worker with his family. At one point of time he was 

also a smuggler, facilitating smuggling activities to Sabah. He then worked as an 
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underpaid assistant repairman. He also used to work with the Indonesian consulate 

as an instructor teaching newcoming migrants entering electrical wiring services 

sector. He now operates a small business under his wife’s name (Malaysian) 

offering repairing services. 

 

Table 3: Means of arrival to Malaysia 

Pseudo-

Names 

Status (documented/irregular) Means of arrival to Malaysia 

Alia Currently a permanent resident. Previously under 

dependent visas (Father acquired permanent resident 

status first) 

Arrived via flight. She has had her visa 

handled by a family friend in Malaysia 

before arrival. 

Abbas He was first under a student visa until he the final year 

of highschool. Afterwards he was under a work permit 

(but misused, i.e: received a work permit for a different 

sector but worked at another job sector). 

Arrived via flight. Grandfather was 

already a PR holder in Malaysia when 

he arrived. 

Zack He was undocumented when he first arrived, and due 

to the laws in the 80s, he was able to secure a 

permanent resident card after a couple of years. He has 

now obtained a full citizenship. 

Arrived in Malaysia the first time on a 

speedboat with the use of smugglers. 

Has also went back and forth to 

Indonesia via a speedboat when he has 

not obtained any formal 

documentations. 

Said Has never had a work permit approved. Currently 

under a Visitor visa, hence had to go back to Indonesia 

yearly for renewal. Due to COVID, he was financially 

incapable to renew his expired passport (and visa) and 

is currently under irregular status. 

Arrived via flight. He entered with a 

visitor visa, together with his wife and 

1 son. 

Halimah Currently under an active work permit. Was never 

irregular. 

Arrived via flight with an active work 

permit 

Izzati Has attained a 5 year work permit under her company 

since she arrived. 

Arrived via flight with an active work 

permit 

Alex Currently under an active work permit Arrived via flight with an active work 

permit 

Omar He is currently irregular. He is unable to renew his 

passport as well as his VISA at the moment. 

- 

Kamil Currently under an active work permit, since he was 

born in Malaysia, he has not encountered problems in 

renewing his visa and later applying for a permit. 

Born in Malaysia but has lived in 

Indonesia for a couple of years to 

study. When he returns, he came under 

a visitor visa before securing his work 

permit 
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Doğuştan Günümüze Arnavut Düşünce Geleneği  

Fredinant Hasmuça1 

Özet 

İnsan sosyal bir varlık olmasından dolayı sosyal çevresinden etkilenmemesi mümkün olmadığı 

gibi zamanındaki çevreyi ve şartları göz önünde bulundurmadan bir insanın düşüncesinde ve 

varlığından bahsetmek de mümkün değildir. İnsan toplulukları, yaşadıkları çevrenin 

şartlarından ve özelikle içinde bulundukları milletlerinin kültür, davranış ve tutumlarından 

etkilenmektedir. Diğer toplumların düşünürleri olduğu gibi Arnavut düşünürler de bu kurala 

tabidir. 

Öncelikle 1839 yılından sonra Arnavutların genel durumu ve yeni oluşmakta olan Ulus Devlet 

oluşumunda Arnavut toplumun gidişatı ve toplumu etkileyen, yol gösteren ve önderlik tutan 

düşüncelerden bahsedilecektir. Bu yıllarda Arnavut düşüncesini etkileyen ve önderlik eden bir 

Osmanlı paşası olan Vasa Paşadan ve Türkiye’de Latin alfabesiyle Türkçeye ilk eserler 

kazandıran Şemseddin Sami’den (1850 - 1905) söz edilecektir. Aynı zamanda Arnavutluk’un 

bağımsızlığından bu yana Arnavut düşünce eğilimi, gelişimi ve saptanmalardan söz edilecektir.  

Bu çalışmanın bir diğer amacı da komünist rejimin oluşturduğu düşünce tarzından ve 1991 

yılında komünizmin çökmesiyle ortaya çıkan Hıristiyan Batı kaynaklı Arnavut Düşünce 

geleneğini başlatan ve oluşturan diğer önemli sima ve akademisyenlerden söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arnavutlar, Arnavutluk, Düşünce, Gelenek, Osmanlı, Batı, Şemseddin 

Sami, Vasa Paşa.  

 

Giriş 

İnsanı insan yapan ve yeryüzünde bulunan diğer varlıklardan ayıran özeliklerden en önemlisi 

sosyal ve düşünebilen bir varlık olmasıdır. İnsan sosyal bir varlık olmasından dolayı dünyaya 

ilk geldiği günden beri hayatını diğer insanlar ile paylaşmak zorundadır. İnsanın tabiat gereği 

ilk tanıştığı topluluk ailesi olur. Ailesinden yola çıkarak kan bağı oluşur ve böylece ortak dili 

ve kültürü paylaştığı diğer insanları da işin içine kattığımızda ortaya geniş bir topluluk çıkar. 

                                                             
1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doktora Öğrencisi. 
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Yani toplumlar birçok bireyin bir araya gelmesi, iletişimde olması ortak dili,  ortak değerleri ve 

ortak kültürü paylaşması gibi özeliklerden oluşmuştur. Sosyoloji'de toplum çekirdeği aileden 

başlar, kan bağıyla gelişir, komünal cemaate dönüşür ve geniş merkezileşmiş bir otoriteyle son 

şeklini bulur. Bu bir kural ve tüm insanları ve toplumların tabi olduğu bir kuraldır. Arnavutların 

oluşturduğu Arnavut toplumu da bu kurala tabiidir. 

Avrupa'nın en eski milletlerden biri olan Arnavutlar, tarih boyunca kendine has bütünleşmiş bir 

toplum olarak yaşamamışlardır. Kırsal ve dağlık bölgelerde yaşamaları hasebiyle tarihte en çok 

yiğitlikle, sadakatiyle ve cesaretiyle, düşmana karşı bir olmaları fakat aynı zamanda kendi 

aralarında düşmanlıklarla tanınan bir millet olarak anılmışlardır. En eski tarihleri Palaslara 

kadar uzanır. Tarih boyunca başka milletlerin otoritesinin altında kalmalarına rağmen kendi 

dillerini, kültürünü, örf ve adetlerini koruyabilmişlerdir. Dünyanın en eski dillerinin arasında 

yer alan, günümüzde konuşulan, yazılan ve kullanılan tek dil Arnavutça dilidir. Latince, eski 

Yunanca, Sanskrit, Zerdüşt, Kelt ve Cermence dilleri ölü dil olarak anılırken; Arnavutça M.Ö. 

Palaslar döneminde konuşulduğu gibi konuşulmaktadır (Syzo, E.  2015). Arşivlerin açık 

olmaması bir yana, Arnavutların ilgisizliği öbür yana Arnavutça dili ile yazılan yazı ve 

eserlerinin eski tarih 1284 tarihidir (Lazaj, A. 2014). Bu nedenden ötürü, Arnavutların en 

belirgin özelliği, kendi dillerini yazıya dökmeden koruyabilmiş olmalarındandır.  

Tarih; Arnavut halkı, M.Ö. 2000 yıllarında Balkan Yarımadasına yerleşen Palasların diğer 

ismiyle İlaryalıların torunlarıdır. İlarya, M.Ö. 167 yılında, Romalılar tarafından zapt edildi ve 

500 yıl Romalılar tarafından yönetildi. Ancak bu bölgenin iç kısımlarında yaşayan İlaryalılar, 

Romalıların baskılarına uzun müddet karşı koydular. İşte bunlar; Roma İmparatorluğunun 

395´te parçalanmasından sonra Arnavutluk ve Arnavut adlarını aldılar ve Doğu Roma 

İmparatorluğunun bir parçası oldular (Göktürk, A. 2019). 1385 yıllarında Draç Beyi Şarl 

Topia'nın, Zeta Prensi Belsa II' ye karşı Çandırlı Halil Paşadan yardım istemesi ve davetin 

icabet edilmesiyle Osmanlı Saltanatının altına girdiğini söyler (Tektaş, N. 2002, s.18). 

Eskiden pagan inançlarına sahipken daha sonra, Katolik ve Ortodoks olarak ikiye ayrılacak olan 

Hıristiyanlığı Roma'dan ve İslamiyet'i Osmanlıdan alan Arnavutlar, 1800 yıllarına gelindiğinde 

Tanzimat Fermanı’nın yayımlamasıyla derinden etkilenmiştir. Komşuları olan Yunanlılar ve 

Sırp-Bulgar ittifakıyla olan hasımlığı yeniden gündeme gelmiştir. Yunanlılar Ortodoks 

Arnavutların Arnavutça konuşan Helenler olduğunu iddia ediyor (Hürriyet, 2008). Sırpların 

iddiasına göre ise Sırpların kökü İlaryalılara dayandığı, Arnavutların İlaryalılarla bir bağı 

olmadığı ve Balkan coğrafyasında yaşamıyorlardı, Osmanlılar Balkanlara gelmesiyle bizim 
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topraklarımızı işgal edip Türkleştirdi yani Arnavutlar Türkleşmiş Sırplardır (Muja, HS. 2019, 

s. 49). 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşından sonra çıkan 

Balkanlar savaşı, bu iddialar üzerinde çıkan savaşlardır. Osmanlı Saltanatında kendilerini 

güvende hisseden Arnavutlar, 1850 yıllarına gelindiğinde bu çekişmeler karşısında hazırlıksız 

yakalanmışlardır. O güne kadar Arnavut halkı, ne kendi dillerinde yazacak eserler ne de kendi 

kimliklerini koruyacak tarihi bir araştırma yapmışlardır. Kendi varlıklarının yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arnavutlar, kollarını sıvayıp Arnavutça alfabesini oluşturup eser 

vermeye başlamışlardır. Yani Arnavut düşünce geleneğinin kökü bu tarihe dayanmaktadır.  

Günümüzde, 1850 öncesi Arnavutça dilinde rastlanan belgeler kiliselerde verilen vaazlar ve 

papazların bildiği dilin harfleriyle yazılan belgelerdir. Anlaşıldığı gibi bu yazılar dini yazılar 

olup herhangi bir düşünce ve tarihi olay anlatan belgeler değildir. Tabi olan, bir millete ait olan 

düşünce kendi dillinden oluşan düşüncedir. Arnavutlar 4000 yıllık bir tarihe sahip olmalarına 

rağmen sistematik ve bilimsel olarak kendi dilleriyle yazılan düşünce tarihi 1850 yıllarına 

dayanmaktadır. Arnavut dilinde Arnavutların siyasi, sosyolojik ve tarihi yaşantılarını ele alan 

ilk eserler Vaso Paşadan gelmiştir. Arnavutluk Ne İdi? Nedir? Ne Olacak? eserini yazan, 

Arnavutlara kılavuzluk eden, Arnavutluk'un ilk alfabesini oluşturan ve en çok katkısı olan 

dünyada ve Türkiye'de Şemseddin Sami olarak tanınan Arnavutlarda ise asıl ismiyle bilinen 

Sami Frasheridir. Vaso Paşa, İşkodra vilayetinden Arnavut asıllı bir Osmanlı paşası olmasından 

dolayı yazıları Arnavut milliyetçiliğinin Osmanlıya karşı olmaması ve kendi geçmişlerini 

hatırlatıp asıl düşmanlarına karşı bir olmaları yönündendir. Şemseddin Sami ise düşünceleriyle, 

edebiyatıyla, İstanbul'da kurduğu haber yayınlarıyla ve kaleme aldığı sosyal yazılarıyla bir 

yandan Arnavutların tarihi yaşantılarını ve tarihi statülerini hatırlatır diğer yandan tarih 

karşısında varlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldiklerini ve herhangi bir tedbir 

almamalarını eleştirir ki bu eleştirilerin yanında o dönemdeki Osmanlı hükümetini de suçlar.  

Başında Şemseddin Sami'nin durduğu 1850'den 1912 yıllına kadar, Arnavut aydınları, kimlik 

ve var olma mücadelesiyle uğraşmış, 1912 yılında Arnavutluk bağımsız olduktan sonra 1945 

yılına kadar devletleşme üzerinde durmuş, 1945 ile 1991 yıllar arasında tek düşünce 

hâkimiyetin altında yaşayan komünizm ideolojisini geliştirme çabalarını göstermiş ve 1991 

yılından bugüne bazıları Arnavutların Balkanlardaki otoritesi, statüsü ve kimlikleriyle 

uğraşırken, diğer bazıları ise Arnavutluk otoritesinin dışında ve diğer devletlerin altında 

yaşayan Arnavutları tek bir otorite altında birleştirme üzerinde duruyorlar. Bu konuları ileride 

sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağız. Son kısmında ele alacağımız diğer 

konu ise; Şemseddin Sami'nin Geçmişte Arnavutluk Ne İdi? Nedir? Ne Olacak? eseri tarihten 
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çok, bir sosyolojik eser olduğu kanaatine vardığımızdan dolayı çalışmamızın konusu oldu. Bu 

kısa tarihi tanıtmadan sonra ele alacağımız konular, 1850'li yıllardan günümüze dek Arnavut 

düşünce geleneğinin dönemlerini ve gelişimini, Arnavutların geçmişten günümüze Cemaatten 

Cemiyete, Otorite ve Statü çerçevesinde ele alacağız. 

Arnavutluk ve Arnavutlar 

Balkan ülkelerinin arasında yer olan Arnavutluk, yüzey şekilleri çeşitli olan bir ülkedir. 

Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde ve birbirine paralel birkaç sıra halinde uzanan dağlar ülke 

yüzeyinin büyük bir kesimini kaplar. Bu dağlar, Yugoslavya’nın batısında Adriyatik denizine 

paralel olan Dinar Alplerinin Kuzey Arnavutluk’taki uzantılarıdır ve Arnavutluk Alpleri adıyla 

anılır. Arnavutluk halkının menşei, Hint-Avrupa asıllı olan İlaryalılara dayanmaktadır. Latince 

kaynaklarda Arbanenses veya Albanenses, Slav kaynaklarında Arbanaci, Yunan kaynaklarında 

yine çoğul haliyle Albanoi yahut Arbanitai olarak geçen bu halkın adını Osmanlılar önceler i 

Yunanca’sından b > v değişikliğiyle Arvanid şeklinde almışlar, daha sonra da Türkçenin 

fonolojisine uydurup Arnavud ve Arnavut şekillerinde kullanmışlardır; aynı şekilde Bulgarlar 

da Arnaut demektedirler. Arnavutluk’un yerlisi olan İlarya kabileleri, milâttan önce VII. 

yüzyılda sahillere yerleşen Yunan kolonileri vasıtasıyla Yunan kültürüyle karşılaşmışlar, ancak 

bundan fazla etkilenmeyerek dillerini ve etnik kimliklerini korumaya muvaffak olmuşlardır. 

Arnavutlar İşkombi nehrinin kuzeyinde bulunan Gagalar ve güneyinde bulunan Toskalar’dan 

meydana gelen iki temel etnik gruba ayrılırlar ki Türkler bu iki bölgeyi Gagalık ve Toskalık 

olarak adlandırmışlardır. Gagalar sadece lehçelerinde değil görünüş ve sosyal davranışlarında 

da Toskalar’dan ayrılırlar ve millî karakterlerini korumakta onlardan daha muhafazakâr kabul 

edilirler (Bilge, M. 1991). 

Milâttan önce 167’de Balkan yarımadasını ele geçiren Romalılar, Drina nehrinin kuzey 

tarafında kalan toprakları İlarya eyaletini olarak teşkilâtlandırdılar. Roma İmparatorluğu’na 

bağlılık yanında otonom yapısını korumayı başaran İlarya, Roma ile Doğu Avrupa arasında 

önemli bir ticaret bölgesi haline geldi. Daha sonraki dönemlerde Arnavutluk çeşitli devletlerin 

işgali altında kalmış, VII. yüzyılda Slavlar ülkenin tamamını, IX-X. yüzyıllarda Bulgar 

İmparatorluğu güneyini, XII. yüzyılda ise Sırplar kuzeyini ele geçirmişlerdir. XI. yüzyıldan 

itibaren Arnavutluk, feodal Avrupa’nın Bizans İmparatorluğu’na karşı yaptığı hücumlarda 

köprübaşı vazifesi görmüştür. XIV. yüzyılın ortalarına doğru Arnavutlar tekrar Sırpların baskısı 

altında kalmışlar ve birçokları Yunanistan’daki derebeylerin ücretli askerleri olarak Epir, 

Tesalya, Mora ve bazı Ege adalarına yerleşmişlerdir. Buralarda yerleşen Arnavutların çoğu 
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tedrici şekilde Yunanlaştığı gibi bir kısmı da Güney İtalya’ya göç etmiştir. Osmanlı 

idaresindeki Arnavutluk’la ilgili en eski kayıtlar I. Bayezid devrine kadar gider. Bu kayıtlar 

1394 ve 1397 Arnavutluk seferlerinden yapılmış olan tahrirlere aittir. Osmanlıların Timur’a 

karşı Ankara Savaşı’nda (1402) mağlûp olmaları üzerine bu savaşa Osmanlıların safında 

katılmış olan birçok Arnavut beyi Venedik hâkimiyetini tanıdı. Osmanlı taraftarı olan İşkodra 

beyi Georgj Stratsimiroviç öldüğünde (1403) İşkodra’yı ele geçirmiş olan Venedik, ayrıca 

Ülgün (Ölgün/Dulcigno), Bar (Antivari) ve Budua’yı da hâkimiyeti altına aldı. Fakat Stefan 

Lazareviç ve Sırbistanlı Vuk Brankoviç tarafından desteklenen Stratsimiroviç’in oğlu Balşa, 

Venedik’e karşı uzun bir mücadele başlattı. Nihayet duruma müdahale eden Osmanlılarla 

Venedikliler arasında çıkan savaşta Osmanlılar galip gelmiş ve Arnavutluk’un tamamını ele 

geçirerek Arvanid-ili (Arnavut-ili) adıyla bilinen sancağı kurmuşlardır (1415-1417) (Bilge, 

a.g.m., s. 385). 

Arnavutlar 1912'de Osmanlı idaresinden ayrıldılar. Ancak tam müstakil olmayıp, büyük 

devletlerin kontrolü altında kaldılar. Birinci Dünya Savaşından sonra 1925'te cumhuriyet ilan 

edildi. Ancak Cumhurbaşkanı olan Zogu, 1928'de cumhuriyeti krallığa dönüştürdü. Bu 

sıralarda bir ekonomik krize girdi ve nihayet İkinci Dünya Savaşında İtalyanlar tarafından işgal 

edildi.1944 yılında, komünistler hükümeti kontrol altına alarak, komünist bir idare kurdular. 

1961 yılına kadar Rusya ile sıcak münasebetlerde bulundular. 1961'de Rusya ile bağlılıklarını 

keserek Çin ile anlaştılar. Böylece Çin ile ittifak kuran ilk Avrupa devleti oldular. Ancak son 

yıllarda Çin ile de yakınlıklarını dondurdular. Daha sonra Yugoslavya ve bazı Avrupa 

ülkeleriyle ticari ve diplomatik münasebetler kurdular. 

1976 Aralık ayında kabul ettiği yeni anayasa ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti adını 

aldı. Devlet başkanlığına Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreteri Enver Hoca getirildi 

(Anamali, S. ve Prifti, K. 2002). 1985'te Enver Hoca'nın ölümü üzerine Emek Partisi Genel 

Sekreterliğine getirilen Ramiz Alia aynı zamanda Devlet Başkanı da oldu. 31 Mart 1990'da 

yapılan ilk çok partili seçimleri Emek Partisi kazanmasına rağmen ülkede iç kargaşa başladı. 

Bunun üzerine çok sayıda halk ülkeden göç etti. 1991 yıllında ülke tekrar seçime gitti ve 

Demokrat Partisinin seçimlerde galip gelmesiyle Arnavutluk halen Parlamenter sistemle 

yönetilmektedir (Hasmuça, F. 2019, s.43). 

Arnavut Düşüncenin Başlangıcı: Vasa Paşa (1826-1892) 

Yaklaşık dört yüz yıl boyunca Osmanlı otoritesinin altında yaşayan ve bu otoriteden memnun 

olan Arnavutlar kendilerini güvende hissetmişler fakat 1800 yıllarına gelindiğinde söz konusu 
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olan otoritenin zayıflamasıyla memnunsuzluklar ve güvensizlik ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Arnavut toplumunun geleceğinden endişe eden ileri gelen bazı simalar kimlik arayışına 

girmişler. Bu arayışlar sonucunda Arnavutlar kimlerdir, nasıl bir toplum olduğu ve kökleri 

nereye kadar varır gibi konular ele alınmıştır. Tanzimat kanunun yayımlanmasıyla tehlike daha 

da artmıştır. Ortodoks, Katolik ve Müslüman, üç resmi dine mensup olan Arnavutlarda o güne 

kadar din ve inanç ayrılığı gündeme gelmemiştir (Kulla, N. 2003, s.52). Fakat Tanzimat kanunu 

yayımlayınca bu ayrılık belirgin hale gelip iç çatışmalara kadar varacak bir olgu haline 

gelmiştir. Arnavutlar dinden önce milliyet kimliklerini üstün tutmuşlardır. Kırsal ve dağlık 

bölgelerinde yaşamaları, kendi aralarında çekişmeler, kan davalarını gütmeleri ve sürekli dış 

saldırılara maruz kalmalarından dolayı Arnavutlar daha çok askerlikle ve savaşa hazır 

olmalarıyla anılmışlardır. En rahat yaşadıkları dönem Osmanlı dönemi olmuştur. Bunun altında 

yatan birçok sebebi vardır. Osmanlı otoritesinin bölge ve komünal örf ve adetlerine 

karışmaması, büyük kabilelerin kazandığı yerel statüye ve otoriteye müdahale etmemesi, 

mahkemelerden gündelik yaşamına kadar örf, adet ve geleneklere müsaade edilmesi gibi 

sebepler bu yöndendir (Paşa, V.  1935). Arnavutların milletini, kökünü, toplumunun yapısını, 

yaşamını anlatan Arnavut aydınların başına gelen Vasa Paşa 1824 yılında Arnavutluk’un 

İşkodra kazasında doğdu, ilk eğitimini İşkodra’da tamamladıktan sonra Venedik’e oradan da 

Roma’ya giderek tarih, coğrafya ve hukuk okudu. Paşa aynı sürede İtalyancasına, Yunanca, 

İngilizce ve Fransızcayı da ekleyerek kapsamlı bir dil eğitimi aldı. Paşa’nın dile yatkınlığı 

eserlerini çeşitli dillerde yazmasına da katkı sağlayarak çok sayıda İtalyanca, Fransızca eser 

telif etmesinin önünü açtı. 1844 yılında Arnavutluk’a dönmek yerine İstanbul’a geçmeye karar 

veren Vasa Paşa, burada Türkçesini ilerleterek devlet kademelerinde görev almaya başlamıştır. 

Tercümanlıktan Paşalığa kadar yükselen Vasa Paşa Arnavutça o güne kadar yazılmadığından 

dolayı Fransızca kaleme aldığı “Arnavutluk ve Arnavutlar” kitabında Arnavutların, 

Yunanlılardan ayrı bir millet olduğundan bahsetmesi ve Osmanlı Devleti’ne sadakatte hiçbir 

çekinceleri olmasa da bağımsız bir millet olduklarını altını çizer (Yıldız, T. 2019, s. 7-11). 

“Arnavutların hayatları tamamen ilkesel ve patriarkaldır. Her büyük ailenin otoritesi en  yaşlısı olanın 

etrafına toplanmıştır. Toplum bu yaşlıların oluşturduğu otorite tarafından yönetilirler. Aldıkları her karar 

eski örflere, adet ve geleneklere ve göze göz, dişe diş ilkesine dayalıdır. Ailenin büyüğü otoriteyi 

gelenekten alır. Fakat adalet söz konusu olduğunda otorite ve statü öneme alınmadan herkes eşit şekilde 

yargılanır. Toplumsal ve sosyal adalet söz konusu olduğunda ailenin reisi toplumun herhangi bir ferdi 

gibi yargılanır ve aynı kanunlara tabidir. Öldüren bir reis öldürülür ilkesi bize her şeyi açıklamaktadır. 

Detaylara girmeden toplumu ayakta tutan ve toplumsal ilişkilerini oluşturan otorite, kanun ve gelenekler 

özetleyecek olursak; 
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Öldüren, öldürülenin yakınları tarafından öldürülecektir. Eğer öldürenin kendisi öldürülemez ise yerine 

babası, kardeşi, oğlu veya akrabalarından biri öldürülecektir. Hatta eğer öldüren ailesiyle birlikte kan 

davasından kaçıp ortadan kaybolursa yerine en yakın akrabalarına başlayarak kan davası muhakkak alınır. 

Kim çalar veya gasp ederse çaldığı şeyin değerinin iki katına ödemekle birlikte yaşlıların başı olan reisin 

yaşlılar meclisiyle birlikte alacağı karara göre söz konusu meclise de bir şeyler ödemek zorundadır. 

Başkalarının mallını çalmak üzere öldürülen kimse aşağılanır ve ahlaksızlıkla anılır. 

Evli bir kadının kaçırılması sonucunda kaçıranlar ölümle mahkûm edilir. Kaçıranın kendisi veya yerine 

ailesinden biri, namusu ayaklar altında alınmış sayılan kocası veya akrabalarından biri tarafından 

öldürülür. Eğer bir bayan kocasını terk edip başkasına giderse eski kocasına babasını, kardeşlerden birini, 

amcasını veya akrabalarından herhangi birini öldürme hakkını vermiş demektir. Evlilikte ihanet ölümle 

cezalandırılır. Kocası eşiyle birliktelik yaşayan sevgilisini öldürme hakkı vardır. Hatta söz konusu 

birliktelik kocası eminse, ispatlanmış olsa dahi öldürme hakkı vardır. 

Borçlu ister mal varlıyla ister para değerinde borcunu iade etmek zorundadır. 

Miras kutsal bir değerdir. Hiç kimse başkasının mirasını gasp etme veya almak hakkına sahip değildir. 

Bütün toprak sınırları ve miras çekişmeleri yaşlılar heyeti tarafından çözülür ki bunlar çevresel koşullara 

göre değerlendirilir ve sonunda taş üzerinde yemine bağlanır. Yaşlılar meclisin aldığı kararlar tartışılmaz 

ve kesinlikle icra edilir” (Paşa, a.g.e., s. 29).  

Arnavutlar Müslüman, Katolik ve Ortodoks dinlerini kabul etmiş olsalar da eski inançlardan 

kalan bu gibi yeminler güncel hayatlarında bugün dahi varlığını sürdürmektedir. Bir Arnavut 

kendini haklı olduğu konusunda ispatlamak için taşa, göğe, aya, güneşe, ekmeğe, yemeğe vs. 

üzerinde yemin eder. Vasa Paşa Balkan topluluklar arasında bu özellik sadece Arnavutlarda 

bulunduğunu iddia eder ve Arnavutların bütünleşmesinde dillerin yanına bu özelliği 

koymaktadır. Yani Vasa Paşaya göre Yunan, Sırp ve Bulgar toplumların örf ve gelenekleri 

örtüşmemektedir bu nedenle Arnavutlar onlardan farklı bir millet olup milli kimliği 

bütünleşmede dillerin yanında örf ve geleneklerini koyarken bu tür yeminleri ön planda tutar. 

“Yaşlılar heyetinin aldığı kararlar Müslüman, Katolik ve Ortodoks ayrımını gözetmeden herkesi 

kapsamaktadır.  Eğer bir Müslüman bir Hıristiyan'ı öldürürse Müslüman bir öldürülen Hıristiyan'ın aynı 

dine mensup olan akrabalarının birinden öldürülür. Eğer bir Hıristiyan bir Müslüman aynı kural öldürürse 

geçerlidir. 

Misafir kutsaldır. Sebebi ne olursa olsun misafire karşı mütevazı olunması ve en güzel şekilde 

karşılanması gerekmektedir. Misafirin hakkı ne pahası olursa olsun korunması gerekmektedir. Eğer biri 

misafirini yaranırsa veya öldürürse o aşağılanmış, ailesi aşağılanmış hatta bütün yakınları ve akrabaları 

da aşağılanmış olarak sayılır. Öldüren toplumdan dışlanır, ailesi ve akrabalar tarafından reddedilir. Bu 

ayıp hayat boyu süren bir ayıbıdır. Hatta kanla dahi silinmeyen bir ayıbıdır. Eğer birinin misafiri 

öldürülürse öldürenler misafir sahibine 40 kişinin kanına borçlu olmuş sayılır ki bu kan,  misafir sahibi 

tarafından öldürenin yakınları ve akrabalından isteme hakkıdır. 

Bir bayanı öldüren adam ailesiyle birlikte aşağılanmış ve hayat boyu kadınları öldürenler namussuzlar 

ailesi olarak aşağılanır. 
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Otorite yaşlılar meclisinin elindedir fakat onlar da görenek, gelenek, örf ve adetlere göre hareket ederler. 

Her ailenin bir reisi olduğu gibi akraba topluluğun de bir reisi var, genellikle reis aile ve akrabalık 

topluluğunun en yaşlısı olur. Evin en yaşlı bayanı da ailenin hanım efendisidir. Ve aile Patriarkal 

statüsüne göre oluşturduğundan dolayı bir ailede yaşayanların fertlerin sayısı 100 ile 120 kişiye kadar 

oluşmaktadır. Tabi ki de bundan daha küçük ailelerde mevcuttur. 

Erkekler reisin emrindedirler. Reis ne söylüyorsa onu yaparlar karşı gelmezler ve ona hazırda bulunurlar. 

Otorite tamamen reisin elinde ve o ne derse o olur, ona kimse karşı gelmez. Onu körü körüne takip ederler 

çünkü zihinlerde yaşlının itibar sınırsızdır. Evin hanım efendisi hanımlar ve kızlar üzerinde aynı otoriteye 

sahiptir. Eğer evin erkeleri arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa şartlara göre reis çözer, barışır veya 

cezalandırır. Reisin kararını sorgulamak veya karşıya gelmek namussuzluk sayılır. 

Mısır ekmeği, peynir ve süt onların müşterek yemekleridir. Çoğunlukla su içer, şarabı ve alkolü nadiren 

kullanır. 

Giysileri hafiftir ne soğu ne de sıcağı hisseder. Yorgunluğu ve eksizlere karşı sabırlı stoacı bir 

aldırmazlığa sahiptir. 

O sevgide de nefret etme de sınır tanımaz. Ne sevinci ne de yası gizlemeye çalışır, bütün samimiyetiyle 

güler ve ağlar. 

Onun için dostluk kutsaldır, sadakatiyle tarihte izler bırakmıştır. Çabuk neşeleniyor, düşüncelerinde 

apaçıktır, elde ettiği başarıyı dille getirir. O şairdir. Arnavut yaylacısı idam edilecek yere dahi giderken 

güler yüzle kendi şarkılarını söyleyerek gider, mütevazı bir şekilde ne korkusunu ne de zayıflığını belli 

eder ki arkasından büyük bir üzüntüyle annesi ve yakınları takip eder. 

Uzun namlulu silah ve yatağan Arnavut’un en sevdiği silahlardandır, hele de uzun namlulusu, onun en 

yakın arkadaşı ve yanından ayrılmayan dostudur. Onunla ilgilenir, iyi tutar hatta o kadar ileriye gider ki 

tanrı veya namusu üzerinde yemin edeceğine silahı üzerinde yemin eder. Güzel silah onun gururu ve 

şanıdır” (Paşa, a.g.e., s.14). 

Vasa Paşanın Arnavutlarla ilgili yaptığı bu tanımıyla bugüne kadar gelen Arnavut düşünce 

geleneğine ışık tutmaktadır. Neredeyse Arnavut düşünürlerin tamamı bu eseri merkeze 

almaktadır. Daha sonra Şemseddin Sami Arnavutluk Ne İdi? Nedir? Ne Olacak? Kaleme aldığı 

eseriyle Vasa Paşanın kaldığı yerde devamını getirecektir. İleride bu eseri ayrı bir bölümde ele 

alacağımızdan dolayı burada detaylara girmeyeceğiz. 

Weber'in tanımladığı üç otorite tipi üzerinde bir benzetme yapacak olursak; Vasa Paşanın 

tanımına göre Arnavutların oluşturduğu otorite tipi rasyonel ve karizmatik değerlerini 

taşımayan bir otorite tipidir. Arnavutların oluşturduğu otorite tipi buyurucu bir koordinasyon 

sistemi olması ve kontrol gücünün kutsallığa dayanmış olmasından dolayı geleneksel otorite 

tiplerindendir (Nisbet, R. 2013, s.194-195). Aslında Weber'in iddiasına göre geleneksel otorite 

tipleri tün Avrupa toplumlarında bulunan bir otorite tipidir. Fakat Vasa Paşanın Weber ile aynı 

dönemde yaşamış olması kendi eserinde bu gibi benzetmeler yapmaktadır. Kanaatimize göre 

Vasa Paşanın eseri tarihi bir eserden çok sosyolojik bir eserdir. Eserin Fransızca yazılmış 
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olmasına rağmen kullandığı kavramlar sosyoloji kavramlarıyla yazılmadığından dolayı tarihi 

bir eser olarak anılmaktadır. Şemseddin Sami’nin Arnavutluk Ne İdi? Nedir? Ne Olacak? Bu 

yöndendir. 

Arnavut Düşünce Geleneğinde Şemseddin Sami 

1 Haziran 1850’de Yanya (Janinë) vilâyetinin Ergiri (Gjirokastra) sancağına bağlı Pırmeti 

kazasının Fraşiri (Frashëri) köyünde doğdu. Arnavutça literatürde daha çok Sami Frashëri 

olarak tanınmıştır. 1872’de İstanbul’a giden Şemseddin Sami, kardeşi olan Naim Fraşiri ile 

birlikte Matbuat Kalemi’nde çalışmaya başladı. Bu arada Hadika gazetesinde yazılar yazdı, 

Fransızcadan çeşitli tercümeler yaptı. Aynı yıl Türk edebiyatının ilk telif romanı kabul 

edilen Taaşşuk-ı Tal‘at ve Fitnat’ı yayımladı. Yayımını üstlendiği ve günlük 

çıkardığı Hadika’nın kapanmasıyla Sirac gazetesine geçti. Nisan 1873’te Namık 

Kemal’in Vatan yahut Siliste adlı piyesinin Gedik paşa’daki Osmanlı Tiyatrosu’nda sahneye 

konması üzerine çıkan olaylar sırasında Sirâc da kapandı. Matbuat Kalemi’ndeki görevini 

sürdürürken bir yandan da bazı tiyatro eserleri kaleme aldı. 9 Şubat 1876’da Mihran Efendi ile 

birlikte Türk basın tarihinin önde gelen yayın organlarından olan Sabah gazetesini kurdu ve 

kamuoyunda büyük ilgi gören gazetenin bir yıl kadar başyazarlığını yaptı (Kulla, a.g.e., s.62). 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra toplanan Berlin Kongresi’ni takip eden günlerde 

Arnavutluk topraklarından bir kısmının Yunanistan’a bırakılmasını öngören Ayastefanos 

Antlaşması hükümlerine bir nevi tepki olarak ortaya çıkan, liderliğini ağabeyi Abdül Bey’in 

yaptığı Arnavut ittihadı (Prizren Arnavut Cemiyeti) grubuyla o da yakından ilgilendi. Bu arada 

Rumeli ve Balkan meseleleriyle ilgili siyasal içerikli yazılar yazdı; yazılarında Arnavutların 

Osmanlı Devleti’nden ayrılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Bu sırada Arnavutluk 

meselesini birtakım siyasî manevralarla halletmeyi tasarlayan II. Abdülhamid’in bilgisi 

dâhilinde kurulan Cem‘iyyet-i İlmiyye-i Arnavûdiyye’nin kurucuları arasında Abdül Bey ve 

Sava Efendi ile birlikte Şemseddin Sami de yer aldı. Cemiyet adına İstanbul Cemiyeti Alfabesi 

(İstanbul Alfabesi) adıyla tanınan ve Latin harflerini esas alan bir Arnavut alfabesi düzenlediği 

gibi Arnavutçanın gramerini de hazırladı. 1878’de Tercümanı Şark gazetesinin kapanmasıyla 

gazetecilik hayatı sona eren Şemseddin Sami, ertesi yıl yine Mihran Efendi ile birlikte kurduğu 

Cep Kütüphanesi’nde Gök, Yer, İnsan, Medeniyet-i İslâmiyye, Kadınlar ve Esatir adlarıyla 

ansiklopedik nitelikte bilgiler içeren küçük hacimli kitaplar yayımladı. Arnavutlar arasında en 

çok Geçmişte Arnavutluk Ne İdi? Nedir? Ne Olacak? ile tanınan ve geriye birçok eser bırakan 

Şemseddin Sami 18 Haziran 1904’te vefat etti ve Erenköy’de Sahrayıcedit Mezarlığı’na 
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defnedildi. 1968 yılında kemikleri Feriköy’deki aile kabristanına nakledildi (Uçman, A. 2010, 

s.521). 

Geçmişte Arnavutluk Ne İdi? Nedir? Ne Olacak? eseriyle Arnavut düşüncesine kılavuz eden 

Şemseddin Sami Arnavut kavminin kökünü, kültürünü, gelenek ve göreneklerini ele 

almaktadır. Bu kısımda Sami Arnavutlar ne idi sorusunu aramaktadır. Arnavutlar nedir 

sorusuna gelince Sami kavmiyet, millet, milliyet ve ümmet kavramlarını açıklamaya 

çalışmaktadır. Arnavutlar ne olacak sorusunda Arnavutların geleceği, statüsü ve otoritesi ne ve 

nasıl olmalı sorusunun üzerinde durmaktadır (Syzo, 2015). 

Arnavutların geçmişi ve kökü konusunda Vasa Paşadan ayrı düşünmeyen Sami farklı olarak;  

Arnavutlar İslamiyet'i kabul ettikten sonra toplum ikiye ayrıldı Frank ve Türk. Franklar gayri 

Müslimler, Türk ise Müslümanlardır (Syzo, a.g.e., s. 61). Sami yazılarında Arnavut milletinin 

toplayacağı otorite merkezi üzerinde çağrıda bulunması en çok dil, tarih, soy, din ve 

Arnavutların statüsü üzerinde yapmıştır. Dil, Sami'nin üzerinde önemle durduğu kadar 

milliyetçilik üzerinde de o kadar durmuştur. Fakat Şemseddin Sami, millet, milliyet ve ümmet 

kavramlarına açıklık getirerek birbirinden farklığı olduğu konusunda fikirlerini belirtmekten 

geriye durmuyor. O Türkü bir ırk olarak görmüyor Türk büyük bir ümitin adıdır. Ona göre 

millet ve milliyet dinsel kavramlardır. Bu yönden kavim, kavmiyet ve cins, cinsiyet ile zıt 

terimlerdir. Bu nedenle bu terimi nation kavramını tercüme etek için kullanmazdı (Syzo, a.g.e. 

65). Nitekim onun kullandığı kavim terimi, insan topluluğu, küçük veya büyük bir ümmetin 

kolu anlamına kullanmaktadır. Kürt kavmi, Arnavut Kavmi, Çerkez kavmi gibi bir ümmetin 

parçaları olarak kullanıyor. Cinsiyeti ise bir kavim ve kabileden olma halidir der. Arap cinsiyeti 

gibi (Syzo, a.g.e. 68). ''Kavmiyet ve cinsiyetin birinci alameti, esası, bütün efradın beyninde 

mütesaviyen müşterek mallı, söylediği lisandır. Bir lisan söyleyen halk bir kavim ve bir cinsiyet 

teşkil eder'' der (Sami, Ş. 1989), ve bir kavmiyet ile cinsiyet kavramlarının aynı kökene ve cinse 

sahip olan insanları tanımladığı ve millet dendiğini söyler. ''Yeryüzünde yaşayan insanlar 

milletlere ayrılmaktadır. Yeryüzünde milletler çoktur. Belli bir yerde bulunan ve aynı dili 

konuşan, aynı geleneklere ve hayat tarzına sahip olan bütün insanlara millet denir'' (Syzo, 

a.g.m., s. 61). Buna göre Şemseddin Sami, Durkeheim'in Mekanik Cemaatlerine veya Tönies’in 

Cemiyet kavramlarından farklı olarak tam anlamlarını karşılamaması ile birlikte millet 

kavramını kullanmaktadır. Cemiyetleşme yerine millileşme kavramını kullanmaktadır. Tabi 

olarak Şemseddin Sami Tönes ile aynı dönemde yaşamalarından dolayı eserleri ulaşmamış 

olabilir. Ulaşsa idi Sami yazılarında bu kavramlara değinmiş olacaktı. 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 45 

www.internationalstudentsymposium.com 

Arnavutlar ne Olacak sorusu üzerinde Sami daha çok otoriteden bahsetmektedir. Vasa Paşanın 

kaldığı yerde Sami devamını ele alır. Sami'ye göre; Arnavutlar otoritesi bölgelere göre ayrıldığı 

ve beş vilayetten oluştuğundan dolayı gelenekten gelen yaşlılar otoritesi güçlendirilmeli, halkın 

oylarıyla ileri gelen kabilelerin yaşlıları genel bir heyet oluşturmalı ve yaşlıların en kabiliyetlisi 

heyetin başına seçilmeli. Heyet yazın iki ayında hariç her gün toplanmalı. Heyetin üyeleri 4 

senede bir değişmeli, fakat seçimlere gelince, ona göre seçimler iki yılda bir olmalı ki her iki 

yılda heyetteki üyelerin yarısı seçilsin. Sami bu yöntemle heyetin pasif olmaması ve toplumun 

başsız kalmamasından dolayı önermektedir (Kulla, a.g.e., s.72-73). 

Buna göre Sami yönetimin kuralları ve kanunları geleneklere göre olmalı fakat yaşlılar gücünü 

gelenekten değil toplumun oy birliğinden almalı düşüncesine sahiptir. Aynı zamanda yerel 

otoriteden merkezileşme otoriteye doğru giden bir süreçten söz eder. Sami'nin modern ulus 

devleti bu düşüncelerde yatmaktadır. 

Arnavutluk’un Bağımsızlığından Günümüze Arnavut Düşünce Gelişimi 

1912 yıllına kadar Arnavut düşünürleri yoğunluk olarak Arnavutların milli kimlik üzerine 

durmuşlardır. Bu düşünceler Âdemi Merkezli düşünce tarzındadır. Fakat Prens Sabahattin'in 

''Osmanlı sorunu siyasal değil sosyal'' (Özyurt, C. 2016, s.4) olduğu iddiasına yakın bir düşünce 

tarzına olmasının yanında Arnavutların bütünleşmesi için sorunları hem siyasal hem de 

sosyaldir. Arnavutların bütünleşmesi için de din ayrılıkları ortadan kalkması gerekirdi. Bugüne 

dek bütünleşme konusunda Arnavutlar arasında en çok kullanılan söz Vasa Paşa ''Arnavutların 

Dini Arnavutçuluktur'’ (Nje Komb, 2019) sözüdür. Fakat 1912 ile 1945 yıllar arasında öne 

çıkan düşünceler devletleşme ve merkezileşme yönündedir. 1913 yıllında gerçekleştirilen 

Londra Konferansında Arnavutların parçalanmasıyla Arnavut düşünürleri bütün Arnavutları bir 

merkezi otoritesinin altında nasıl toplanabilir üzerinde durmuşlardır. Düşüncelerinde 1870 

yıllarında dil ve geleneklerin ön planda tutulduğu gibi aynı dili ve duruşu göstermişlerdir. Bu 

düşüncelere göre, Balkan yarımadasında Arnavutça dilli ve Arnavutların örf, gelenek ve 

görenek yani aynı değerleri taşıyan milletin bütünleşmesi Arnavutların en doğal hakları olduğu 

iddia etmeye çalışmışlardır. Bu düşünceler 1945 yılında komünizmin hâkim olmasıyla 

durdurulmuşlardır (Sulstarova, E. 2015, s.56-67). 

1945 yılında Arnavutluk'a hâkim olan komünizm ‘in ideolojisi eski düşünürler ile sadece dini 

ve bölgesel ayrımlardan birleşiyordu. Fakat komünizm düşüncesinin Arnavut halkının üzerinde 

altı nokta üzerinde durmuştur. Ve özetlenecek olursa;  
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Ulusal imajın etnik ve sınıfsal üzerinde tanımlaması (Sulstarova, a.g.e, s. 80). Bu düşünce 

üzerinde Arnavutların etnik kimliklerinin yanında sosyalist kimliği eklendi. 

Bölgesel ve dini kimliklere saldırılması (Sulstarova, a.g.e., s. 81). Komünizm her şeyden çok 

dini kimliklerini şiddetle saldırdı ve sonunda yok ettiği bu kimliğin yerine Arnavutluk'un 

komünist lideri olan Enverizmi koydu. Enverizm liderin tanrı yerine koymak biçiminde bir 

otorite tipidir. Bu otorite tipi totaliterden totalitarizme dönüştürülen bir otorite tipidir. 

Durkhaim'in; ''bu otoritenin kökleri ve meşrutiyetini tescil eden ahlaki değerlerdir, aksi takdirde 

bu otorite, otorite değildir, yalnızca içi boş bir kabuktur. Ve özgürlük, onu tanımlayan kurallar 

ve normlar kontekstinin dışında söz konusu bile edemez'' (Nisbet, a.g.e., s.211) iddiasını söz 

konusu olan rejimi ile doğrulanmıştır. 

Ksenofobi- Yabancı düşmanlığı (Sulstarova, a.g.e., s. 81). Enverizme karşı gelen onun gözünde 

düşmandır ve bu düşman dışarıdan değil içeriden olan bir düşmandır. Bu sebepten dolayı 

Komünizm döneminde Enverizm düşüncesine aykırı ne kadar düşünürler var ise ya hapiste yâda 

idam sehpasında üçüncü bir yer yoktu. 

“Arnavutluk’un Bağımsızlığı Korunması ve Enver Hoxhanın Rejimi Sürdürülmesi” 

(Sulstarova, a.g.e., s. 81). Bu düşünceyle Enverizmin en büyük uğraşı Arnavutluk'un geneli 

sosyalist olması ve kendi hâkimiyetini sürdürmesi. Aslında dinlerin ortadan kaldırılmasıyla 

Arnavutların inancı iyi bir sosyalist olmaktır. 

“Dünyanın kurtuluşu sosyalizmin hâkim olmasıyla olacağı inancın yerleştirilmesidir” 

(Sulstarova, a.g.e., s. 82). Aslında 1980 yıllarına gelindiğinde bütün Arnavutluk halkı bu inanca 

sahip olmuştur.1991 yılında komünizmin yıkılmasıyla Arnavut düşüncesi yeniden 1880 

yıllarına dönüldü ve Arnavutlar bütünleşme düşüncelerin yanında kimlik arayışına girdiler. 

Fakat 1880 yıllarından farklı olarak Müslüman kimliğin karşıtı olan düşünceler ön plana çıktı. 

İlk düşünürler Müslümanları, Katolikleri ve Ortodoksları birbirinden ayırt etmeden milli 

kimliğin etrafına tek bir kimlikte toplanırken post modern dediğimiz Arnavut düşünürler 

Müslüman kimliğine sahip olan Arnavutlara karşı bir tavır gösterme çabasındalar. Bunun 

altında yatan birçok sebep vardır (Hasmuça, 2019, s.33-77). Bu konuyla ilgili  ''Arnavut 

Bektaşiliği'' başlığı altında ele aldığımız ve Diyanet Vakfının yayınladığı çalışmamızda 

detaylandırdığımızdan ve buranın konusu olmadığından dolayı kısa kestik. 

1991 yılından sonra komünist düşüncenin yıkılması Arnavutlar kültürel, medeni ve yaşam 

standartlarını tamamen batıya göre şekillendirmeye çalıştılar durum bu yönde iken ister istemez 
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ilk etkilenen düşünce ve zihniyet yapısı oldu. Aslında toplumların tarih serüvenini ele 

aldığımızda kültür medeniyet ve yaşam standartlarından sonra ilk değişime uğrayan zihniyet ve 

düşünce yapısı olduğunu fark edeceğiz. Fakat Arnavutlara gelince en son değişen düşünce ve 

zihniyet yapısı oldu. Bunun nedeni de komünizmin yaratmış olduğu kapalı zihniyet ve inşa 

ettiği kara düşüncelerden dolayıdır. Çünkü komünizm sistem olarak çökmüş lakin düşüncesi 

zeminini halen koruyordu ve düşünceyi değiştiren sağ-sol siyasi yönelimlerin tamamen batıya 

yüz çevirmesidir. Lakin batı İslam’ı teamül edemediği için Arnavut düşünürler batıya şirin 

görünme ve kendilerini batılı göstermek için düşüncelerinde genelde İslam’a ve Müslümanlara 

karşı bir tavır aldılar. Söz konusu düşünürler bir yandan Sami’nin ve Paşanın düşüncelerinden 

ilham aldıklarını iddia ederlerdi diğer yandan da Batıya şirin görünme uğruna bu iddiadan vaaz 

geçiyorlardı (Baleta, A. 1998). Arnavutların milli davası ve değerleri üzerinde duran, bir 

Arnavut yazarı ve diplomatı olan Abdi Baleta, Arnavut düşüncesi iki esaret altında kaldığını ve 

bu esaretlerden biri Arnavut düşünürlerin Batıya şirin görünmekle ve diğeri ise siyasi 

oluşumların Arnavutların varlığını kabul etmeyen Belgrat-Atina etkisin altında olduğunu iddia 

eder (Baleta, A. 1995). Baletaya göre Arnavutların Müslüman’ıyla, Katolik’iyle, Ortodoks’uyla 

kendi öz değerleri ve kültürünü yeniden oluşturabilmeleri için önce bu iki esaretten kurtulması 

gerekmektedir. Yani düşünürlerin batıya şirin görünme çabaları ve siyasi oluşumların Belgrat-

Atina etkisinin altında kalması Arnavutların geçmişine, değerlerine ve kültürüne aykırıdır. Aynı 

zamanda sorunumuz Batının teamül edemediği İslam-Osmanlı gerçekleri değil Arnavutları bu 

diyarlarda yerli halk olarak görmeyen Belgrat-Atina’dır (Baleta, A. 2005).  

2000’li yıllar sonrası ise iki Arnavut akademisyenin kimlik üzerinde yaptıkları tartışmalarda 

günümüzde Arnavut düşünce kimliğini belirtmiştir (Frasheri, K. 2006). Akademisyenlerden 

biri olan Rexhep Qose (TR; Recep Köse) Arnavut kimliğini Batılı ve Doğulu gibi iki ayrım 

yaparken (Qosja, R. 2006), İsmail Kadare ise Arnavutların kimliği Doğu ile bir ilgisi olmadığı 

sadece Batıya aittir diyerek sert bir dille eleştiriler getirmiştir. Genellikle ulusal kimliğin diğer 

tanımı olan milli kimliğin özeliklerini dil ve ırk üzerinde tanımlarken, bir Arnavut 

akademisyeni olan Kadare ise coğrafiyi de ekleyerek milli kimlik üzerine yeni bir tanım ortaya 

atmıştır (Kadare, I. 2006). Aslında, Kadare’nin ve Kadare gibi düşünen birçok akademisyen, 

diplomat, siyasetçi ve köşe yazarları coğrafi itibariyle Arnavutların kimliği batıya ait olduğu 

iddia etmelerinin nedeni; Müslüman kimliğini Osmanlının (Türkiye'nin) ''sömürge döneminde 

Arnavutlara kılıç zoruyla edindirdiği bir atık kimlik olarak''tanımlanmasındadır. Ona göre 

Arnavutların Osmanlı hâkimiyeti altında kaldığı dönem bir karanlık dönemi olarak 

tanımlamaktadır (Kadare, 2006). Durum bu yönde olunca Müslümanların kutladıkları dini 
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bayramların her yıl Arnavut milli kimliğin üzerinde tartışmalar yaratmaktadır. Bir yanda 

Arnavut milli kimliği kanunlarda laik (dinler üstü) olduğu yer alırken öbür yanda ise Hıristiyan 

kimliğini taşıyan milli ''kahramanlar'' devletin törenlerinden özel anılarına kadar kutlamalar 

düzenlenmektedir.  

Sonuç olarak 1991 yılından sonra komünizmin çökmesiyle nüfusun çoğu Müslüman olmasına 

rağmen Arnavut düşüncesi millilikte Hıristiyan ve Batı kültüründen beslenerek Müslüman 

kimliğini öteki olarak tanınmamaktadır.   

Sonuç 

Arnavut düşünürler ile ilgili Arnavut dünyasında birçok şey yazılmıştır fakat bütün düşünceleri 

içeren sistematik ve bilimsel bir eserin halen olmaması bir toplumun büyük bir zafiyetini ve 

literatür fakirliğini göstermektedir. Ele alınan eserler ise bir akademisyen eliyle alınan eserler 

türünden değildir. Arnavutların bugün iki devleti olmasına rağmen bu literatür çalışmalarına 

destek verme konusunda pasif kalması ayrı bir zafiyet ve fakirlik konusudur. Arnavutlar kendi 

milletiyle dünya çapında övünürler fakat bu övünmenin içi boş ve kuruntularla doludur.  Bir 

yandan arşivlerin dilini bilen veya anlayan akademisyenlerin yetiştirilmemesi diğer yandan da 

milletin ilgisizliği ve siyasetin ilkesizliği bu sorunu daha da derinleştiriyor. Günümüzde 

Arnavutlar arasında Latin harfleriyle yazılan en eski Arnavutça yazıları kiliselerde yapılan 

ayinlerin yazılarıdır. Hâlbuki Osmanlı otoritesinde Şemseddin Sami’nin de ifade ettiği gibi yirmi 

beşe yakın Arnavut kökenli sadrazamın icraatları ve kaleme aldığı yazıların olup olmadığı 

konusunda araştırmaların yapılmaması ayrı bir sorun olarak görünebilir. Eğer bu çalışmalara 

önem verilirse kanaatimize göre sadece Arnavut dünyasına değil tüm dünyaya ayrı zenginlikler 

katacaktır. Şemseddin Sami'nin kaleme aldığı millet, milliyet, kavmiyet ve ümmet kavramları 

Durkheim'in Organik ve Mekanik Cemaatlerine veya Tönnies’in Cemaat ve Cemiyet 

kavramların yanında farklı bir konseptte ele alınan bir düşünce biçimini dünyaya kazandırmış 

olabilirdi. Aynı zamanda modern ulus devletlerin düşüncesini ortaya atan düşünürler pozitivist 

bir bakış açısıyla eski görenek, örf ve adetleri bir kenara atarken modern Arnavut düşünürleri 

ise aksine eski görenek, adet, örf ve adetleri üzerinde bir ulus devlet düşüncesini ortaya 

atmışlardır. Bu düşünürler o zamanın Avrupa’sıyla haşır neşir olan düşünürlerdir. Bu anlayışla 

yola çıktığımızda anlayacağımız o dur ki Arnavutların sahip olduğu düşünce tarzı genelden ayırıp 

özel olarak ele alınması gereken bir düşünce tarzıdır. 
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Söz konusu eksikliklerin oluşturduğu boşluklardan dolayı 1991 yılından sonra Arnavutların 

milli kimliği yeniden tanımlanarak saptanmıştır. Çünkü ilk yıllarda Arnavut düşüncesi din 

ayrımı yapmadan bütün Arnavutları bir tutacak şekilde oluşturulurken; bugünlerde Hristiyan ve 

Batı egemenli bir düşünce halinde saptanmıştır. Hâlbuki Arnavutların nüfus oranının çoğu 

Müslüman kimliğine sahiptir. Qose’nin dediği gibi Arnavutların dini çeşitliği kültür ve 

düşüncemizin zenginliğidir. Çünkü bu farklılıklardan dolayı Arnavutlar her kültürden 

etkilenmişler fakat kendi geleneklerini asla terk etmemişlerdir. Bu nedenle Arnavut milli 

kimliğinde hem Hıristiyan Batıdan hem de İslam kültüründen alıntılar bulunmaktadır. Aksini 

düşünmek öz kültür ve değerlerimize aykırı bir davranış sergilemek olur çünkü Avrupa’nın 

ortasında çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu tek millet olmasına rağmen klasik Arnavut 

düşünürler kendi aralarında uyum sağlamış, bir arada yaşamayı bilmiş ve toplumsal huzurunu 

kaçırmamışlardır. Lakin gel gör ki komünizm sonrası bir yanda Kadare gibi tek kaynaklı, ön 

yargılı, noksan bilgilerle ve düşünce sapmalarından yola çıkanlar zaman zaman toplumsal 

huzurunu kaçırmaktadırlar. Diğer yandan da tarihin asıl kaynaklardan araştırılmaması tamamen 

ve aşırı batı aşinası nedeniyle kendi öz değerlerine nefret içerikli bir eğitim anlayışıyla 

yetiştirilen nesiler dünü saptırdığı gibi geleceği de saptırmaktadırlar.  

Son olarak Arnavutların dini kimliklerinin, millileşme diye bir sorunları bulunmamaktadır. Asıl 

sorun, milliliğin ne olup olmadığı konusunda bilimsel ve akademik çalışmaları inceleyip 

değerlendirmemeleri ve bu sorundan dolayı komünist rejimin inşa ettiği düşünüş biçiminin 

zihinlerden giderilmesi mümkün olmadığı gibi kuru, yüzeysel, tek kaynaklı ve önyargılı 

bilgilerle inşa edilen başka zihinlerin esaretinden de kurtulması mümkün değildir. 

Nitekim 1990’lı yıllardan sonra Arnavutların milli kimliklerinde dini kimlik farklılıklar üzerinde 

oluşturdukları ötekileştirmeler, ayrıştırmalar, tartışma ve çatışmaların asıl sorununu tespit edip 

bilimsel ve akademik çözüm önerileri sunabilmek için bilimsel ve akademik çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Aynı zamanda Arnavutların geçmişinde olduğu gibi bir arada yaşama, 

farklılıkları hoşgörüyle karşılama, farklılıkları bir zenginlik olarak görmek ve gelecekteki yeni 

nesillerin birlik beraberlik duygusuyla yetiştirilmesi için de kendi kimliklerini öz değerlerine 

dayanacak yaklaşımlarla öğrenebilmeleri için bu gibi çalışmalara ayrı bir öneme sahip olacaktır. 

Aksine her toplumda olduğu gibi Arnavut toplumu da ortak noktalar üzerinde birleşmez ise 

kendi aralarında farklılıklar üzerinde hep ayrılığa, ayrıştırmaya, çekişmelere ve çatışmaya 

düşeceklerdi. Sonuçta bu durumu yüz yıl önce fark eden Mehmet Akif Ersoy Arnavutları 
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‘’Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’’ 

(Ersoy, 2009) şiiriyle uyarmıştır. 
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Kuzey Irak’taki  Selefilik Akımının Gelişmesinin Sosyolojik 

Boyutları  

Hamza Salih1 

Özet  

Son yıllarda Kuzey Irak’ta dikkat çeken konulardan biri Selefîlik akımının gelişmesi ve 

yayılmasıdır. Selefîlik denilince akla itikadî bir mezhep gelse de tarihsel değişim ve 

dönüşümler göz önünde bulundurulduğunda Selefiliğin bir sosyal hareket, akım ve örgütlenme 

şekli mi ya da ideoloji mi olduğu gibi bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Selefîlik 

günümüzde her zamankinden daha çok gelişen, benimsenen ve yönelimin olduğu dinî 

akımlardan biri olarak görülebilir. Bununla birlikte bu fikrin ya da akımın bölge tarihi boyunca 

böyle bir akım veya fikir tarzı olmadığı, görünmediği; Selefîliğin dine ve dünyaya bakış 

açılarının bölgeye uygun görülmediği için bu alan araştırmacıların dikkatini çeken konulardan 

biri olmuştur.   

Bu konu, sosyolojik açıdan çok önem verilmesi ve incelenmesi gereken mevzularından biridir. 

Buna göre bu konuyla ilgili Selefîliğin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, Kuzey Irak'a nasıl ve ne 

zaman geldiği, gelişmesinin sebeplerinin neler olduğu ve bunların din, toplum ve siyasetle ilgili 

görüşlerinin neler olduğu gibi konulara ışık tutarak belirteceğiz. Ayrıca bu çalışmada Kuzey 

Irak’ta Selefîlik akımının gelişmesiyle etkilenen sosyolojik boyutlar (toplumsal, siyasal ve 

ekonomik) açıklanmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle Selefîlik akımının gelişmesine 

neden olan sosyolojik boyutlar ortaya konulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kuzey Irak, Sosyoloji, Din, Selefîlik, Selefizm.  

 

Giriş  

Selefî ve Selefîlik inkâr edilemeyecek bir olgu hâline gelen uzun bir yaşam geçmişine sahiptir. 

Dinî ideolojiler arasında Selefîlik fikirleri Kuzey Irak’ta her zamankinden daha fazla gelişerek 

yayılmıştır. Bilim insanlarının dikkatini çekerek sosyoloji araştırmalarının konusu olmuştur. 

Araştırmacıların bu çalışmalarda aradığı, Selefîlik düşüncesinin gelişiminin arkasındaki sosyal 

faktörlerdir. Bilimsel verileri daha da netleştirmek için araştırmada önce “Selef, Selefî ve 

                                                             
1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Selefîlik" gibi kavramlar ele alınmıştır, daha sonra kısa ve öz olarak Selefî düşünce ve tiplerin 

temel ilkeleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu araştırmada Selefî düşünce ve hareketler, genel 

olarak dünya çapında ve özellikle Kuzey Irak’ta ayaklanma, gelişme ve yayılma tarihine kısaca 

ışık tutularak açıklanmaya çalışılmaktadır. Son olarak Kuzey Irak’ta Selefî düşüncenin 

gelişmesinin arkasındaki toplumsal nedenlerin yanı sıra din, siyaset ve sosyal yaşam hakkındaki 

Selefîlik görüşlerinin neler olduğu ortaya konulmuştur. 

Kavramsal Analiz 

Selefîlik 

Selefîlik kavramını tamamen anlamak için Selefîlik konusuna ilişkin birtakım kavramlara 

bakılması gerekir ki onlar da “Selef, Selefîlik ve Selefizm” kavramlarıdır. 

Selef 

Dil bilimci İbn Manzur selef kelimesinin dil bilimsel olarak ilerlemiş veya milletin önünde 

olanların yanı sıra, daha önce ölmüş ve adı ilk çıkan nesiller olduğunu söyler (Manzur, 2004, s. 

233). Ya da selef terimi: Sahabe, tabiin, tebeuttabiin anlamlarına gelirken tam olarak “bizden 

önce yaşayan, iyilik yapan, sünnete uyan ve bidatten uzak duran tüm atalar” kastedilir (El-Aseri, 

2013, s. 27). Selef o gruptur ki Allah’ın Peygamberi onlar hakkında “Sizin en hayırlınız benim 

neslimdir, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler.” demiştir (Abdulaziz, 1997, s. 

197). Sonuç olarak kendilerinden daha önce ölmüş ve ortaya çıkan ilk nesiller ve Selefî adını 

veren tüm hizipler veya tüm gruplar ile onların programlarını takip edenlerdir.  

Selefilik 

Selefî adını alan Selefîler, Hanbelî mezhebine mensup kişilerdir. Hicri dördüncü yüzyılda 

ortaya çıkarak monoteizm, yorum ve analojiden bahsettiler (Douri, 2012, s. 213). Başka bir 

söylemle Selefîlik; Emevi, Abbasi, Osmanlı, Suudi gibi dönemlerden ve tarihi bir İslam'dan 

uzak olmaları için mensuplarına çağrı yapan hareket veya akımdır (Şamrani, 2015, s. 128). 

Sonuçta Selefîlik hakiki İslam’ın takip edilmesini, Kuran ve sünnete indirgenmesini savunan 

bir akımdır.  

Selefizm 

Selefîzm, cihat, hicret, tekfir gibi kavramlar Selefî cemaatleri içerir ve ülkenin tanımına İslam 

hilafetini dâhil eder (Yazarlar, 2014, s. 7). Ya da Selefizm, ayetlerin analizi ve anlaşılması için 

eskilerin görüşlerine dönen tüm gruplara, siyasi ve dinî fikirlere denir (Araştırmacı, 2014, s. 
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214). Son olarak Selefizm, kendilerine Selefî adını veren tüm cemaatler ve gruplardır, dinî 

konuları anlamak için İslam’ın selef-i salihin asrına dönerler. 

Selefî Düşüncenin Yükselişinin ve Gelişiminin Tarihi 

Selefî Düşüncenin Ortaya Çıkışı 

Selefîliğin tarihine bakıldığında fikir olarak çok eskiye dayandığı görülür fakat akım, düzen ve 

örgüt şeklinde yakın bir geçmişe sahiptir. Ama kaynaklara bakıldığı zaman Selefilik hareketinin 

kökeninin Ahmed bin Hanbel’e uzandığı, tarihçiler arasında kabul gördüğü için Selefilik 

hareketinin yükseliş tarihinden bahseden kaynaklardan bazıları, onu Ahmed bin Hanbel’in1 

dönemine geri döndürürler (Horshid, 2014, s. 29). Bu dönemlerde İslam dünyasının bilim ve 

diğer insanlar üzerindeki eylemlerine karşı bir eylem olarak, yoksul ve şoke olmuş insanlar 

arasında bir korku olduğu için, olup biten durumu anlayıp cevap verilebiliyordu.  Bu yüzden 

hadis alimleri sahih hadisler toplamaya, yorumlamaya, sahte hadislerden temizlemeye 

çalışmışlardır. Ahmed bin Hanbel dinin ve insanların inançlarının kaybolmasından korktuğu 

için insanları, sahip oldukları tüm batıl inançlardan, şirkten temizlemek ve uyarmak için çok 

çaba sarf etmiş ve İslam dünyasına gelenler hakkında insanları uyarmıştır (Alayyi, 2015, s. 62).  

Selefi hareketinin lideri olan Ahmed Bin Hanbel’den sonra Şeyh el-İslam olarak bilinen İbn 

Teymiyye2 ortaya çıkmıştır. Onun döneminde Selefilik hareketi daha çok şekillenmiş (Yazar, 

2013, s. 57). İnsanlar Abbâsî Halifeliği’nin yıkıldığı, İslam dünyasının büyük bir ateşle karşı 

karşıya kaldığı ve bu yıkımın nedenlerini aradığı o tarihte İbn Teymiyye ortaya çıkmıştır. 

Sonunda İbn Teymiyye, Bağdat'ın yıkılmasına ve Abbasi'nin felaketine sebep olanları bulmaya 

çalışmıştır ve bidat ehlini, sufileri, Mu'tezile’yi, Kadiri’yi, batınileri ve felsefecileri Abbâsî 

halifesinin yıkılmasının nedenleri olarak belirtmiştir. Dolaysıya Selefiliğin bu dönemlerde 

gelişmesinde İbn Teymiyye’nin şirk ve bidat konularında insanların düşüncelerinin 

değişmesine vesile olan, yaptığı güzel hitapların ve uyarıların etkisi olmuştur (Alayyi, 2015, s. 

64).  

                                                             
1 (164-241) yıllar arasında yaşayan ve Bağdat’ta doğan İmam Ahmet, tam adı Ebu Abdullah Ahmad Hanbali 

Şabani'nin oğlu Muhammed'’dir. Ehli Sünnet ve Cemaatin imamlarının dördüncü lideri sayılan İmam Ahmet İmam 

Şafii'inin öğrencisi olduğu ve Buhari, Müslim'in hocasıydı. 72 yaşında öldü. Bağdat'taki Karkh mezarlığına 

götürülen 100.000 erkek ve 60.000 kadın mezarlarıyla birlikteydi. Bkz: Abdul Ghani Al-Dakır, Ahmed bin Hanbel, 

Sünnilerin İmamıdır, Demaşık Kalemi yayınevi, 2014. 

2 Tam adı Abdül Hikmet’in oğlu Ahmed olan İbn Taymiyye 661'da Hicride Suriye’nin Haran şehrin’de bir Kürt 

ailesinde dünyaya gelmiştir. İbn Teymiyye'nin İslam tarihinde önemli bir rol oynadığından dolayı 728 Hicri yılında 

öldüğünde çok sayıda insan onu gömmeye hazırmış (Muhammed Said Raslan, Şeyh El-İslam İbn Teymiyye hayatı 

hakkında, Al Manar Kütüphanesi, 2005). 
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İbn Teymiyye zamanından sonra Selefiliğin gelişmesinde katkıda bulunan ve Selefilik akımın 

öncülerinden biri sayılan Abdülvehhab'ın oğlu Muhammed1 gelmektedir. Abdülvehhab'ın oğlu 

Muhammed'in tevhit ve şirk konularında çağrıda bulunduğu 1743 yılı bir çıkış noktasıdır (Al-

Razzi, 1986, s. 15). Ayrıca Muhammed, İslam dünyasında Selefiliğe ve Selefilik akımının 

yaygınlaşmasına, inşasına ve oluşturulmasına yardımcı olan Abdülvehhab Hanbeli'nin 

oğluydu; takipçileri hem Hanbeli mezhebine bağlı olduğu için hem de Abdülvehhab 

Hanbeli'nin oğlu olduğu için Muhammed’i sevdiler. İnsanlar artık bunu önemsemek konusunda 

tereddüt etmemiş, düşüncelerini alıp her tarafa yaymışlardır. Bu da İslam dünyasında birçok 

Selefi grubunun oluşmasına yol açmıştır (Al-Wardani, 2004, s. 166). Abdülvehhab'ın oğlu 

Muhammed'in yaşadığı zamanda, İslam dünyası bidat ve batıl inançlara batmış haldeymiş; bu 

yüzden o çağda yaşayanlar, önceki dönemlerde yaşayanlarla karşılaştırılmaya başlanmıştır. 

Karşılaştırmada, önceki İslam'ın Müslümanlar arasında çok garip olduğunu ve onlar gibi 

insanların yaşamadığını, insanların programlarından uzak olduğunu gördüğünü belirterek bu 

yüzden halkın inançlarını uygulamak, düzeltmek ve önceki İslam'ı takip etmek için bunu 

yapmaya karar vermiştir. Bundan sonra bu fikri benimseyenler Vahabiler olarak bilinmiştir (Al-

Qadimi, 2012, s. 22).  

Vahabiler bir Selefi fikir olarak ortaya çıktıktan sonra, geçen yüzyılda Jami ismi ile Selefilik 

doğdu. Fakat bazı insanlar ve araştırmacılar Suudi Arabistan’ın bu tür Selefiliğin ortaya 

çıkmasında ve gelişmesinde eli olacağından şüpheleniyorlar. Çünkü Rabi bin Hadi El-Madhli2 

diye bir isim çıkarak Jami Selefisi, daha sonra Madhali Selefisi olarak değiştirildi. Jami Selefisi 

ise Selefi adını alan bir grup olarak Muhammed Amanullah el-Jami tarafından kuruldu ve bu 

da bazı Suudi Arabistan bilim adamlarının, yabancı güçlerin Suudi Arabistan'a girmesi, 

Kuveyt'ten Irak güçlerini geri çekmeleri için fetva vermiştir (Hasan, 2013, s. 63). 

Kuzey Irak’taki Selefiliğin Ortaya Çıkışı   

Selefilik akımının bir grup olarak yükselişinden ve ortaya çıkmasından önce Kuzey Irak’ta çok 

sayıda takipçisi olan ve Kürt toplumu üzerinde her yönden etkisi bulunan Sufilik diye bir akım 

                                                             
1  Ali Meşrefi Teymi’nin oğlu Süleymaniye'nin oğlu Abdülvehhab'ın oğlu Şeyh Muhammed'in tam adı olan 

Abdülvehhab 1694'te dünyaya gelip 1785'te vefat etmiştir. Dava işi 1743 yılına geri dönerken babası öldükten 

sonra Muammer el-Ainia'nın oğlu ve Mohammad Suud Amiri'nin oğluyla bir süre yaşayıp ömrünü sonuna kadar 

oğluyla yaşamıştır (Abdülaziz bin Baz, İmam Muhammed ibn Abd al-Wahhab, mesleği ve biyografisi, Riyad'da 

Bilimsel Araştırma ve Ifta Genel Başkanlığı, Riyaz, Suudi Arabistan, 1990). 

2* 1930 yılında  dünyaya gelen  Şeyh Rabi bin Hadi el-Madhli , Mohammad Amanullah Jami'nin öğrencisiydi.  

Şimdi Suudi Arabistan'da oturuyor, Madhali okulunun Selefi alimlerinden biri olarak kabul ediliyor ve menoloji 

(erkek tanıtımı)bilimi konusunda uzmanlığı vardır(https://www.rabee.net/ar/sharticles.php?cat=10&id=55). 
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vardır. Sufinin kelimesinin kökeni hakkında farklı anlamlara ve farklı görüşler vardır; bazı 

oryantalistler veya araştırmacılar sufi kelimesinin “saf” kelimesinden geldiğini, temiz ve saf 

anlamına geldiğini söylerler. Diğerleri bilgelik anlamına gelen sofi sözünün, “sofya”dan 

geldiğine inanırlar. Bazılar ise “sofi”nin Medine Camisi’nin bir köşesinde grup olan ve ibadet 

eden Ashab-ı Suffa'dan geldiğini söylerler (Al-Nakshbandi, 1988, s. 28).  

Sufiler bağımsız ve Tanrı için tutumlara ve görüşlere sahip bir akım olarak irfan ve hakikate 

sahip olanlar olarak biliniyordu. Ayrıca sufilikte liderlere kutsal olarak bakıldığı için sufi 

denilen kişiler, kendine has bir özelliğe sahip olanlardı. Dolayısıyla sufiler, Selefiler gibi, Kürt 

toplumunun bireylerinin bir parçası olan ve her iki yangının da izinde ve yerlerinde bulunan 

Kuzey Irak’ta ve İslam dünyasında çok takipçiye sahip olan iki kısma (Kadiri1 - Nakşibendi2) 

kendi aralarında dağıtıldılar (Al-Berzanji, s. 61). Selefilik akımı ortaya çıkmadan önce uzun 

süre boyunca sufilik ve tasavvufun takipçileri Kuzey Irak halkı üzerinde etkili oldu, böylece 

Selefilikten önce halk, dini sufilerden aldılar (Alayyi, 2015, s. 72). 

Kuzey Irak'ta Selefiliğin ortaya çıkışı, başlangıcı ve ön plana çıktıklarına dair net bir kanıt 

yoktur ki Bağdat yoluyla Al-Suudi ailesinden gelmiş olabilir. Ayrıca Selefilik bir grup değildi, 

ama orada bir program olarak vardı. Ancak şimdiki gibi bir role sahip değildi çünkü bu 

dönemde medyanın araçları Selefilik düşüncelerini ve inançlarını yayınlayana kadar çok 

gelişmiş değildi. Fakat düşünce ve program olarak gelişimlerinin başlangıcı 1980'in sonuna ve 

1990'ın başına gelmiştir (Ahmet, 2015, 15. dakika). Çünkü Kuzey Irak'taki ayaklanmanın 

ardından başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok insanın komşu ülkelere ve yurt dışına 

seyahat etmesi kolay hale getirildi ve ister dışarıdan ister doğrudan Selefi alimleriyle temas 

kurdular. Dolaylı yollardan Kuzey Irak'a Selefilik kitapları getiriyorlardı (Kerim İ., 2015, 10. 

dakika). 

Kuzey Irak'ta Selefilik düşüncesinin destekçisi olan insanlardan biri Mola Hamdi Selefi’ydi. 

Kürt kurtuluş hareketinin ayaklanmasının başlamasıyla, Mola Hamdi Kürt halk kurtuluş 

                                                             
1 Kadiri Tarikatı: Bir tür Sufi tarikatı 1166 yılında Bağdat'ta ortaya çıkmıştır. Tarikatın 471 ile 561 yıllar arasında 

yaşayan Şeyh Abdul Qadir Gilani'ye döner. Fakat Kadri Tarikatı tasavvufaya bağlanmasına rağmen siyasi 

çalışmalara katılmazlar. Bkz: (Abdul Razaq al-Gilani, Sheikh Abdul Qadir Gailani, Kalem yayınevi, Dimaşk, 

Suriye, 1. Baskı 1994). 

2 Nakşibendi Tarikatı: Bu da kurucusu Mohammad Bahadin Nakşbandi'nin başka bir tasavvuf türüdür, ona verdiği 

prosedürlerin manevi şeyhleri tarafından uygulandığı dini görevleri yapmak dışında bu tarikatın ilk defa giriş 

yapanlara ‘’Talkin’’ denildiğinde çırak kalmanın için söz verdikten sonra izin almak demektir. Dolaysıya bu tür 

tarikat diğerlerden daha çok grupça zikir edilen bir tarikattır. Bkz: (Abdul Jameed bin Muhammed El-Khani, 

Nakşibendi Tahliyesinde Pembe Bahçeler, Aras yayınevi, Erbil, Irak, 1. Baskı 2002). 
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hareketiyle temasa geçti ve Mola Hamdi’nin Şam'da hadis alimi olan Mohammad Nasır ed-Din 

El-Bani tarafından okutulduğu iddia edilmiştir. Daha sonra Mola Hamdi 1958'de Musul'a gelip 

Kürdistan Demokrat Partisine katıldıktan sonra Kürt devrimci hareketi sırasında Mola Hamdi 

uzak köylerin camilerinde olan yazmalara el koymuştur. Daha sonra Mola Hamdi 1975 yılında 

Irak Diyanet Bakanlığı ile Selefilik fikrinin yazması olduğundan şüphelenilen bir yazarın 

yayımlanması için bir sözleşme yapmış ve Mola Hamdi genel olarak Irak'ta ve özellikle Kuzey 

Irak'ta yayınlamaya çalışmıştır. Bundan sonra Mola Hamdi sakalını uzattı ve kendisine selefi 

lakabını takmıştı. Daha önce bu lakabı olmadığı görünüyor ancak sakalını uzattıktan sonra 

kendisine selefi lakabı koymuştur. Mola Hamdi kendinden sonra Selefilik programında birçok 

öğrenci yetiştirdi (Alayyi, 2015, s. 74-80). 

Ömer Hasan Kaka Hama 1995 yılında ilk Kürt genç olarak Rabi bin Hadi Madhli'ye gitti.  

Ayrıca Ömer Hasan Kaka Hama tarafından Abdüllatif Ahmad'ın Şeyh Rabi'ye çalışmak için 

gitmeye teşvik etti ki Şimdi en önde gelen kişi veya Kuzey Irak'taki Selefilik liderinin (Dr. 

Abdüllatif Ahmad Mustafa) Arapça ve İslami inançlar üzerine iki doktorası olduğunu söylenir 

(Osman, 2014, s. 50). 

Dr. Abdüllatif 2004'ten beri Irak'ın kurtarılması ve Baasçı rejimin yıkılması sürecinde daha 

etkili yer aldı ve o zamandan beri Selefilik çağrısında bulunuyor. Başlangıçta Çuarkurna 

kasabasında, bu çağrı özellikle gençler olmak üzere bir mektup, makale ve eğitim yayınlamaya 

başlamasıyla birlikte İslam partilere, Sufilere ve tarikatlara sert bir şekilde saldırmıştır. Bunun 

da sebebi ona göre bunlar çoğunu Selefilik programından çıkarılmış, bazıları dinden saptırılmış. 

Sonuçta Kuzey Irak'taki Selefilik akımının programını ve düşüncesini insanlara ulaştırmak ve 

tanıştırmak amacıyla (Amojgari) yani tavsiye televizyon, dergi ve radyo olmak üzere şehri ve 

kasabalarda camilere sahiptir. Süleymaniye'deki ana cami "Bahşt(Сennet) Camii" olarak 

adlandırıldı, Cuma namazı saatinde Selefilerin çoğu o camiide namaz kılmaya gidiyor ve şimdi 

selefi gençler yetiştirmek için camide bir enstitü yerleştirilmiştir (Alayyi, 2015, s. 80). 

Selefiliğin Türleri 

Selefilik hakkında konuştuğumuzda, bir görüşe göre Selefiliğin türü olmadığını düşünülürken, 

başka bir görüşe göre ise Selefiliğin türleri olduğunu düşünülür, iki tür görüşü şu şekilde 

açıklamamız gerekir. 

Selefiliğin Bir Türü Olmadığını Düşünenler  

Ayrılan kısımların gerçek olmadığının, bir programı veya müfredatı olmadığının, Selefilik çok 

kapsamlı bir müfredatı sahipken türleri olduğunu söylenmesi mümkün değil, ayrıca bunlar 
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bilim dışı kurgulardır (Hasan, 2013, s. 68). Söylenen şey, Selefilik insanları bölmekten başka 

bir şey değildir fakat gerçekten, Selefilik sadece bir yoldur o da Peygamber’in, sahabenin ve 

tabilerin yoludur. Dolaysıyla biz Selefiyiz ve Selefi cihadiyiz diyenler Haricidirler çünkü onlar 

Müslüman katliamıyla uğraşmaktadırlar (Ahmet, 2015, 13. dakika). 

Selefiliğin Türleri Olduğunu Düşünenler  

Selefiliğin farklı türleri olduğunu ve ancak iki tür Selefilik olduğunu söyleyenler de vardır.  

Cihatçı Selefilik: 

Yirminci yüzyılın seksenli yıllarında cihadi literatürde istikrarlı bir kavramdır. El-Kaide örgütü, 

Ebu Katade ve Ebu Muhammed El-Makdisi’nin etkili olduğu bu fikir Müslüman toplumunda 

önemli bir rol oynar (Horshid, 2014, s. 110). Bu tür Selefilik, cihadı mücahitlerin bir alışkanlığı 

olarak görür ve mücahitlerin lideri olarak Allah’ın Peygamberi’ni düşünürler. Bu yüzden biz 

de savaşmalıyız ve hepimiz cihada hazır olmalıyız çünkü cihat, selef-i salihinin yaptığı bir 

ameldir. Dolayısıyla bunlar cihadın farzu’l-ayn olduğunu, ölene kadar cihadın asla sizden 

ayrılmadığını düşünürler. Bu yüzden cihat dua ibadeti gibidir ve hiçbir fark yoktur, nasıl ki 

Müslümanlarda namaz kılma vazgeçilmezse aynı şekilde cihat da böyledir (Azzam, 2018, s. 

28). 

Cihatçı Selefilik edebiyatında önemli olan:   

- Diğer sistemlerin eksik olduğuna inanmak ve İslami sistemi onların yerine koymak. 

- Dünyayı ikiye ayırırlar (daru’l-küfür ve daru’l-İslam) küfür ve İslam topluluğu anlamına gelir 

(Şamrani, 2015, s. 32). 

Medhali Selefiliği:  

Medhali veya Medhali'nin akımı İslam dinine dayanır ve onların adı Şeyh Rabi'el-Madhali'den 

gelir. Bu fikrin genişlemesi ve tüm Suudi Arabistan'a ve dünyaya ulaşması bu akımın amacıdır. 

Takipçileri tarafından Şeyh Rabi'i Madhali olarak adlandırılmıştır. Suudi Arabistan içindeki 

düşmanları yendikten sonra, Al-Suudi müttefiklerinin desteğiyle bu hareket, Suudi Arabistan 

müttefikleri olan ve liderlerinin kalmasını destekleyen ve müdahalelerinden korkan ülkelere 

geri dönecektir (Rahbani, 2015, s. 50). Dolayısıyla bu hareketin programı, hem ana kaynaklara 

(Kur'an ve sünnet) hem bu hareketin ideolojisine ve inancına hem de dini inançlar konusuna 

geri dönme çağrısıyla ilgilidir. Bu hareket, İslam çerçevesindeki partizanlık ve İslami gruplara 

şiddetle karşıdır ve iktidarın siyasi sisteminden, otoritesinden ve derslerinden asla zarar 

görmeyecektir (Şamrani, 2015, s. 49). 
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Bu tür Selefiliğin, ülkelerde var olan bütün iktidarların dinlenmesi gerektiğine inandığı için 

politikacılar tarafından engellenmediğini ve büyük ölçüde desteklendiğini görüyoruz. Ayrıca 

İbn Teymiyye ve diğer bazı bilim adamları dışında kendisinden önceki bütün dini ekolleri 

reddederler. Başka bir deyişle bu dini ekollerin gerçek olmadığı adına bütün İslam ve din 

felsefesinin inkâr edilmesi söz konusudur. Yani çoğulculuğa imkan verilmez ve dinin sadece 

bu biçimde doğru olduğu kabul edilir (Qani, 2016, 15. dakika), (Abdulkhaliq, 2016, 10. 

Dakika). 

Selefiliğin Topluma Bakışı 

Din ve Siyasete Bakış 

Dine Bakış 

Nasıl ki siyaset ve iktidar için Selefiliğin görüşü diğer dini cemaat ve gruplardan farklıysa 

toplum için, özellikle de din için Selefiliğin görüşünün farklı olduğu da söylenebilir. Ayrıca 

Selefiler, insanların sadece Tanrı'dan korkmaları ve şirkten uzak durmaları için çağrıda 

bulunarak peygamberlerin insanlara sadece Tanrı'ya ibadet etmelerini tebliğ için gönderildiğini 

söylerler. Bu yüzden Selefilik, İslam'ın iki temel kaynağına dönmeye çağrıda bulunurlar 

(Yazar, 2013, s. 142). Bu, Selefilerin dini meseleleri çözmek için mantıksal ve felsefi yolu 

kullanmadıkları anlamına gelir (Al-Berzanji, s. 61). Ayrıca Selefiler insanlara dindar olmayı 

öğretmek için, bu dünyada güzel bir ahlaka sahip olduklarını, adil insan olan ve toplum için 

fayda sağlayan herkesin toplumda zarar görmeyeceğini söylerler. Ayrıca Selefiler şeriat 

ilimlerin öğrenilmesinin huzurun kaynağı olduğu için bu ilimlere önem verilmesini, bu ilimler 

ile uğraşılmasını ve halka anlatılması gerektiğini söylerler (Yazarlar, 2014, s. 143). 

Selefiler bidat sözünü sık şekilde, ülkenin ve Müslüman halkın otoritesine karşı olan her kişi 

için kullanırlar. Bu mesele hakkında Rabia Medhali; İbn Hajar ve İmam Nevevi gibi ünlü İslam 

alimlerinin bidate sahip olduklarını söyler (Kerim M., 2014, s. 72). Selefiler tarafından bidat 

hakkında konuşmak öyle bir seviyeye ulaşır ki Rabia Medhali “cehalet, bidat ehlinden bilim 

öğrenmekten ve almaktan daha iyidir” der; bilimin bidate sahip olan kişiden kabul olmadığı 

söyler (Barani, 2015, s. 35).  

Selefiler sadece kendilerinin (el-Taifa el-Mansoura) kazanan grup olduklarına inanırlar, bu da 

dinde sadece doğru tarafta, herhangi birini yanlış ve şaşkın oldukları yoldan çıkaran herkes 

olduğu anlamına gelir. Konuştukları şey, Peygamber’den nakledilen bir hadise dayanır. 

“Gerçekten de Nasara ve Yahudi halkı 72 cemaate olacak ve cehenneme gidecekler ve benim 

milletim de 73 cemaat olacak; bunlardan bir cemaat hariç hepsi cehenneme gidecekler. Kim 
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onlar Allah’ın Peygamberi? diye soru sorulmuş, onlar da el-taifa el-mansura cemaatidir.” diye 

cevap vermiştir yani Selefilerdir (Al-Madhali, 1993, s. 14). Bu yüzden dini konularda sadece 

İbn Teymiyye, Ahmed bin Hanbel, İmam Muhammed İbn Abdülvehhab vs. gibi selefi olarak 

bilinen kendi alimlerinden fetvaları ve konuşmaları dikkate alırlar (Muhammed, 2011, s. 253).  

Siyasete Bakış 

Genel olarak, Selefiler siyasi çalışmalara ve parti çalışmalarına inanmazlar. Çünkü Kuran ve 

sünnet ayetlerinin partizanlık yapan ve Müslümanlar arasında farklılıklar açanlar üzerinde çok 

sert bir şekilde hitap edildiğini düşünürler. Selefi alimlerinden biri İbn Useymin’e partizanlığın 

haram olup olmadığı hakkında sorulurken o şöyle cevap verir "Partizanlığın ve bölünmenin 

Tanrı'nın dininde yasaklandığı ve insanların uyarıldığı şüphesizdir" (Latif, 2005, s. 25). 

Selefilere göre demokrasi; küfür ve şirk olduğu için ona yaklaşmış olan herkes küfür ve şirke 

yaklaşmış gibidir. Bu yüzden onlara demokrasiyi şeytan olarak göstermesi ve görülmesi de çok 

kolaydır. Dolaysıyla seçim demokrasinin önemli taraflarından biri olarak Müslümanların 

katılması doğru olmadığını, hata, haram olduğunu söylerler ve bu nedenle bu sistemdeki 

seçimleri reddederler. Çünkü Selefiler demokrasinin Batı ürünü olduğunu ve İslami siyasi 

kültürle hiçbir ilgisi olmadığını düşünürler (Al-Qadimi, 2012, s. 74).  

Ayrıca ülkenin cumhurbaşkanı hakkında, ülkenin işlerini kendisinin yönettiğini kastediyor ve 

hükümetin dinlenmesi gerektiğine inanıyorlar çünkü Müslümanların işlerini yönettiği için. Ve 

ülkenin cumhurbaşkanının herhangi bir grupta olması onlara göre önemli değil, önemli olan 

ülkenin cumhurbaşkanının olmasıdır. Bu yüzden Selefiliğin söyleminde ülkenin yöneticisi ne 

kadar bastırıcı, ezen ve zalim olursa olsun kafir olmadığı vardır ancak onda büyük bir günah 

görülürse o zaman yönetici, ülkenin işlerinin vekili olarak sayılmaz (Alayyi, 2015, s. 88). Kuzey 

Irak'taki Selefiliğin lideri olan Dr. Abdüllatif Ahmad ülkenin işlerini vekili hakkında “Ülkenin 

işlerinin vekili sana ne kadar vurursa vursun sen ona karşı susup dinlemelisin.” diyor. Sonuç 

olarak şimdiki Müslüman olan ülkelerin başında olan seküler iktidarlar (Veli, Amir) ülkenin 

işlerinin vekili olarak tanınmalı ve ona itaat edilmeli, dinlenmeli ve onun arkasında dedikodu 

yapılmaması gerekmektedir (Al-Katip, 2004, s. 163). 

Selefiliğin Sosyal Yaşama Bakışı  

Kıyafet, Beden ve Yüzler 

Selefilik akımı genellikle diğer tüm alanlarda olduğu gibi kıyafet ve yüzle ilgili farklı görüşlere 

sahiptir. Buna bakıldığında Selefiler ayaklarının altında kalan her erkek kişinin bacağının ateşte 

olduğunu düşünürler ancak önünde bulunan bu kişi diğer insanlara mütekebbir olarak kendini 
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göstermeye çalıştığı zaman hayatı ve bedeni ateşin içindedir (Alayyi, 2015, s. 230). Ayrıca 

Selefiler diğer insanlardan farklı olduğundan dolayı diğer insanlar arasında kıyafet, beden ve 

yüzleri açısında farklı olmaları gerektiğini düşünürler. Selefilik hareketinin özel bir gövdesi 

olduğu için diğer İslami gruplardan farklıdırlar ve bu farklılık bazı şeyler ile (giyim, sakal 

uzatması, saç) belirlenir (Horshid, 2014, s. 139). Öte yandan kadın giyimi hakkında kadınların 

maske takması ve görünür olmaması gerektiğini, kadınların pantolon giymemesi gerektiğini 

söylerler (Ahmad, 2015, s. 7).  

Dini Etkinlikler 

Kürt toplumunun her yıl yaptığı birçok dini etkinlikleri vardır ve bunlar çoğunlukla cemaatçe 

yapıldığından dolayı buna daha fazla bağlıdırlar. Kuzey Irak’ta Selefilik akımı ya da fikri 

yayılınca bu dini etkinlikler eskisi gibi görülmemiş ve daha az ilgi çekmiştir çünkü Selefilik bu 

etkinliklerin dinde bir temeli olmadığına inanmaktadır. Bu yüzden bunlara uyulmamasını 

söylerler. Birçok dini etkinlik var ancak burada sadece ikisinden söz edilebilir.  

Taziye 

Taziye, ölenin yakınlarına başsağlığı demektir. Başsağlığı bu konuda sabırlı olmalarını 

emretmek, suça düşmelerini uyarmak, üzülmemelerini söylemek, ölüler için af dilemek, ölüler 

için dua etmek ve ölülerin rahatı için rahatlık dilemek anlamına gelir. Dolaysıya bu taziyenin 

süresi genel olarak üç gün içerisinde olup ölen yakınları bir yerde toplandıktan sonra 

başsağlığına gelenleri beklemektir (Latif M. A., 2014, s. 4).  

Selefiler, insanların yaptığı işin icat olduğunu, bidat olduğunu ve ölülere hiçbir fayda 

sağlamadığını düşünüyorlar. Çünkü bunların dinde hiçbir ilkeleri yoktur ve İbn Useymin, El 

Albani ve Saleh Fawzan gibi Selefi bilim adamları bunu haram ve bidat olarak tarif etmiştir. 

Ayrıca, Selefiler mezarın üzerinde yapılan oda veya kubbeye karşıdırlar ve kadınların 

mezarlığa ziyaretlerini haram sayarlar çünkü İslam Peygamberi, mezarlığa çok ziyaret eden 

kadınlara lanet etmiştir (Fauzan, 2016, s. 35). 

Mevlit’in Anısı (İslam Peygamberi’nin Doğduğu Gün İçin Kutlama) 

İslam Peygamberi’nin doğum gününün kutlamasına mevlit demektir. Bu olay her yıl 

rebiulevvel ayında, camilerde veya evlerde veya bir salonda bulundukları bir yerde bir grup 

insan tarafından düzenlenir. Tatlılar, fındıklar, yemekler dağıtılır ve dini şarkılar söylenir 

(Fauzan, 2016, s. 32). Selefiler, bizim daha önce ölen iyi insanlarımızın (Selef) hiçbiri böyle 

programlar yapmadığı için bunun bidat olduğuna inanıyor. Dolaysıyla Selefiler bu programların 

çoğunun dinin kurallarının dışında yapılacağını, çoğu zaman kadın ve erkeklerin karışması 
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olacağını, kabul edilmeyen danslar ve şarkılar olacağını inanırlar. Ayrıca bunun kâfirlere 

benzemek olduğunu söylüyorlar çünkü onlar noel yapınca Müslümanlar neden biz de 

Peygamber’imizi anamayız diyorlar; bu da onlar gibi olunmasıdır. Bu yüzden bu yanlıştır ve 

dine aykırıdır. Bu konu hakkında Selefilerin bilim adamlarından biri bir fetvada şöyle der ki 

“İslam Peygamberi hayatındaki kişinin doğumunu kutlamadı, bu programlar icat edildi ve bu, 

İslam'ın içinde bulunan prosedürlerden biri değildir” (Abdullah, 2012, s. 5). 

Kuzey Irak’taki Selefilik Akımının Gelişmesinin Nedenleri 

Bu mevcut dönemlerde Selefilik hareketinin sürekli bir gelişme içinde olduğu görülmektedir. 

Kuzey Irak’taki Selefilik akımının gelişmesinin sebeplerinden biri: 

- Kürt bireylerin dini duyguları ve aralarında dini fetretin varlığı, Selefilik çağrısı bu fetrete 

doğru ve uygun bir çağrı olduğundan dolayı ilgi duyulmuştur, yani üzerinde çalıştıkları 

program, insanların dini fetreti olduğu anlamına gelir (Ahmet, 2015, 25. dakika). 

- Özellikle siyasi elit ve İslami partilere halkın güvensizliği, amaçlarına ulaştırmamaları ve 

verdikleri sözleri yerine getirmemeleri nedeniyle bu akım Kuzey Irak’ta gelişti. Başka bir 

deyişle burada insanları bir köprü olarak kullanıp üzerlerinden geçenler önemsenmez (Yazar, 

2013, s. 139).  

- Selefiler veya Selefilik akımının etrafında çok sayıda genç toplamıştır. Bu da genç olma 

olasılıklarının daha yüksek olduğu ve büyüklerin fikirlerini değiştirmelerinin çok zor olduğu 

anlamına gelir ve bu daha kolay ve daha gelişmiş hale getirmiştir. Çünkü gençler yaşlılardan 

çok fazla güce ve yeteneğe sahipler. Yani gençler, Selefilik fikrinin Kuzey Irak'ın diğer 

bölgelerine ulaşmasından bıkmıyorlar (Horshid, 2014, s. 136). 

- Kuzey Irak'taki Selefilik fikrini hızlı gelişimine neden olan bir başka neden de bu düşüncenin 

ne olduğunun ve nereden geldiğinin sorulmamasıdır. Bu durumda onlara ne söylersen kolayca 

kabul eder ve alırlar (Horshid, 2014, s. 134). 

- Bir yandan batıl inançların artması ve insanlarda efsanevi şeyler onları rahatsız etti; diğer 

yandan, Selefi gençliğin bu icat edilmiş ve batıl inançlara karışı duruşlarındaki cesareti bu 

düşüncenin yayılmasında etkili oldu (Kerim İ., 2015, s. 10 dakikası). 

- Bazıları siyasi otoriteler tarafından ekonomi ve güvenlik açısından Kuzey Irak'taki Selefilik 

akımını desteklendiklerini söyler çünkü Selefiler ülkenin işlerinin vekili olan haksızlık yaparsa 

sessiz kalacaklarına inanırlar. Yani sessiz ol ve itaat et düşüncesi. 
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- Son birkaç yıl içinde medya önemli bir gelişme gördü ve Selefiliğin bu durumdan çok 

yararlandığı, Selefilik fikrini yayınlamak için kullandığı ve bu mektuplar, dergiler, broşürler ve 

"Tavsiye" adlı kanalı, internet sitesi, Facebook ve YouTube aracılığıyla medyayı kullandığı 

görülür. Yani medyanın kullanımı da akımın yayılmasının nedenlerinden biridir (Alayyi, 2015, 

s. 88).  

- Bir diğer neden de dünyayı helal ve haram üzerinden belirleyen kolay bir fikir olan Selefilikle 

ilgilidir. Bu yüzden bu fikirler her zaman kolaydır ve düşünmeye ihtiyaç duymadığı için 

insanlar tarafından dünyada çok takip edilir (Qani, 2016, s. 6 dakikası) 

Sonuç 

Tarih boyunca Irak din açısından Orta Doğu'nun en önemli ve zengin bölgelerinden biri 

olmuştur. Bu bölgede birçok imparatorluk, din, mezhep, cemaat ve tarikatın var olduğu 

bilinmektedir. Irak'ın önemli bölgesi olan ise Kuzey Irak da bu çeşitlilikten mahrum 

kalmamıştır. Kuzey Irak’ın tarihine bakıldığında birkaç yüzyıl önce sufilik akımının 

hegemonyası görülüp insanların dindarlık tarzının şimdikinden daha farklı olduğunu 

görülmektedir. Fakat son yıllarda Sufilik akımının yerine farklı dindarlık tarzıyla, daha gelişmiş 

ve yaygın olan Selefilik akımı görülmektedir. Selefilik kavramını anlamak için Selefi ve 

Selefizm gibi kavramlara bakılması gerekmektedir. Akımın tarihine bakıldığı zaman Suudi 

Arabistan çıkış noktası olarak belirtilip fikir olarak Ahmed bin Hanbel’dan başlayıp Rabi bin 

Hadi Al-Madhali eliyle bir akım haline geldiği görülebilir. Fakat Kürt bireylerin dini duyguları 

ve aralarında dini fetretin varlığı, siyasi elit ve İslami partilere halkın güvensizliği, amaçlarına 

ulaştırmadıkları, Selefi fikri taşıyan çok sayıda gencin olmasını, Kuzey Irak’ta batıl inançların 

artması onları bunlardan rahatsız ettiği için Sufilik akımından umutlarının kalmadığı 

söylenebilir. Selefiler medyanın gelişmesinden faydalandığı için bu akım, Kuzey Irak’taki 

Selefiliğin tarihi olarak çok eski olmamasına rağmen, son yıllarda gelişmiştir. O denli gelişmiş 

ki araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Selefilik akımına dışarıdan bakıldığında sadece bir tür 

görülmektedir fakat içine ve derinden bakıldığında Selefilik; cihadi ve Madhali olmak üzere iki 

türe ayrılır, iki görüş görülmektedir. Bunlarla birlikte Selefilik akımı dindarlık tarzının dışında 

dine, siyasete ve hayata olmak üzere farkı görüşlere sahiptir. Onlar dinden anlamak için iki 

temel kaynağa yani Kur’an ve sünnete dönülmesi gerektiğine, demokrasi ve seçime katılanların 

küfür ve şirk yaptıklarına, Müslüman olarak kendini tanıtanların kıyafet ve beden açısından 

toplumun diğer kişilerden farklı olmasına, ölülere taziye ve yas tutulmamasına ve mevlit gibi 

temelsiz ve Kur’an ve sünnete uymayan şeyler yapılmamasına yani bidatlere uyulmaması 

gerektiğine inanırlar. 
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 İran’ın Etnik ve Dinî Yapısı  

Hamza Salih1 

Özet 

Dünyanın etnik ve dinî açılarından en zengin ve en karmaşık bölgelerinden biri Ortadoğu'dur. 

Ortadoğu dediğimiz zaman Irak, Suriye, İran, Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Lübnan, İsrail, Filistin ve Kıbrıs ülkeleri akla 

gelmektedir. Bu ülkelerden en zengin, en eski ve en karmaşık olanı de İran’dır. İran Ortadoğu'da 

coğrafi olarak; doğuda Afganistan ve Pakistan, güneyde Fars Körfezi ve Oman Körfezi; batıda 

Irak ve Türkiye, kuzeyde Ermenistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Türkmenistan’ın aralarında 

yer alır.  İran, insanlık tarihinin en eski devletlerinin varlık gösterdiği coğrafyalardan 

birisidir. Dolayısıyla bu coğrafyada çeşitli devletlerin kurulduğu, yaşadığı ve yıkıldığı 

bilinmektedir. Onlar Zayende Rud ve Ciroft medeniyetleriyle başlatılan bu çizgi İran İslâm 

Cumhuriyeti’ne kadar getirilir. Onların da en önemlisi ve en etkilisi; Safevîler dönemi, Nadir 

Şah dönemi, Kaçar Hanedanlıkları dönemi, Pehlevi dönemi ve İslam Cumhuriyeti dönemi, yani 

1979’da Humeyni tarafından devrimle oluşturulan son dönemdir.     

Dinî ve etnik açılarında bakıldığında İran’ın, Ortadoğu'nun çok renkli ülkelerinden birisi olduğu 

görülmektedir. İran'da Farslar, Türkler, Kürtler ve Araplar başta olmak üzere çok sayıda etnik 

grup yaşamaktadır. İran’ın dinî yapısına bakıldığında tek dinli bir ülke olarak görülür. Ama 

bugün 82 milyon olan İran nüfusunun % 90’ı Şiî, % 9’u Sünnî Müslümanlardan ve geri kalan 

% 1 ise Hıristiyan, Yahudi, Zerdüşt ve Babaîlerden oluşur. Fakat gerek zamansal gerek dinî 

gerekse de etnik olarak azınlıkların hayatları tehlike ve baskı altındadır. Genel olarak İslam 

Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu durum daha belirgin hele gelmiştir. Biz de bu çalışmamızda 

sosyoloji aracıyla İran’ın din ve etnik durumunu inceleyeceğiz. Öncelikle İran’ın tarihine 

bakıldıktan sonra ülkede yaşayan dinî ve etnik grupları belirteceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, İran, Etnik Yapı, Din Yapısı.     

  

 

 

 

                                                             
1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Giriş 

Etnik ve dinî olarak dünyanın en zengin ve de en karmaşık bölgelerinden biri Ortadoğu'dur. 

Ortadoğu Irak, Suriye, İran, Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap 

Emirleri, Umman, Yemen, Lübnan, İsrail, Filistin ve Kıbrıs ülkelerinin oluşturduğu coğrafi 

bölgedir. Bunlardan en zengin, en eski ve en karmaşık olanı da İran’dır. İran coğrafi olarak 

doğuda Afganistan ve Pakistan, güneyde Fars ve Oman Körfezleri, batıda Irak ve Türkiye, 

kuzeyde Ermenistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Türkmenistan’la sınır oluşturmaktadır.   

Bu çalışma genel olarak İran’ın etnik ve dinî yapısı üzerinde durur. Ama İran’ın etnik ve dinî 

yapısı açıklamadan önce kısaca İran’ın tarihinin belirtilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı biz 

de İran’ın geçirdiği tarihî olaylar ya da medeniyetleri: Zayende Rud ve Ciroft medeniyetleriyle 

başlatılan bu çizgiyi İran İslâm Cumhuriyeti’ne kadar kısaca açıklamayı amaçlıyoruz. Bundan 

sonra ana konumuza başlayacağız. Ana konularımızın birincisi İran’ın etnik yapısıdır. Bu 

coğrafyada yaşayan Farslar, Türkler, Kürtler ve Araplar başta olmak üzere birkaç etnik grup 

üzerinde çalışacağız. İkinci ana konumuzda İran’da yaşayan dinî grupları ve onların 

durumlarını inceleyeceğiz.  

İran’ın Kısa Tarihi  

İran kelimesi “Arya ülkesi” manasına gelir. İran’ın eski dillerinden Pehlevîce’den gelmektedir. 

Bir devlete yahut bir kavme tekabül etmeyen bu kelime on dokuzuncu yüzyılda siyasi amaçlar 

için kullanılmıştır (Rustamov, 2004, s. 32). Book Review’e göre “İran, M-Ö 2000’lerde Hint 

Avrupa ailesinin bir parçası olarak Rusya bozkırlarından göçen bir topluluk ile M-Ö 

1000’lerden beri İran Platosu’nda yaşayan, yeni gelenlerden sayıca fazla olan fakat onların 

dillerini benimseyen yerleşik toplulukların kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır’’ (Dinler, 2018, s. 

178). 

Perslerin M-Ö. V. yüzyılda İran’a yerleşmelerinden sonra ülkenin yönetimi Medlerin eline 

geçmiştir. M-Ö. 331 yılında İskender Ninova vilayetinde Dariuş’u yendikten sonra İran, 

Ahemeni hâkimiyetinde kalmıştır. İskender’in ölümünün hemen sonrasında Dariuş’u 

komutanlarından Selevkos yönetimi ele geçirememiş ve Part İmparatorluğun kurulduktan sonra 

M-Ö 250 yılına kadar İran Selevkosların İmparatorluğu kalmıştır. Dolayısıyla M-S 224 yılınde 

Roma İmparatorluğu tarafından Part İmparatorluğu yıkılmıştır. Ondan hemen sonra MS 226 

yılında muhafazkâr olan Sasan tarafından Sasânîler olarak adlandırılan Pers İmparatorluğu 

kuruldu. Son Sasânî İmparatoru III. Yezdicerd’in MS 651’de ölümüyle bütün İran coğrafyası 

Müslümanların hâkimiyetine geçmiştir. Müslüman bir devlet olarak bir süre bu bölgeyi 

Emevîler yönetmişlerdir. Emevîlerden sonra kurulan Abbâsîler devletinin zayıflamaya 
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başlamasıyla bölge sırasıyla Tâhirîler, Saffarîler, Samanîler, Buveyhîler ve Gazneliler gibi 

hanedanlar tarafından yönetilmiştir. Daha sonra bölge Gaznelileri  yenen Selçukluların 

yönetimi altına girmiş; Timur öldükten sonra Karakoyunlular ve Akkoyunlular hüküm 

sürmüşlerdir. Bunlardan sonra da on altıncı yüzyılda Safevî Devleti kurulmuş, on sekizinci 

yüzyıla kadar hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Şunu belirtmek gerekirki Safevîler İran’da 

yönetime gelmeden önce ülke nüfusunun çoğunluğunu Sünnî ve Şâfiî mezhebi oluşturuyordu. 

Safevîlerin gelmesiyle Sünnîler baskı altında kalmış ve sonunda Şîalaşma politikası başlamıştır 

(Atmaca, 2012, s. 30). 

Safevîler sonra İran’ı Kaçar Hanedanlığı  yönetti. Genel olarak Kaçar Hanedanılığı 1794 – 1925 

yılları arasında İran’ı yönetmişlerdir. Kaçar Hanedanlığı hâkimiyetinin ortadan kaldırılmasıyla 

Rıza Şah Pevlevî 1925 yılında kendisini Şah ilan etmiştir. Yani Pevlevî dönemi başlamıştır. 

1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi’yle Pevleviler dönemi de çok süre devam 

etmemiştir (Aydın, 2011, s. 531-532). Ancak Pehlevî dönemiyle birlikte İran, Kaçar 

döneminden önceki diktatörlüklere dönüştürülmeye başlamıştır. Batı tarzını takip eden Pehlevî 

diktatörlüğü komşu ülke Türkiye’nin uygulamalarının taklididir. Artık Araplara karşı güçlü bir 

ulusçuluk oluşturulmuş ve İslam öncesi geçmiş yüceltilmiştir. Ayrıca Fars dili Arapça 

kelimelerinden temizlenmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Farslaştırma politikası etnik ve dinî 

azınlıklar üzerinde daha fazla yapılmıştır1*. Dolayısıyla Azerîler ve Kürtler kısa süreli otonom 

bölgeler oluşturmuşlardır (Atmaca, 2012, s. 26). Bu dönemde, siyasi iktidarın yapısı, kurumsal 

dinin yapısı gibi merkezileşti (Moazami, 2013, s. 23). 1979 devriminden sonra İran bir “İslam 

Cumhuriyeti” olarak ortaya çıkmış, devrimden sonra yeni bir anayasa, dış politikada yeni bir 

devlet inşa edilmiştir. Bu devlet, son otuz yılın en önemli siyasi olaylarından biri kabul 

edilmektedir (Sarıkaya, 2012, s. 2). Bugünkü İran’da tahminlere göre 82 milyon nüfus vardır. 

İran’ın nüfusunun çoğunluğu Şîa’dır (%90). Dolaysıyla %9’u da Sünnî Müslümanlardan 

oluşmuştur. Geri kalanların %1’i Hıristiyanlar, Yahudiler Zerdüştler ve Bahailerden 

oluşmaktadır (Aydın, 2011, s. 531-532) 

İran’ın Etnik Yapısı  

Orta Doğu’nun etnik yapısını incelemeye geçmeden önce etnik yapı ifadesinin ne anlama 

geldiğini belirtmek de faydalı olacaktır. Etnik yapıyı anlayabilmek için etnik sözcüğünün 

                                                             
1* Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına bir benzerlik var. Çünkü ikisi içsel sebeplerinden kurulmadılar, 

İkisi de dışsal faktörlar ve genellikle İngiliz desteğiyle kurulmuşlardır. Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi alınması 

ve bu iki olayı karşılaştırılması için bu kaynaklara bakılabilir (Levent Köker, 2007). Modernleşme Kemalizm ve 

Demokrasi, 10. Baskı, İstanbul; Talip Küçükcan, (2005). Modernleþme ve Sekülerleşme Kuramlar Bağlamında 

Din, Toplumsal Değişme ve İslam Dünyası, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 13.) . 
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belirlenmesi gerekir. Etnik kelimesi bir yandan terim olarak kendisini gösterirken, diğer yanda 

Sosyoloji ve Antropoloji biliminde anahtar kelime olarak kullanılır. Bundan sonra etnik gurup 

tanımlanması şöyle söylenebilir: Aynı kavimden gelen bir topluluğun mensupları arasında var 

olan dinî ve kültürel değerler, dil, örf ve âdet ortaklığıdır. Etnik yapı ile bir bölgede veya ülkede 

yahut bir ülkenin kıtasını dağılmış etnik gruplar ifade edilir (Alptekin, 2006, s. 8). Dolaysıyla 

İran'da diğer Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi farklı etnik gruplar da yaşamaktadır. Yani 

İran’da Farslar, Kürtler, Araplar ve Türkler başta olmak üzere çok sayıda etnik gruplar yaşarlar. 

Dolaysıyla bu ülkede Farslar hariç diğer etnik grupların sayılarının bilinmemesi için ya sayım 

yapılmıyor ya da yapılırsa da doğru yapılmıyor. Bu yüzden etnik grupların sayıları tahminlere 

dayanır. Yapılan tahminlere göre İran nüfusunun %51'i Fars, %24'ü Azerbaycan Türkü, %8'i 

Gilaki ve Mazenderani, %7'si Kürt, %3'ü Arap, %2'si Türkmen, %2'si Lur, %2'si Beluci iken, 

%1'i ise diğer etnik gruplardan oluşmaktadır (Sanyürek, 2018, s. 318-319). 

 

İran’ın etnik dağılımı 

Farslar 

Farslar veya Persler denildiğinde ‘İranlılar’ anlamına gelir. Ama onlar kendilerini Persler veya 

Farslar olarak adlandırmamışlardır. Tarihte ‘Pers’ kelimesi Pers İmparatorluğunun adı 

olmuştur. Fakat kendi ülkelerini her zaman ‘Aryaların Ülkesi’ anlamında ‘İran’ olarak 

adlandırmamışlardır. İsmi dünyada son iki yüzyılda kabul ettirebilmişlerdir. Bu coğrafyada 

yapılan tahminlere göre İran nüfusunun %51'i Farslardır, yani yaklaşık 42 milyon nüfustur 

(Alptekin, 2006, s. 18-19). Ülkenin çoğunluğunu oluşturan Farslar İran’ın orta kesimlerinde 

yaşamaktadırlar. İran devriminden sonra Fars kimliği diğer etnik ya da dinî kimliklerden daha 

arka plana itilmiştir. Dolaysıyla Farsların çoğunluğu Şiî olduğundan İran’ın resmî dinî İslam ve 

mezhebi de On İki İmam Caferiliğidir (Atmaca, 2012, s. 4-6). 

 



7th International Student Symposium 

70 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Azeriler  

İran’de geçmişten günümüze farklı etnik gruplar yaşamıştır (Metin, 2012, s. 159). İran’da 

Türkçe konuşan birkaç etnik grup bulunmaktadır. Bunların en büyüğünü Azeriler 

oluşturmaktadır. Azerilerden sonra Türkçe konuşan en büyük grup Türkmenlerdir (Atmaca, 

2012, s. 74). Tahminlere göre Azeriler 20 ile 25 milyon arasında olurken toplam İran nüfusunun 

%45’ini oluşturmaktadır. Azeriler Farslardan sonra ülkenin en büyük topluluğudur. Coğrafi 

olarak Azeriler İran’ın kuzeybatısında bulunmakta ve “Güney Azerbaycan” olarak 

adlandırılmaktadır. Azeri nüfusunun yaklaşık 1,5 milyonu Tebriz şehrinde yaşamaktadır 

(Saraçlı, 2008, s. 173). 1925 yılından sonra, Rıza Şah Pehlevi’nin tahta çıkmasıyla Azerilere 

baskı ve Farslaştırma 1 *politikaları uygulanmıştır (Metin, 2012, s. 183). 1979 yılında İran 

devriminin gerçekleşmesinde etkili olan Azerilerin büyük çoğunluğu Şîa mezhebine 

mensuptur2. Devrim öncesi ve sonrasında “Ayetullah Hoyi, Ayetullah Lenkerani, Ayetullah Ali 

Hamaney” gibi İran’ın en büyük dinî yöneticeleri Azerilerden olduğu için onlara göre, İslam 

devrimi sadece bir Fars devrimi değildir, daha çok Azeri din adamları devrimi olduğunu 

söylerler. Bu durum yani Azerilerin, ülkedeki siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki etkili 

rollerinin hâlâ devam ettiği söylenebilir. Halbuki bugün İran ekonomisinin çoğu Azeri 

tüccarların elinde olduğu âşikârdır. Ama bununla birlikte İran’da Azerilerin en temel sorunları,  

anadilde eğitim haklarının olmadığı söylenir. Bu durum özellikle son yıllarda giderek kendini 

gösterdi. Dolaysıyla İran’daki Azeriler rahatsızlıklar da yaşarlar. Bu 2006 yılında ülkenin en 

fazla tiraja sahip üç gazeteden birisi olan, İran Gazetesi’nde Azerileri hamam böceğine 

benzeten bir karikatür yayınlanmasıyla doruğa ulaşmıştır (Saraçlı, 2008, s. 175)3. 

 

Kürtler  

                                                             
1* Bu durum sadece Azeriler için değil bütün etnik topluluklar için geçerlidir. 
2* Eğer bakılırsa, şu anda İran'daki Sünnî çoğunluğu Kürtler ile Araplar oluşturur. Bu yüzden “Burada neden 

Azeriler diğer etnik gruplarından daha fazla Şiî mezhebine mensup olmuşlardır?” diye sormamız gerekir. Bunun 

cevabının alınması için ayrı bir araştırma yapılması gerekmektedir. 
3* Neden İran'daki Azeriler nüfus olarak en büyük etnik topluluk olmasına rağmen Kürtler gibi kendi dilleriyle 

eğitim almıyorlar? Önce şu belirtilmeli ki İran'daki Kürtler kendi dilleriyle eğitim alamazlar. Şimdi sorumuza 

gelelim, neden Azeriler Farslardan sonra en büyük topluluk olmalarına rağmen anadillerinde eğitim hakları yoktur. 

Önceden İran devriminden sonra çoğunluğunu Şîa mezhebine mensup olduğu için Azeriler için her şeyden önce 

dinlerini ve mezheplerini önceliklidir. Dolaysıyla İran'ın bugünkü ekonomisinin tamamen Azeri tüccarların elinde 

olması da bunun açık ispatı niteliğindedir. Genel olarak her yerde tüccarlar devlete karşı gelmezler ve kendi 

ticaretleri önemlidir. Dolaysıyla Marx’ın teorisine göre her zaman burjuvalar fakir insanlarla olmazlar, kendilerini 

koruması  için her zaman devletle olurlar. Ayrıca daha bir sebep var. O da İran’ın devrim öncesi ve sonrasında-

Ayetullah Hoyi, Ayetullah Lenkerani, Ayetullah Ali Hamaney gibi İran’ın en büyük dini otoritelerini kendi 

içlerinden çıkaran Azerilere göre, İslam Devrimi bir Fars devrimi olmaktan çok Azeri din adamları devrimidir.  
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Kürtler Irak ve İran sınırlarında yani Hamedan, Kermanşah, İlam ve Lorestan bölgelerinde 

yaşarlar. Kürtlerin sayısı bugünkü tahminlere göre yaklaşık 6 milyondur. Bu nüfusun %30’u 

Şiîler, %70’i Sünnîlerdir. Ayrıca Kürtler de çoğunluğu Şâfiî mezhebi oluşturmaktadır (Saraçlı, 

2008, s. 175). İran’daki Azerilerden sonra en büyük ikinci azınlık Kürtlerdir. Şiî Kürtleri rahat 

yaşarlar1*. Dolaysıyla İran Kürtlerinin yoğunlukta olduğu bölgelerin ekonomik ve kültürel 

olarak bağdaşık olmadığını söyleyebiliriz. Kürtlerin yaşadığı yerler “dağlık, düzlük ve şehir’’ 

olurken, meslek olarak “hayvancılık, tarım ve hizmet sektöründe’’ hizmet yaparlar.  

“Kurmanci, Gorani, Sorani’’ lehçeleriyle Kürtçe konuşurlar. Dinî açıdan yukarıda da dediğimiz 

gibi çoğunlukla Sünnî mezhebine mensuplardır. Azınlıkta olanlar ‘’Şiî, Ehl-i Hak’’ 

mezheplerini benimsemişlerdir (Atmaca, 2012, s. 48). 

İran’da en çok sıkıntı çeken etnik grup ülke ile dinî ve ırkî bağları bulunmayan Kürtlerdir 

(Alptekin, 2006, s. 18-22). Bu sıkıntılar genel olarak devrimden sonra başlamıştır. Bu yüzden 

yirminci yüzyılın başından bugüne dek İran içerisinde özerk bir bölge kurulması için hem Şah 

hem de Humeyni yönetimiyle silahlı çatışma içerisine girmişlerdir (Saraçlı, 2008, s. 175). Diğer 

azınlıklar gibi Kürtler de baskı altında yaşadılar. İran’ın 4,8 milyon Kürt nüfusunun çoğuna ev 

sahipliği yapan Kirmanşah’ta 2006 yılının Mayıs ayındaki patlamalardan hiç kimse onur 

duymamaktadır. Ne var ki 2005 yılının Temmuz ayında güvenlik güçleri tarafından genç bir 

Kürt’ün vurularak öldürülmesi birçok batı şehirlerinde sivil ve polis yetkililerinin ölümüyle 

sonuçlanan gösterilere yol açmıştır (Yorulmaz, 2007, s. 231). 

Kürtler kendi dillerinde basın ve yayın yapabiliyorlardı. Ayrıca 1996 yılından beri bulundukları 

bölgelerdeki üniversitelerde Kürtçe eğitim yapabilme hakkına sahip olmuşlardır2*. Kendilerine 

ait yayınevleri, radyo ve televizyon kuruluşları bulunmaktadır 3*. Sünni Kürtler kendilerine 

tanınan haklara rağmen yine de ayrılıkçı faaliyetlerini sürdürürler (Saraçlı, 2008, s. 176). 

Araplar 

Bugün etnik azınlık olarak İran’da bulunan Araplar tahminlere göre 2 milyon yani %3 

civarındadırlar. Araplar yoğun olarak İran’ın güneybatısında, yani Huzistan ve Buşehr 

eyaletlerinde yaşamaktadırlar (Saraçlı, 2008, s. 170). İran’da yaşayan yerleşik gruplara Acem 

adı verildiği için Araplar onları kendilerinden çok aşağı görürler (Attar, 2008, s. 170). 

                                                             
1* Bakıldığında her şeyi mezhepe bağlıdır. Azerilerin çoğu Şîa mezhebinden olduğu için çok sıkıntılar yaşamazlar.  
2* Doğrudur şu anda Kürtlere ait Kürtçe Dili’nde bir üniversite var, ama belirtmemiz lazım ki şu ana kadar İran’da 

Farsça hariç eğitim almak yasaktır. Yani bildiğim kadar şimdi de “İranda Kürtçeyle ders veren bir okul bile yoktur. 
3* Kürtler için evet yayın evleri var, televizyon var, ama unutmayalım ki İran kontrolü altındadırlar. Bu televizyon 

programları sadece sosyal konular, kültürel konularla ilgilenir. Asla siyasi ve dini konulara girmezler.  
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İran’daki Arapların ortak özelliklerine bakıldığı zaman Sami kökenli oldukları görülmektedir 

(Saraçlı, 2008, s. 170). Ayrıca Rıza Şah, İran’ı “tek ülke, tek ulus, tek dil’’ politikaları ile 

Farslaştırmaya çalışmıştır (Uzun, 2016, s. 210). Dolaysıyla Pehlevi rejimi döneminde İran’da 

hem siyasi hem de ideolojik açıdan büyük baskılara maruz bırakılan Araplar bulunmaktadır. 

Milliyetçilik hareketi sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı’nın (1980-1988) ardından ortaya çıkmış 

ve zamanla şiddet eylemlerine kadar devam etmiştir. Savaş boyunca cephenin tam ortasında 

kalmaları nedeniyle önemli zararlar görmüşler, savaş sonrası yaralar sarılmadığı için çeşitli 

zorluklar yaşamışlardır. Bunlarla birlikte kendi dillerinde basın ve yayın faaliyetinde 

bulunmamalarının sebebi İran Devleti tarafında izin verilmemesi ve bu bölgelerde Arapça yazılı 

veya sözlü haber kaynağına erişmelerinin mümkün olmamasıdır. Dolaysıyla İran Araplarının 

bugün etnik azınlık hakları alanında en büyük sorun yaşadıkları alan anadilde eğitim ve yayın 

hakkıdır. İlkokullarda Arap diliyle eğitim verilmezken sadece ortaokulda, o da dini metinlerin 

incelenmesinde izin verilmektedir. Bu yüzden Arapça seçmeli ders olarak bulunmaktadır 

(Saraçlı, 2008, s. 172). 

Türkmenler  

İran’daki Türkmenler yoğun olarak Türkmenistan sınırında yani kuzeydoğu bölgesindeki 

Horasan ve Mazanderan vilayetinde yaşamaktadır. Hazar Denizi’nin güneydoğusunda 

Türkmen Sahrası olarak da isimlendirilmektedir (Atmaca, 2012, s. 73). İran’da yaşayan Türk 

topluluklarından Azerilerden sonra, en büyük nüfusa sahip olmuşlardır. Ayrıca Türkmenlerin 

nüfusu bugünkü tahminlere göre 2 ila 2,5 milyon arasındadır. İran’daki Türkmenler, Sünnî 

inanca sahip olmaları nedeniyle İran’daki diğer Türk topluluklarından ayrılırlar ve daha fazla 

baskı altında yaşarlar (Saraçlı, 2008, s. 177). 

Pehlevi döneminde Türkmenleri Farslaştırmak için farklı politikalar izlenmiştir. Örneğin bu 

bölgedeki okullarda Türk diliyle konuşmak yasaklanmış, temel eğitim sürecinde Farsça 

konuşmaları için zorlanmışlardır. Ama 1979 İran Devrimi’nden dolayı güç anlamında bir 

boşluk oluşmuş, Türkmenler bunu bir fırsat olarak görmüşler ve isyan etmişlerdir. Bunun 

sonucunda Türkmenler yaşadığı yerlerde otonom bir bölge oluşturmuştur. Otonomi alındıktan 

sonra Türkmence resmî bir dil olarak tanınmış, vilayet devrim konseylerinde Şiîlerle birlikte 

kendilerine de yer verilmesini istemişlerdir. Bu durum 1982’ye kadar devam etmiş, Günbed’de 

yaşanan sert müdahale sebebiyle bazı Türkmenler ölmüş bazıları da Türkiye’ye kaçmışlardır 

(Atmaca, 2012, s. 78).  
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Günbed olayı sebebiyle Türkmenler ile İran yönetimi arasında eski tarihte yapılan anlaşmalar, 

özellikle devrimden sonra bu ilişkiler bozulmaya başlamıştır. Devrim sonrasında hazırlanan 

Anayasa’da Şîa devletin resmî dinî mezhebi olarak kabul edilmiştir. Buna karşı çıkan otuz bin 

kadar Türkmen, Türkmen Sahra Bölgesi’nde silahlı ayaklanma çıkarmış, bu ayaklanma kanlı 

bir biçimde bastırılmıştır. Bundan dolayı İran’da Türkmenlere karşı farklı dışlama politikaları 

uygulanmıştır. Ama Muhammed Hatemi’nin devletin başına gelmesiyle ülkedeki diğer Türk 

gruplarında olduğu gibi, Türkmenler ile rejim arasında diyaloglar olmuştur. Bu diyaloglar 

neticesinde bazı Türkçe dergi ve gazete peş peşe yayın hayatına başlamıştır. Bunlara rağmen 

İran Bakanlar Kurulu’nun 2005 yılında verdiği bir kararla Gülistan eyaletindeki Zeytunli, 

Purhan ve Omçali gibi Türkmen köy ve şehirlerinin adları Farsça isimlerle değiştirilmiştir. 

Şarki ve Kottuk gibi Türkmen köylerinin adlarının da İran’daki coğrafi haritalardan çıkartılması 

girişimleri, ülkedeki Türkmen azınlığı Fars kültürü altında asimile etmeye yönelik İran’ın 

tarihsel çabasının günümüzdeki uzantısı niteliğindeki eylemlerdir (Saraçlı, 2008, s. 178). 

Beluçlar  

İran’da yaşayan bir başka etnik topluluk Beluçlardır (Alptekin, 2006, s. 18-19). Bugün 

Belucistan olarak bilinen bölge İslam öncesinde Persler ve Hintliler tarafından yönetilmiştir. 

Bu bölge Hz. Ömer tarafından fethedilmiştir. Farslar ve Araplardan sonra bölge onuncu 

yüzyıldan beri Samanîler, Gazneviler, Selçuklular vs. tarafından yönetilmiştir. Şah İsmail 

Sistan’ı 1508’de işgal etmiş, ondan sonra günümüze kadar Belucistan’ın bir kısmı İran 

topraklarında kalmıştır. İran’daki Beluçların sayıları tahminlere göre yaklaşık 2 milyon 

civarındadır. Yani İran’ın %2’sidir. Beluçların hem İran’daki hem de diğer bölgelerdeki büyük 

çoğunluğu Sünnî’yken diğer kalanları Sünnî - Hanefî mezhebi mensuplarıdır (Atmaca, 2012, s. 

71). İran devrimi gerçekleştikten sonra kabul edilen Anayasa ile kurulan Şîalı devlete Beluçlar 

karşı çıkmışlardır (Saraçlı, 2008, s. 172). 

Beluçlar dört guruba ayrılırlar. Bu gruplandırma daha çok kan bağı ve mesleğe dayanmaktadır. 

Bu gruplar: Hüküm zati (aristokratlar), Belu (göçebeler), Şehri ayni (toprağa bağlı ve yerleşik) 

ve Gulam (köleler). Beluçlar göçebe aşiretlerdir. Belucistan’ın dilini de bu göçebe topluluklar 

oluşturmuştur. Şehri sınıfı da toprağa yerleşik olanlar için söylenmektedir. Gulamlar ya da 

köleler topluma köle olarak girmiştir. Fakat daha sonra köleliğin kaldırılmasıyla bağımsız 

olmuşlardır (Atmaca, 2012, s. 70). 

İran’ın Dinî Yapısı  
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Bu konuya girmeden önce dinin tanımlanması gerekmektedir. Din kelimesi, Ari ve Sami 

dillerinin ortak sözlerindendir. Arapçada “din, taat, millet, gidiş, âdet, gitmek, gidiş, yöntem, 

saygınlık, kahır, galebe, tevazuda bulunma, hesap, istila, mülk, hüküm, kaza, hakim ve hizmet” 

anlamlarında kullanılmaktadır (Şaneçı, 2013, s. 181). İran hem MÖ hem ondan sonra ve bugüne 

kadar farklı dinler için yaşam yeridir (Azizi, 2009, s. 107). Ama bu bölgede dinî azınlıkların 

yaşam şartları kötüye gidiyor, özellikle 1924’ten sonra Şîa ve Fars kültürü, yani “İranlılaştırma” 

politikası gerçekleştirilmesi başlamıştır. Ancak İran’da son zamanlarda etnik ve dinî gruplar 

için bir “İranlılık” kimliği üzerine politikalar yapıldı. Ayrıca İran’ın çeşitliliğini ve 

renkliliğini yok etmeye çalışan gruplar görülebilir. 1979’da İran İslam Devrimi gerçekleştikten 

sonra yani 1989 yılında anayasasının bazı maddeleri değiştirilmiş, Anayasasının Birinci 

Bölümü’nün on üçüncü maddesinde “Museviler, Zerdüştler ve Hıristiyanlar’’ resmî olarak 

tanınmış; dinsel azınlık grupları olarak kabul edilmişlerdir. Dolaysıyla İran'ın yaklaşık hepsi 

İslam dinine mensup olurken nüfusun %89'u Şiî mezhebi, %10'u Sünnî mezhebi mensuplarıdır. 

Ayrıca %1 civarında Yahudi, Hıristiyan ve Bahailer yaşarlar (Saraçlı, 2008, s. 161). 

Müslümanlar  

Müslüman denildiği zaman hem Şiî hem de Sünnîler anlaşılmalıdır. Bu yüzden biz de bu iki 

grubu ayrı ayrı, yani bir grubu Şiîler, diğer grubu Sünnîler adı altında ele almaktayız. 

Şiîler  

İran’da Şiîler genel olarak “tarihte veya günümüzde” olmak üzere iki dönem şeklinde 

çalışılabilir. Şiîlik İran’ın  dinî ve kültürel olarak ayrılmaz bir parçası olurken, ulemalar İran 

siyasi yapısında her zaman önemli rollerde bulunmuşlardır (Moazami, 2013, s. 19). Arapçada 

Şîa kavramı “izleyici birkaç kişi veya izleyen topluluk” anlamına gelmektedir (Erdoğdu, 2008, 

s. 23). İslamiyet yedinci yüzyılda İran’a girdikten sonra, Şiî hanedanları, hatta en güçlüsü olan 

Buveyhî Hanedanlığı tarafından 945-1055 yıllar arasında yönetilirken, Şiîlik devlette bir inanç 

olarak yerleşmiştir (Aydın, 2011, s. 532). Ayrıca Şiîlerin çoğunluğu, Farslardan ve Azerilerden 

oluştuğundan ikisi de diğer azınlıklardan daha rahat yaşarlar (Çitlioğlu, 2015, s. 62). On altıncı 

yüzyıldan itibaren Safevi Hanedanlığı’nın kuruluşundan itibaren Şiîlik resmî bir mezhep olarak 

kabul edilirken, Safevîlerin koruması altında Şiî geleneği geliştirmeye yönelik sistematik bir 

faaliyet başlamıştır. Şiîlik adı altında çeşitli kollara ayrılan ve mezhep olarak tanınan On İki 

İmam Şiîliğidir (Aydın, 2011, s. 532). Başka bir deyişle Şiîliğin on iki  kolu vardır. Bunlar 

arasında İsmailiyye Şiîliği, 12 İmam Şiîliği ve Zeydiyye Şiîliği sayılabilir. Ama Zeydiyye’nin 

bugün fazla taraftarı kalmamıştır. Fakat İsmailiyye ve 12 İmam Şiîliği varlığını korumaktadır. 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 75 

www.internationalstudentsymposium.com 

Dolaysıyla günümüz İran mezhebine daha çok 12 İmam Şiîliği veya Caferi adı da verilmektedir 

(Başer, 2000, s. 355). 

Sünnîler  

Sünnîlerin büyük kısmı, Kürtler, Belüciler, Türkmenler ve Arapların küçük bir kısmından 

oluşmaktadır (Aydın, 2011, s. 532). İran’da Şii nüfusu Sünnilerden daha fazla olduğu ve Şiilerin 

rejimin kurucusu olarak kendilerini gördüğü için ve bu güçle Sünnileri rahatsız ederler 

(Çitlioğlu, 2015, s. 62). 1979 yılından sonra yani devrimden sonra Şiî-Sünnî yaklaşımı ve 

aralarındaki ilişkilerin daha iyiye gittiğine dair olumlu düşünceler söylemek mümkün değildir. 

Çünkü İmam Humeyni’nin verdiği sözler yerine getirilmedi ve durum daha kötüye gitti. Çünkü 

İran’da Şiîlik resmî mezhep olarak Anayasada kabul edilmiştir. Bu yüzden şimdi de İran’ın 

başkentinde 1 milyondan fazla Sünnî Müslüman’ın büyük bir camiisi yokken, yalnız namaz 

kılmak için ayrılmış mekânlar ve apartman daireleri bulunabilir. Muhammed Hatemi’nin 

döneminde sadece Sünnîlere ait cami kurulması için izin verilmesine söz verildikten sonra da 

bu sağlanamamıştır. Bunlarla birlikte hâlâ İran’da Sünnîler için devlet kadrolarına gelmeleri ve 

devlet kademelerinde yükselmeleri asla mümkün değildir. Dolaysıyla İran’da Sünnîlerin baskı 

altında yaşadıkları artık hiç kimse için gizli değildir. Her yıl bazı Sünnî din adamlarının 

tutuklanması veya suikasta uğraması nedeniyle bölgenin Sünnîler için oldukça riskli olduğu 

söylenebilir (Dağ, 2019, s. 36). 

Diğer Azınlıklar  

Hristiyanlar  

İran’da resmî olarak kabul edilen dinî gruplardan birisidir. İran’da Medler ve Partlardan dolayı 

Hıristiyanlık varlığını hâlâ devam ettirmektedir. İslamiyet’in yayılışıyla bu coğrafyada 

yaşamlarını rahatlıkla sürdürmüşlerdir. Bu özgürlük nedeniyle Hıristiyanlar ülkenin her yerinde 

bulunabilirler. Fakat yoğun olarak Tahran, İsfahan, Urmiye, Tebriz ve Ahvaz şehirlerinde 

bulunmaktadır. İran’daki resmî kayıtlara göre 73 kilise, 300 bin Hıristiyan bulunmaktadır. 

Hıristiyan gruplarının en fazlası 110-250 bin kişi arasında Ermeni Kilisesi mensuplarıdır. Fakat 

devrim öncesinde bu sayılar yaklaşık 1 milyonken, devrim sonrasındaki göçlerden dolayı 

azalmıştır. Hıristiyanlardan Doğu Süryaniliği’ne mensup olanların sayısı yaklaşık 11 bin 

kişidir. Keldânî Katolik Kilisesi’ne mensup olanların sayısı ise, yedi bindir. Protestan kiliselere 

mensup Hıristiyanların sayısı 7 ile 15 bin arasındadır (Aydın, 2011, s. 533). 

 

Yahudiler 
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538 yılından şimdiye kadar Yahudiler varlıklarını sürdürmüştür. İran’daki Yahudilerin sürgün 

sonrası hayatları kutsal kitapları olan “İşaya, Daniel, Ezra, Nehemya, Tarihler ve Ester’’ 

kitaplarında yer almaktadır (Aydın, 2011, s. 533). Ancak on dokuzuncu yüzyılda İran’dan göç 

edilmesi sebebiyle Yahudilerin sayısında azalma başladı. Dolayısıyla 2006 yılında “İran 

İstatistik Araştırma Merkezi”nin sayılarına göre Yahudilerin İran’daki nüfusu yaklaşık on bin 

kişi olarak kaydedilmiştir. Tahran Kelimiler Derneği Başkanı Homayun Nejefabadi’nin 2013 

yılında Beyrut’ta basılan Elnihar gazetesine verdiği bilgiye göre İran’daki Yahudi nüfusunun 

300 bin ile 350 bin arasında. İsrail’in devlet olarak kurulmasından sonra yaklaşık 250 bin kişi 

İsrail’e göç etmiştir. Dolayısıyla 80 binden fazla Yahudi ABD’ye göç ettiği için yaklaşık 10 bin 

kişi İran’da kalmıştır. Tahran Kelimiler Derneği’ine göre, İran Yahudileri daha çok Tahran, 

İsfahan ve Şiraz kentlerinde yaşamaktadırlar (Çamlı, 2016, s. 356) 

Zerdüştler  

İran’ın eski dinlerinden olan ve tek tanrıya inanan Zerdüştlüğü 1 * Zerdüşt’ün düşünceleri 

oluşduğu ve adını kurucusundan aldığı bilinir (Kaan, 2010, s. 52). Zerdüştlüğün İran’ın en 

küçük gayrimüslim azınlıklarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Peygamber olduğuna 

inanılan Zerdüşt İran’ın kuzeyinde MÖ. 600 yılları arasında doğmuştur (Aydın, 2011, s. 533). 

Ne var ki Zerdüşt’ün doğduğu yer ve tarihi geçmişte ve günümüzde de Zerdüştlüğün 

çözülmemiş büyük problemlerinden birisi olduğu söylenebilir. (Niechci, 2014, s. 274).2* 

İslamiyet İran’a gelmeden önce İran topraklarında Zerdüştlük Pers İmparatorluğu’nda devletin 

resmî dini olarak kabul edilmiştir. 1960 yılında ilk “Dünya Zerdüştler Birliği Kongresi”ni 

Tahran’da gerçekleştirmişlerdir (Saraçlı, 2008, s. 166). 1980 yılında yani İran İslam 

Devrimi’nden sonra tahminlere göre sadece Tahran’daki Zerdüştî sayısı yaklaşık 15 bin kişidir. 

Fakat bugün bütün İran’daki nüfusları 22-23 bin kişi arasında tahmin edilir (Niechci, 2014, s. 

278). Zerdüştlerin çoğu Yezd ve Isfahan kentlerinde yaşarlar (Saraçlı, 2008, s. 166) 

Zerdüştlere göre dünyada iki güç vardır. Bunların birisi Ahura Mazda’dır, yani “yaratıcı, iyi 

ruh’’ ve diğeri Ahrimen’dir, yani “şeytan, kötü ilke’’. Bu iki güç arasında devamlı bir savaş 

olduğuna inanırlar (Aydın, 2011, s. 533). Bu yüzden Ahura Mazda, yani Allah’tan gelen ikinci 

isim Zerdüşt’tür. Zerdüştlüğün inandığı kutsal kitaplarının adı “Avesta’’dır. Avesta’da bazı 

yerlerde Zerdüşt, Zarathushtra Spitama bazı yerlerde de sadece Spitama olarak yazılmıştır. 

                                                             
1* Ama Ali Şeriati 1972’de Tahran’ın Hüssayinyeyi İrşadında ‘’Dinlerın tanımı tarihi’’ adlı verdiği derslerde, on 

üçüncü ve bazı on dördüncü bölümüne göre Zerdüştlük başlangıçta tek tanrılı bir dindir, daha sonra Sasani 

döneminde şirk bir din oldu.( Ali Şariati, Dini Zersüşti, çeviri: Şehram Raşid kadir, Hawler, 2005, 50.) 
2* Zerdüştün sadece doğum tarihi ve yeri değil, aynı zamanda Zerdüştün Fars ya da Kürt olduğunu hakkında belli 

bir kaynak yoktur. Çünkü Kürtler tarafından Zerdüşt Kürt olduğunu ve Avesta’ın dili Kürtçe olduğunu idia edilir. 
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Ancak sonunda, Zerdüşt olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla Zerdüştlüğün kitabı, yani Avesta 

Pehlevi diliyle yazılmıştır 1 *. Bundan dolayı Avesta, dil ve içerik olarak anlaşılması zor 

kitaplardan biridir (Azizi, 2009, s. 36) İslam öncesi İran edebiyatının en büyük kaynağı 

Avesta’dır. Avesta toplamda 12 bin dana derisi üzerine yazılmıştır (Attar, 2008, s. 13).  

Yukarıda da yazıldığı gibi Zerdüştlükte Ahura Mazda ya da Yaratıcı ve Ahrimen veya Şeytan 

arasındaki bir savaş olduğuna inanılırken, insanların kararlarını verdiğinde ikisinden birinde 

yer alacaklardır. Bilindiği gibi dualist sistemi diye bir felsefe vardır. Bu felsefeye göre bu iki 

düalizm arasındaki savaş sonsuza dek olmayacaktır. Dünyanın sonunda Ahura Mazda mutlak 

hâkim hâline gelecektir. Üstelik Zerdüştlük “Cennet ve cehennem, sırat köprüsü, nihai yargı, 

melek inancı ve Mesih beklentisi gibi inançları olduğu için İbrahimî dinlerden biri sayılır. Ama 

yukarıda dediğim gibi Ali Şeriati’ye göre Zerdüştlükte özdeş iki güç olduğu için tek tanrıya 

inanan dinlerden değildir” (Aydın, 2011, s. 533).  

Zerdüştlükte hem günlük hem de yıllık ibadetler vardır. Fakat esas olan günlük ibadetler çok 

önemlidir. Bu yüzden günlük ibadetler zorunlu görevlerdir. Bu günlük ibadetler felsefesi kötü 

davranışlardan ve günahlardan uzak durarak, Ahura Mazda’ya yani Allah’a karşı sevgilerini 

hissettirmek için sadece ibadet yoluyla mümkün olacaktır. Günlük ibadetlerden biri “Havn-i 

gâh’’dır. Bu ibadet,  güneşin doğuşundan itibaren öğleye kadar kılınır. “Rapisyayun gâh’’ ikinci 

ibadettir. Bu da öğleden ikindiye kadar kılınır. Üçüncü ibadet “Ozeren gâh’’dır. İkindi 

vaktinden güneşin batışı arasındaki bir ibadettir. Günlük ibadetlerden diğer biri “Aviseru terim 

gâh’’dır. Bu ibadetin vakti, güneşin batışıdan gece yarısına kadardır. Son günlük ibadet “Oşhin 

gâh’’dır. Günlük ibadetlerin sonuncusu olduğundan  eda vakti gece yarısından güneşin doğması 

arasında olur (Azizi, 2009, s. 83). 

Zerdüştlükte günlük ibadetlerden sonra yıllık ibadetler vardır. Onlardan biri dinî bayramlar ve 

özel günlerdir. Zerdüştlükte özel gün ve bayramların yanı sıra on iki aydan oluşan güneş 

takviminin de önemli bir yeri bulunmaktadır. 2 * Bu takvime göre her ay otuz günden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla bu aylara ilave edilen daha beş gün vardır. Bu beş günle yıl 365 güne 

tamamlanmaktadır. Buna göre Zerdüştiler için Ahura Mazda’ya ait kutsal günler vardır. Bunlar 

her ayın 4 günüdür. Yıllık ibadetlerden sayılan bir ibadet daha vardır. O da bütün din 

adamlarının ölüm günleri her yılın Eylül ayında bayram gibi kutlanmaktadır (Azizi, 2009, s. 

84). 

                                                             
1* Burada bir soru çıkılabilir, acaba bu kitap hangi Pehleviceyle yazılmış. 
2* Buna göre Zerdüşt Fars olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Farslar güneş takvimi kullanırlar. Yukarıda bir 

tabloda bunu belirttik. 
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Bahailer  

Bahailik İran’da bir akım olarak Mirza Ali Muhammed tarafından yeni bir din olarak ortaya 

çıkmıştır (Demirdağ, 2017, s. 393) Mirza Ali Muhammed tarafından Kuran-ı Kerim’i neshi 

olarak yazdığı “El-Beyan” kitabıdır. 1850 yılında Mirza Ali Muhammed’in ölümünden sonra 

yerine Mirza Hüseyin Ali geçmiştir (Kaan, 2010, s. 234).1* Mirza Hüseyin Ali, kendisini bir 

peygamber olarak ilan ederek Bahailik dinini kurmuştur (Demirdağ, 2017, s. 393). Mirza 

Hüseyin Ali Tahran kökenli olmasına rağmen Bahailiğin varlığı İran’ın Anayasası’nda bir dinî 

azınlık olarak yer verilmemiş ve kabul edilmemiş ve on dokuzuncu yüzyılda Bahailer 

Britanya’nın ajanı olarak suçlanmıştır. Bundan başka yirminci yüzyılın ortalarından beri de 

ABD ve İsrail’le ilişkileri olduğu için suçlanmışlardır. Bahailere göre Tanrı’nın ortaya çıkması 

peygamberler vasıtasıyla devam eder2*. Bu İslam’a vahyin ve peygamberliğin Hz.Peygamber’le 

sona erdiği için onlar sapkın ve kafir bir grup olarak görülür. Ayrıca bunlar kendilerini Şiîliğin 

kollarından biri olarak kabul etmezler, kendilerini daha bağımsız bir din olarak tanıtırlar 

(Aydın, 2011, s. 534). Dolayısıyla Bahailer dinin tanımını şöyle yaparlar “Tanrı dinleri 

herhangi bir açıdan birbirinden farklı değildir’’ (Demirdağ, 2017, s. 397)  

Bahailiğin inançlarını kısaca şöyle belirleyebiliriz: 

Peygamber İnancı:  

Bahailer Kuran’ı Kerim’de var olan bütün peygamberleri kabul ederken, “İkan Kitabında” Hud, 

Nuh, Salih, Musa, İsa peygamberden daha fazla yer verilirler ve daha fazla bahsederler. 

Bahailere göre dünyada iki âlem vardır: Bunlar hak âlemi, halk âlemidir. Bu iki âlem arasında 

bağlantı sağlayacak bir şeyin bulunması gerekmektedir. İşte bu bağlantıyı Peygamberler 

sağlayacaklar. Ayrıca onlara göre peygamberlerin genel olarak üç tane görevleri vardır. 

Bunlardan birincisi ahlaki ve manevi gerçeklerin canlandırılmasıdır. İkincisi de her evreye göre 

sosyal kanun ve doktrinlerin getirilmesidir. Görevlerden üçüncüsü ise dinin gelişmesini 

gerçekleştirmektedir (Teymur, 2009, s. 46). Dolaysıyla onlara göre bütün dinlerde beklenen bir 

kişi vardır. Örneğin kurtarıcı olan Bahaullah, İsrailliler için Ebedi Peder, Hıristiyanlara İsa’nın 

dönüşü, Şiîler için İmam Mehdi’nin geri dönmesi, Sünnî Müslümanlar için İsa’nın semadan 

inişi, Zerdüştilere Şah Behram (Demirdağ, 2017, s. 396).  

Melek İnancı:  

                                                             
1* 12 Kasım 1817’de, Tahran’da doğmuş, Saray mensubu olduğundan iyi bir tahsil görmüş, babasının ölümü ile 

saraydan ayırılmış ve Mirza Ali Muhammed’e mürit olmuştur. 
2* Bahailiğin kurucusu yani  Bahaullaha bu Pegamberler arasındadır. 
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Bahailiğin inanışında melek inancına açık bir şekilde değinilmiştir (Teymur, 2009, s. 54). 

Ayrıca onlara göre iyi bir insanı meleğe, kötü olan insanları şeytana benzetirler. Bahailikte 

melek inancı belli olmadığı gibi “Şeytan” konusundaki görüşleri de net değildir. Kur’an-ı 

Kerim’e göre, meleklerden sonra Allah’ın “Adem’e secde etmesi” Şeytan’a da emredilmiş fakat 

emre karşı olduğundan dolayı Allah tarafından Cennet’ten kovulduktan sonra da lanetlenmiştir 

(Demirdağ, 2017, s. 396).  

Ahiret İnancı:  

Bahailer ölümün bir gerçek olduğuna ve aynı zamanda bir sonuç olmadığına inanırlar. Başka 

bir ifadeyle ölümün yeni bir başlangıç olduğunu söylerler. Buna göre ruhumuz bedenimizden 

çıktıktan sonra yaşamımızın devam edeceğine inanırlar. Sadece maddi olarak dünyaya tekrar 

gelmezler. Bahailikte tenasüh inancı vardır. Buna göre bazı insanlar ölmeden önce yaptığı iyi 

ve kötü eylemlere göre öldükten sonra ruh olarak farklı bedende tekrar gelecektir. Fakat her ruh 

sadece bir kere dönecektir (Teymur, 2009, s. 58).  

İbadetler:  

Bahailikde de diğer dinlerde olduğu gibi ibadetler vardır. Bahailiği diğer dinlerden ayıran 

ibadetlerin çok önemli olmasıdır. Bu yüzden ibadetin tanımı şöyle yapılır: “İnsanın içinden 

gelerek gösterdiği her türlü uğraş ve çaba, eğer en yüksek saiklere ve insanlığa hizmet etme 

isteğine dayanıyorsa.” bunun tam ibadet olduğunu söylerler. Dolaysıyla Bahailere göre 

ibadetler Allah korkusu için yapılmaz, Allah sevgisi için yapılması gerekmektedir. Bahailikte 

namaz zorunlu değil, daha gönüllü bir ibadettir. Yani kimseye uyulmadan, hatırlatmadan veya 

çağırmadan bireylerin gönüllü kıldığı bir ibadettir.  Ayrıca onlara göre namazın üç türü vardır: 

Birincisi büyük namazdır. Bu namaz, belli bir zamana bağlı kalmadan her gün bir defa kılınan 

bir namazdır. İkincisi orta namazdır. Bu namaz sabah, öğle ve akşam kılınan bir namazdır. 

Namazın son türü küçük namazdır. Bu namaz da sadece öğlen kılınan namazlardan biridir. 

(Demirdağ, 2017, s. 397). 

Sosyal Faaliyetleri:  

Bahailikte genel olarak bazı sosyal faaliyetler de bulunmaktadır. En önemli faaliyetlerden biri 

her on dokuzuncu günde bir toplantı gerçekleşir. Toplantıda üç kısım bulunmaktadır. Birincisi 

Ruhani kısmıdır. Bunlar toplantının müracaatlarını ve dualarını okurlar. İkincisi ise Meşveret 

kısmıdır. Bunlar genel olarak toplantının faaliyetlerini anlatırlar. Üçüncüsü Ağırlama kısmıdır. 

Toplantıya katılanlara çaylar ve diğer ikramlar yapılır (Acar, 1986, s. 221). 
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Sonuç  

Genel olarak bakılırsa İran’da tek din ve tek etnik grubun bulunduğu görülür. Daha detaylı ya 

da daha tarihî, dinî veya etniksel bakılırsa birkaç dinle birkaç etnik grup birleşerek bir ülke 

oluşmuştur. İran Ortadoğu’da yer alan, 1.648.000 km2 yüzölçümlü ve 81.016.926 milyon 

nüfuslu bir ülkedir. Coğrafi olarak İran Ortadoğu’da, doğuda Afganistan ve Pakistan, güneyde 

Fars ve Oman Körfezleri; batıda Irak ve Türkiye, kuzeyde Ermenistan, Azerbaycan, Hazar 

Denizi ve Türkmenistan’la çevrili olan bir ülkedir. Tarihî olayların yaşandığı bu topraklar çeşitli 

hükûmetler tarafından yönetilmişlerdir. Bunların en önemlileri Safeviler, Nadir Şah, Kaçar 

Hanedanlıkları, Pehlevi dönemleri ile İslam Cumhuriyeti Dönemi, yani 1979’da Humeyni 

tarafından devrimle yapılan son dönemdir.   

Bu çalışma, İran’ın etnik ve dinî yapısıyla ilgili yaptığımız bir araştırmadır. İran, tarih boyunca 

birçok etnik ve dinî grupların yaşadığı bir ülkedir. Bazı evrelerde farklı etnik gruplar bu 

coğrafyayı yönetmiştir. İran  birçok etnik grupla oluşturulmuş bir ülkedir. Belirttiğimiz gibi 

İran’da başlangıçtan günümüze kadar gelen birçok etnik gruplar vardır: Farslar, Türkler, 

Kürtler, Araplar başta olmak üzere çok sayıda etnik gruplar. Bunların kendilerine özgü dil, 

kültür ve hayat tarzları bulunmaktadır. Ama ülkenin çoğunluğunu Farsların oluşturduğu ve 

ülkenin onlar tarafından yönetildiği, ayrıca İran Anayasası onlar tarafından yazıldığı için 

Farslar dışında diğer azınlıklar baskı altında yaşarlar. Dolayısıyla İran’ın dinî yapısına 

baktığımızda da ülkenin çoğunluğunun Şîa olduğu, anayasada da Şiî-Caferî  İslam’ın devletin 

resmî dini tespit edildiği görülür. Ama bunun dışında daha çok dinî cemaatler ya da gruplar 

vardır. Şu an var olan dinî azınlıklar: Sünniler, Bahailer, Hıristiyanlar, Yahudiler ve 

Zerdüştlerdir. Tarih boyunca bunlar İran’da var olan dinî gruplardır. Yukarıda değindiğimiz 

gibi Azeriler, Beluçlar, Kürtler, Araplar ve Türkmenler etnik olarak farklı oldukları için Farslar 

tarafından baskı altında yaşarlar, dolayısıyla Şîa dışında kalan diğer azınlıklar kötü bir yaşam 

geçirirler. Örnek olarak şu anda yaklaşık 1 milyon Sünnî Tahran’da yaşar ama namaz kılmak 

için bir camileri bile yoktur. Çünkü devlet tarafından açılmasına izin verilmemiştir. 
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Sosyal İnşacı Yaklaşım Bağlamında Atasözlerinde Toplumsal 

Cinsiyet 

İlham Sovgatov1 

Özet 

İnşacı yaklaşım ya da inşacılık, genel anlamda; sosyoloji ve psikolojide belli toplumsal 

bağlamlar altında toplumsal fenomenlerin nasıl oluştuğuyla ilgilenen bir bilgi teorisidir. Bu 

yaklaşımı kabul edenler, bireylerin kendilerinden önce mevcut bir dünyaya uymaktan başka, 

bu dünyanın oluşumuna sürekli ve aktif bir biçimde katkıda bulunduklarını savunurlar.  

Bu çalışmada öncelikle toplumsal cinsiyetle ilgili Türk ve Azerbaycan atasözleri tespit edilerek 

ve sosyal inşacı yaklaşım bağlamında toplumsal cinsiyet kimliğinin, toplumsal cinsiyet 

rollerinin oluşumu incelenmiştir. Doğduğu andan itibaren mensubu olduğu sosyo-kültürel 

çevreye göre kendini sırasıyla; kız, genç kız, genç kadın, gelin, dul, anne, karı, avrat, hatun, 

hanım vs. gibi çeşitli sınıflandırmaların içinde bulan kadın, kendini bu kolektif bilince göre 

adapte etmeye çalışmaktadır.  

Kız ve kadın ile ilgili atasözlerine bakıldığında, toplumdaki kadın algısını kadını sadece 

cinsiyeti itibariyle değerlendirip ikinci sınıfa indirgediği, erkeklerden aşağıda, değersiz, 

evlenmese yaşamayacağı ve evlense birçok yönden kocasına bağımlı olacağı mesajını 

vermektedir. Yine bu tür atasözlerine bakıldığında, kızın doğumdan itibaren evlenene kadar 

başına bir şey gelir endişesiyle fazlaca gözetim altında tutulduğu; bilhassa erkek kardeşi olan 

kızların bu gözetimden ziyadesiyle nasibini aldığı ve bu düşüncenin genel kabul gördüğü fark 

edilmektedir.  

Evlendikten sonra kadına dönüşen kız ise son derece maharetli olmalı, bu sefer de babasının 

omzundan yükünü attığı erkeğine saygı duyup, onun sözünden çıkmamalıdır. Annesinin 

başındaki sarık gibi iken, kocasının ayağındaki çarık gibi olma durumunu aklından çıkarmayıp 

her an o çarığın çıkarabilme olasılığını, gelinlikle çıktığı eve kefenle girme korkusuyla 

harmanlayıp ona göre davranmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal İnşacı, Atasözleri, Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Erkek. 

 

                                                             
1 Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
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Giriş 

Günümüzde her gün duyduğumuz ibretamiz sözlerin başında en çok gelen atasözleridir. 

Atasözü, toplumsal yaşantı içindeki bireyin uyması beklenilen bir genel kural niteliğindedir. 

Atasözleri, taşıdıkları mesajlar ve yönlendirdikleri davranışlar itibariyle, Türk milletinin temel 

zihin yapısını gösteren birlik ve bütünlüğü ifade etmeleri bakımından sözlü edebiyat türleri 

içinde ayrı bir öneme sahiptir (Çobanoğlu, 2004).  

Atasözleri geniş kapsamlı konulara sahiptir. Günümüz güncel konularından olan toplumsal 

cinsiyet konusunu atasözlerinde nasıl tezahür edildiğini araştırmak için, atasözlerinde 

toplumsal cinsiyet konusunu ele aldık. Bu çalışmada incelemeye tabi tuttuğumuz atasözleri 

Türk ve Azerbaycan atasözleridir.  

Araştırmanın Konusu 

Araştırmanın konusu toplumsal cinsiyetle ilgili atasözleridir. Toplumsal cinsiyetle ilgili Türk 

ve Azerbaycan atasözleri incelemeğe tabii tutulmuştur. Genellikle, kadın ve kız çocukları 

hakkında ve erkek ve erkek çocuğuyla ilgili atasözleri ele alınmıştır. Aynı zamanda, aile içi 

annenin, kadının rolüne ilişkin atasözleri de incelenmiştir.  

Araştırmanın Amacı 

Toplumun bir kısmını oluşturan kadınların, aile ve toplum için ne kadar değerli bir varlık 

oldukları bilinen bir gerçektir. Toplumun kadına verdiği değer, onlara yönelik algısı, önyargısı, 

toplumda olan konumunu ve sosyal statüsünü belirler. Kadınlara yönelik algının 

tezahürlerinden biri de atasözleridir. 

Bu araştırmanın amacı toplumsal cinsiyetle ilgili atasözlerini ortaya çıkarmak ve sosyal inşacı 

yaklaşım bağlamında kadınlara biçilen kimlik, roller ve konumlarını belirlemektir.  

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma, din sosyolojisinin araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak bir neticeye 

varılacaktır. Bu çalışmada din sosyolojisinin temel yöntemlerinden deskriptif (description) 

(Günay, 2014) ve doküman analizi yöntemlerinden istifade edilmiştir. Doküman analizi, 

araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsar. Nitel araştırmada doküman incelenmesi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği 

gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir (Yıldırım & Şimşek, 2018). 

Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için 

kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir. Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller 
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olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir. 

Nitel araştırma kullanılan diğer yöntemler gibi doküman analizi de anlam çıkarmak, ilgili konu 

hakkında anlayış oluşturmak, ampirik bilgi geliştirmek için verilerin incelenmesini ve 

yorumlanmasını gerektirmektedir (Kıral, 2020). 

İncelenecek dokümanlar kitaplar, gazeteler, dergi ve raporlar, yazışmalar, tutanaklar olabileceği 

gibi; günlükler, hatıra defterleri, mektuplar da olabilir (Çapçıoğlu & Açıkgöz, 2018). 

Bu araştırmada doküman analizi olarak ilk önce ana kaynak olarak teşkil eden atasözleri 

kitapları incelenmektedir. Birincil kaynaklar ve ikincil kaynaklarda verilen bilgiler sistemli bir 

şekilde irdelenmektedir. Araştırmada kaynak olarak hem Türkiye hem de Azerbaycan`da 

basılmış atasözleri kitapları esas alınmıştır. 

Kavramsal Çerçeve 

Atasözleri 

Atasözü hakkında bilimsel tanımlar çeşitli ve oldukça çoktur. Farklı bakış açısından tanımlansa 

da yine aynı bir meziyette buluşulur. Atasözü hakkında kısa tarifler de söylenmiştir: Ruslar 

“ibretamiz söz”, “kanatlı söz”, “altın söz”, Doğu halkları “dilin gülzarı”, “hikmetli söz”, 

“hakimane söz”, “ipe sapa düzülmemiş inciler”, Yunanlar ve Romalılar “hakim fikirler”, 

İtalyanlar “halk okulu”, İspanyanlar “ruhun tabiatı”, İngilizler ve Fransızlar “tecrübenin 

mahsulü” vs. adlar verilmiştir (Efendiyev, 1992). Atasözü sözlü edebiyatın en yaygın 

türlerinden birisidir. Atasözü halkın hayatta sınanmış, müdrik ve nasihat içeren 

düşüncelerinden ibarettir ve ahlaki değerleri ihtiva eder (Nağısoğlu & Quliyev, 2005)  

Türk Dili Kurumu’nun yayınladığı Türkçe Sözlük’te atasözünün açıklaması “Uzun deneme ve 

gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş öz, darbımesel” (Türkçe Sözlük, 1998) 

olarak geçer. Azerbaycan Dilinin İzahlı Sözlüğünde de “ibretamiz mazmunlu kısa kelam, ifade” 

(Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğeti, 2006) olarak yazılmıştır. 

Atasözleri, “atalarımızın uzun gözlem ve tecrübeler sonunda vardıkları hükümleri hikmetli 

düşünce, öğüt ve örneklemeler yolu ile veren; birçoğu mecazi anlam taşıyan; yüzyılların 

oluşturduğu biçimle kalıplaşmış bulunan; daha çok sözlü gelenek içinde nesilden nesle geçerek 

yaşayan; anonim nitelikteki özlü söz”lerdir (Oy, 1977). 

Toplumsal Cinsiyet 

Toplumsal cinsiyetle ilgili çalışmalar 1920’lerde başlanmış, son otuz kırk yılda da çoğalmıştır. 

1960’lardan günümüze kadar toplumsal cinsiyetle ilgili çalışmalar hemen hemen her alanda 
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görülmeye başlanmıştır. Ama en çok sosyal bilimlerde, özellikle sosyolojide toplumsal cinsiyet 

konusu dikkatleri kendine çekmiş, feminizm harekâtının sonucunda bu kavram daha çok 

tartışılmaya başlanmıştır. 1980’lerden sonra sosyal bilimlerdeki kadın araştırmaları, toplumsal 

cinsiyet araştırmaları (gender studies) olarak yapılmıştır (Zeybekoğlu, 2013). 

Toplumsal cinsiyetle ilgili literatürde hem cinsiyet (sex), hem de toplumsal cinsiyet (gender) 

ifadesine rastlanılır. İngilizcede cinsiyet kavramı “sex”, toplumsal cinsiyet kavramı ise 

“gender” terimleri ile ifade edilir. Toplumsal cinsiyet terimi genellikle, erkekler ve kadınlar 

arasındaki fiziksel ve sosyal farklılıkları anlatmak için kullanılır (Slattery, 2012). Batı 

literatüründe de “sex ve gender” terimleri bazen aynı manada ve bazen de farklı manada 

kullanılmaktadır (Dökmen, 2004). Ancak bu kelimeler sosyal bilimlerde kadın ve erkeğin 

rollerine ilişkin “sex” ve “gender” farklı farklı anlamlarda kullanılır. 

Her kişinin biyolojik yönü vardır; yani erkek veya kadın. Bireyin doğuştan kazandığı cinsiyet 

kategorisini açıklamak için “sex”, yani “cinsiyet” kavramı kullanılır. Cinsiyet, doğumla 

kazanılır, ontolojiktir (Zeybekoğlu, 2013), aynı zamanda biyolojik bir yönünü ifade eder. Nüfuz 

cüzdanlarında yazılan cinsiyet, insanın biyolojik yönünü ifade eden cinsiyet (sex) kavramıdır 

(Dökmen, 2004). 

“Toplumsal cinsiyet” (gender) kişiye toplum tarafından verilen bir kategoridir. Toplumsal 

cinsiyet kavramını sosyoloji biliminde ilk kullanan Ann Oakley’dir. Oakley’e göre “Cinsiyet 

insanın biyolojik yönünü ve ayrımını anlatır, toplumsal cinsiyet ise erkeklik ve kadınlık 

arasında eşitsiz bölünmeye gönderme yapmaktadır” (Marshall, 1999). 

Toplumsal cinsiyet (gender) şöyle de tanımlanmaktadır: 

“kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlamları ve beklentileri ifade eder; kültürel bir yapıyı 

karşılamaktadır ve genellikle bireyin biyolojik yapısı ile ilişkili bulunan psikolojik özelliklerini de içermektedir” 

(Dökmen, 2004). 

Sosyal İnşacılık (Konstrüktivizm) 

Sosyal inşacılık (konstrüktivizm) adlandırılan yaklaşım hakkında Burr`un da (Burr, 1995) 

belirttiği gibi yeterli bir tanım yoktur. Bunun nedeni, farklı yazarların bazı özelliklerini 

başkalarıyla paylaşmalarına rağmen aslında hepsinin ortak bir yanı olmamasıdır. 

İnşacılık yaklaşım üzerinden daha çok uluslar arası ilişkilerde kimliklerin inşası konusu 

üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.  

Sosyal inşacı teorinin kuramcısı olan Alexander Wendt’e göre (Wendt, 1999) uluslararası yapı 

(sosyal gerçeklik), özneler arası anlamlarca üretilen sosyal pratikler yoluyla inşa edilirler. Bu 
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bağlamda kimlik, edenlerin/aktörlerin motivasyonel ve davranışsal eğilimlerini yaratan 

unsurdur. Wendt’e göre çıkar, bir aktörün ne istediğini belirleyen unsurdur, fakat bir aktörün 

ne istediğini bilmesi için öncelikle kim olduğunu bilmesi gerekli olduğundan, dolayısıyla 

çıkarları yaratan da kimliklerdir. Aktörler, kimlikleri biz-öteki kavramsallaştırması yoluyla inşa 

ederler. 

Alexander Wendt`e (Wendt, 1999) göre sosyal inşacılık, kendimize ve içinde yaşadığımız 

dünyaya ilişkin sağduyulu bilgilerimizin çoğuna meydan okumayı içerir. Bu, yalnızca “kişilik” 

veya “tavırlar” gibi konuların yeni bir analizini sunmadığı anlamına gelir ki bunlar, mevcut 

çerçevemize kolayca yerleştirilebilir anlayıştır. Çerçevesinin kendisi ve onunla birlikte sosyal 

ve psikolojik yaşamın her yönünü anlamamız değişmelidir. 

İnşacılık yapı fail eşitliği olarak da görmek mümkündür. İnşacı yaklaşım, yapı fail konusundaki 

ontolojik varsayımlar üzerine kurulmuştur (Ereker, 2010). Onuf, inşacılığı basit ifadeyle 

“insanlar ve toplumlar birbirini inşa eder veya oluşturur” olarak tanımlar. Yani Ghoethe`nin 

“Başlangıçta Eylem Vardı!” sözüyle başlayıp, buna inşacılık adını verdiğini, “inşa etmek” 

(construct) veya “oluşturmak (constitute) terimlerini eşanlamlı olarak aldığını söyler (Onuf, 

2013). 

Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşası 

Toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde genellikle toplumsallaşma sürecinin en önemli 

öğelerinden olan dolaysız öğretim ve uyarılardır. “Şunu yap”, “şunu yapma” gibi komutlar 

kadın kimliğinin inşasında önemli etkenlerdir. Bunlara ilaveten, belli davranışların ya da 

becerileri içselleştirilmesiyle çeşitli yaptırım ve ödüllenmeler ile pekiştirilmektedir.  

Bundan başka, kadın kimliğinin oluşumda etkili olan unsur, kendisine örnek aldığı kişilerdir. 

Toplum tarafından kabul gören norma göre, kadının ilk örnek alması gereken kişi kendi 

annesidir. Bunun tersi olarak, erkeğin ilk örnek alacağı kişi de babasıdır. Bu algı ve kabullenme 

atasözlerine de bu anlam doğrultusunda yansımıştır. Bu bağlamda toplumsal cinsiyete yönelik 

atasözleri incelendiğinde, toplumsal cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet rolü, toplumsal 

cinsiyet kalıpyargı ve cinsiyet ayrımcılığının izlemini görmek mümkündür. Atasözlerinde 

erkek toplumsal değerlerden biri olan “sözünde durmak” vasfı ile erkeklerin toplumda lider, 

söz sahibi, aile reisi, kararlı, istikrarlı, idareci, çalışkan, evnin rızkını temin eden, evin bütün 

sorunlarını çözen vs. önemli statülere sahip olma gibi özelliklerle ifade edilmektedir. Erkek 

ekmeğini “taştan” çıkarmalıdır. Dışarıda çalışacak, rızkını, ekmeğini eve getirecektir. Erkeğin 
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kadın malına muhtaç olması doğru kabul edilmez. Evde kendi egemenliğini korumak için evin 

rızkını temin etmelidir (Sovgatov, 2016) . 

Toplumsal cinsiyete yönelik atasözlerine baktığımızda kadınlar cinsiyet ayrımcılığa tabi 

tutulduğu görülmektedir. Kadın erkekten aşağı statüye sahiptir. Atasözlerinde kadın 

şeytanlaştırılmış, hatta şeytandan daha kurnaz ve erkeğin “şeytanıdır”. Kadının aklı kısadır ve 

kadına güvenilmez (Sovgatov, 2016) .  

Atasözlerinde toplumsal cinsiyet konusu, en iyi aile üzerinden izlenebilir. Toplumda aile 

kurumunun iyi olması için atasözlerinde kabul görmüş bazı değerler öne çıkmaktadır. Aileye 

sıcak bakılmaktadır. Atasözlerinde “aile”, bir “yuvadır”. Bu yuvayı da “dişi kuş” yani kadın 

yapar. Kadın ailede en önemli figürdür. Evi evirip çeviren, evin direği, dayağı kadındır. 

Olumsuz kalıpyargı olarak “ev yıkanların” da kadınların olduğu atasözlerinde dile 

getirilmektedir. Atasözlerinde kadınlar hem iyi hem de kötü vasıflarla dile getirilir. Bunlara 

bakıldığında kadının toplumsal cinsiyet rollerini yerine getirmesi gerekir. Kadın eşine hizmet 

edecek, annelik ve ev kadınlığı rolünü yerine getirmek zorundadır. Böyle kadınlar iyi kadınlar 

olarak kabul edilmektedir. İyi kadınların ev işleriyle, evin bakımıyla, evin düzeniyle 

ilgilenmesi, ev kadınlığı rolünün yerine getirmesi beklenir. İyi kadın evin hem hanımı hem de 

hizmetçisidir (Sovgatov, 2016).  

Atasözlerinde kadının ev içi rollerinden biri de annelik rolüdür. Genellikle, gelin giden 

kızlardan anne olması beklenir. Kadının kısır olması, ailede onun değerinin, statüsünün 

düşmesiyle sonuçlanır. Bununla birlikte, kadından annelik rolü olarak, çocuğunu yetiştirmesi, 

terbiye etmesi ve toplum için hazırlanması beklenir. Kız çocuğu için anne model kabul edilir. 

Kız çocuklarını anne terbiye eder ve kız çocukları annelerine benzediği üzerinde durulmaktadır 

(Sovgatov, 2016) . 

Ailede eşler arasındaki ilişkide erkeğin söz sahibi olması ve kadına itaat etmemek gerektiği 

vurgulanmaktadır. Erkek, kadının sözünü dinlememelidir. Eşler arasında kavgaya neden olan 

kadındır. Bunun sonucunda atasözlerinde kadına şiddet meşrulaştırılmaktadır. Kadını dövmek 

bir terbiye aracı olarak kabul edilir. 

Ailede en önemli süreç çocukları büyütmektir ve sosyalleştirmektir. Çocukları sosyalleştirmek, 

iyi beslemek, onları terbiye etmek, eğitmek öncelikle anne babanın üzerine düşen 

görevlerdendir. Atasözlerinde ailede çocuklar arasında cinsiyet ayrımcılığına tabi tutulduğu 

görülmektedir. Buna göre erkek çocuk büyüdükçe değer kazanır, ayrıcalıklı bir konuma sahip 

olur. Hem soyun devamı hem de aile ocağının sahibi olurlar.  
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Atasözlerinde kız çocukları, “göçeri kuş”, evde bir misafir olarak telakki edilmektedir. Kız 

çocuğu büyütmenin zorlukları çoktur. Büyüdüklerinde ele gideceklerdir. Eş seçimine 

konusunda ailelerin kızlarına rehberlik etmeleri ve kızı kendi başına bırakmamak gerekir. 

Kızların çeyizleri erken hazırlanmalıdır. Aynı zamanda kızları zamanında evlendirmek gerekir. 

Kızın terbiyesi üzerinde çok durulmuştur. Kız için en ideal örnek annesidir. Anne-baba 

atasözlerinde büyük değere sahiptir. Anne baba mukaddestir. Saygı duyulması gereken kişilerin 

başında gelir (Sovgatov, 2016)  . 

Şimdi biraz önce kısaca da olsa sıralamaya çalıştığımız özellikleri aşağıda örneklerle sunmaya 

çalışacağım. 

Atasözlerinde Erkek Kimliği, Statüsü ve Rolleri 

Erkek, kültürel olarak üstün konumdadır. Toplumda lider, söz sahibi, aynı zamanda aile reisi, 

kararlı, istikrarlı, idareci, çalışkan, evinin rızkını çıkaran, evin bütün sorunlarını halleden, eve 

ekmek getiren, evlatlarından sorumlu, savaşlara katılan, yurdunu ve ailesini dış saldırılardan 

koruyan vs. önemli statülere sahiptir. Erkekle ilgili atasözleri kadınla ilgili atasözlerine nispeten 

çok azdır. Ancak buna rağmen erkeklere yönelik atasözleri çok olumlu kalıpyargılarla ifade 

edilmektedir. Atasözlerinde erkeğin vasıflarından en çok sözünde durması ve evin rızkını 

sağlaması gibi konular öne çıkmaktadır (Sovgatov, 2016) . 

Erkeğin özgün vasfı sözünde durması atasözünde açık şekilde belirtiliyor. Türk toplumunda 

“sözünde durmak” bir değerdir. Türk toplumunda erkeğin itibarı verdiği sözünde durup 

durmamasına göre belirlenir. Erkek hiçbir zaman verdiği sözüne hilaf çıkamaz. Eğer erkek 

verdiği sözü yerine getiremezse, toplumda itibardan düşer, güveni kalmaz. Bunun için erkek, 

sözünde durmak zorundadır. Hem Azerbaycan, hem de Türk atasözlerinde erkeğin özgün vasfı 

sözünde durması açık şekilde söylenir: “Erkeğin sözü, demirin kertiği”(Aksoy, 2014). “Kişi öz 

sözünün ağası olar (Erkeğin kendi sözünün sahibi olmalıdır)” (Hüseynzade, 1985). “Erkeğin 

sözü bir olur” (Hüseynzade, 1985). 

Sözünde durmamak, halk arasında denildiği gibi “tükürdüğünü yalamak” olarak kabul edilir. 

Bunun için Azerbaycan atasözünde “Erkek tükürdüğünü yalamaz” (Hüseynzade, 1985) diye 

geçmektedir.  

Atasözlerinde erkeğin diğer özgün vasfı ve rollerinden biri de evin geçimini sağlamasıdır. 

Türk toplumunda evin geçimini sağlayan kişi erkek, evi çekip çeviren de kadındır. Erkek 

dışarıda çalışarak, rızkı eve getirmelidir. Atasözlerine göre erkeksiz evin rızkı olmaz, erkek 

evin geçimini sağlamak için evin geçimini sağlamak için bütün gayretini seferber etmeli, aynı 
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zamanda bütün zorluklara rağmen ekmeğini taştan çıkarmalıdır. “Erkeği olmayan evin rızkı 

olmaz” (Hüseynzade, 1985), “Erkekte geyret olsa, toprağı gızıla (altına) çevirir” (Hüseynzade, 

1985), “Er ol, ekmeğini taştan çıkart” (Türk Dil Kurumu, 2009), “Er olan ekmeğini taştan 

çıkartır”, “Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur”, “Er dışarıda olsun, ekmeği evde” 

(Hüseynzade, 1985). Geleneksel Türk kültüründe erkek, evde oturmaz. Evde oturmak, 

çalışmamak erkeğe yakışmaz (Sovgatov, 2016) .  

Geleneksel ailelerde evin geçimini her zaman erkek temin ettiği için kadının evin geçimini 

sağlaması hoş karşılanmaz. Genellikle, kadının malına muhtaç olmak “erkeklik” için bir 

noksandır, erkeklik karizmasının “çizilmesi” demektir. Çünkü toplumun bakış açısına göre 

erkek egemendir. Evin egemenliğini elde tutmak için, evin geçimini erkeğin temin etmesi 

gerekir. Kendisi çalışmayıp karısını veya aile üyelerinden her hangi bir kadını çalıştıran 

erkeklere toplumda tepki olarak şöyle söylenir: “Sen erkek olsan, kendin çalışıp karını 

çalıştırmazsın”. Bu algı kadınlar tarafından da benimsenmiştir. Kocalarının mutlaka çalışma 

zorunda olduğunu kabul ederler (Sovgatov, 2016) .  

Erkeğin evin geçimini temin etmemesi bir yana dursun, kadının eve para getirmesi veya evin 

geçimini sağlaması toplum tarafından hiç hoş karşılanmamıştır. Bu algı Türk ve Azerbaycan 

atasözlerine yansımıştır: “Avradın malı, eşeğin nalı”, “Karı malını yiyip de onmuş var mı? Kes 

bir soğan daha”, “Arvad malı- kap desmalı (havlusu)”, “Arvad malı alçak gapı kimidir (gibi), 

bir girdiğinde alnına değer, bir de çıktığında”, “Kadın malı, kapı mandalı Karı malı hamam 

tokmağıdır”.  

Atasözlerinde Kadın Kimliği, Statüsü ve Rolleri 

Atasözlerinde kadına olan bakış erkekten aşağı statüye sahip olması, kadının kurnazlığı ve 

şeytanlaştırılması, kadının aklının kısa olması ve kadına güvensizlik konuları öne çıkmaktadır. 

Genellikle, atasözlerinde kadın erkekten aşağı statüde tutulmuştur. Atasözlerine göre kadın 

erkekten aşağı statüdedir. “Kadının şamdanı olsa mumu dikecek erkektir”, “Kadın kocasının 

çarığı, anasının sarığıdır”, “Er kocarsa/kocadıkça koç olur, karı kocarsa / kocadıkça hiç olur”, 

“Kadın, erkeğin elinin kiri” (Yurtbaşı, 2013), “Avrat erkeğin koltuk saatidir”. 

İkinci ve önemli bir konu atasözlerine göre, kadın kurnazdır ve aynı zamanda şeytandır. 

Atasözlerinde kadın, erkeğin şeytanıdır, erkeği yoldan çıkarandır. Kadınlar şeytandan daha çok 

hile yaparlar. Bu, kadınlara yönelik olumsuz kalıp yargıları sergiler. “Kadının sofusu şeytanın 

maskarası”, “Kadının şerri şeytanın şerrine eşittir”, “Kadının şerrinden Allah’a sığınmalı”, 
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“Kadın erkeğin şeytanıdır”, “Kadın şeytana pabuç diker”, “Ateşle oynama elini yakar, avratla 

oynama evini yıkar”, “Avrat gibi düşman olmaz, güler bildirmez; köpek gibi dost olmaz, ulur 

bildirmez”. 

Kadınlar hakkında toplumda hâkim olan olumsuz kalıp yargılardan biri de kadın aklının kısa 

olmasıdır. Erkekler zeki, kadınlar ise aklen noksandırlar. Bu daha çok ataerkil yapıya sahip 

olan toplumda kadınlara yönelik böyle olumsuz kalıp yargılar oluşturulmuştur. “Kadın kısmının 

saçı uzun olur aklı kısa”, “Kadın aklı gâh uzanır, gâh kısalır”, “Kadının saçı uzun aklı kısadır”, 

“Karının saçı uzun aklı kısadır”, “Hatunların saçları uzun akılları kısa”, “Avradın saçları uzun 

olur, aklı gödek (kısa)”. 

Kadının aklının kısa olması sadece bizim toplumuza ait kalıp yargı değildir. Diğer milletlerin 

atasözlerinde de kadının aklının kısa olması geçmektedir. Mesela, Sırp-Hırvat ve Müslüman 

olmayan Gagavuz Türklerinde de “Kadının (veya karının) saçı uzun aklı kısadır” (Acaroğlu, 

t.y.) atasözü vardır. 

Atasözlerinde kadına yönelik algılardan biri de kadına güvensizliktir. Atasözlerinde kadınlar 

“ihanet eden”, “sır saklamayan”, “vefasız” vb. olumsuz niteliklerle vasıf edilmektedir. “At ile 

avrada inan olmaz”, “Avratla, atı emanet verme” (Tülbentçi, 1977), “Babaya dayanma, karıya 

güvenme” (Vefik Paşa, 2007),  “Atla avrada itibar yoktur” (Zeynallı, 2012), “Kılınçta, atta, 

hatunda vefa yok” (Acaroğlu, t.y.), “Kadına, çocuğa, sarhoşa sırrını açma” (Yurtbaşı, 2013), 

“Kadının gırtlağı olmaz” (Yurtbaşı, 2013; Zeynallı, 2012), “Kadında vefa, borçluda sefa 

aranmaz” (Türk Dil Kurumu, 2009), “Avrattan vefa, zehirden şifa” (Tülbentçi, 1977). 

Bilindiği gibi, Türk toplumu namus kültürüne sahiptir. Kadın namustur. Kadın başkasına 

emanet edilmez. Kadının atla aynı ölçüde değerlendirilmesi bir erkek için hem atın, hem de 

kadının büyük değer taşımasının sonucudur. Bunun için Azerbaycan atasözünde “Avrat ile at – 

yiğidin bahtına” (Hüseynzade, 1985) denilmiştir. Bu bağlamda “Erkeği genç saklar, yahşi (iyi) 

avrat, yahşi at” (Hüseynzade, 1985) atasözü, erkeğin genç kalmasını kadına ve ata 

bağlamaktadır. Geçmişte Türk erkeğinin kutsal bir sevgi ile bağlanıp koruduğu üç şey vardır: 

kadını, atı ve kılıcı (İnan, 1975). Geçmişte bir erkeğin atının kuyruğu kesildiği zaman onun 

şerefi toplumda hiç olurdu. Erkek böyle bir atı kendi elleriyle ya öldürür, ya da bir daha böyle 

ata binmezdi. “Atın kuyruğunu kesme” olayı Dede Korkut Kitabı’nda da geçmektedir. Dede 

Korkut Kitabı’nın “İç Oğuza Dış Oğuzun Asi Olup Beyreğin Öldüğü Destan”da ölümcül 

yaralanan Beyrek arkadaşlarına der: “Yiğitlerim, yerinizden kalkın, Ak boz atımın kuyruğunu 
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kesin” (Ergin, 1971). Behlul Abdulla, bunun üzerine şöyle yazar: “Atın kuyruğunun kesme”nin 

mazmununda iki maksat vardır. Birincisi, at, genellikle, sahibi için namus, şeref sembolü 

sayılır. Hatta “Erkeğin ya atı, ya avradı” söylenmiş. İkincisi ise, ölümle, şehitlikle ilgili olarak 

atın kuyruğunun kesilmesidir. Türk askeri ikinci eşi olarak atını görürdü. Bunun için kendini 

önceden şehitliğe hazırlamış olan asker “dul” işareti olarak atının kuyruğunu kesip mızrağından 

asırdı…” (Abdulla, 2000).  

Atasözlerinde Aile Bireyleri Arasında Toplumsal Cinsiyet İnşası 

Erkeğin Hâkimiyeti, Kadının İkincilliği 

Atasözlerine göre ailede söz sahibi her zaman erkektir:  “Gündüz yağar gece açar yel 

bozgunluğu, kadın söyler erkek susar ev bozgunluğu” (Aksoy, 2014), “Kadının hükmettiği evde 

mutluluk olmaz” (Yurtbaşı, 2013), “Kırk yılda bir karı sözü dinlemek dinlemelidir” (Tülbentçi, 

1977) gibi atasözleri bunun belirtisidir.  

Kadının söz sahibi olmaması kadının kimliğine göre değerlendirilmiştir. “Avrat nedir ki dediği 

ne ola” (Hüseynzade, 1985) Azerbaycan atasözü kadının tali konumunu onun kimliksizliğine 

bağlamaktadır. Kadının kimliksizlik olduğu için değeri yoktur, dolayısıyla sözünün de değeri 

yoktur. “Avradın öğüdü avrada geçer” (Hüseynzade, 1985; Yurtbaşı, 2013) atasözü de bu 

bağlamda değerlendirilebilir. 

İyi Kadın Evin Cenneti, Kötü Kadın Evin Cehennemi 

Geleneksel Türk toplumunda kadın ikincil konumda görülmekle birlikte gerçekten aile içinde 

önemli bir değere sahiptir. “Yuvayı dişi kuş yapar” atasözü ailenin mimarının kadın olduğunu 

gösterir. Aileyi, evi ve yuvayı yapan kadındır. Ailenin huzuru kadına bağlıdır. Atasözlerinde de 

ailenin mutlu, huzurlu olması kadına bağlı olduğu görünmektedir. İyi kadın evin cennetidir. 

Kötü kadın ise evin cehennemidir. Azerbaycan atasözünde “İyi avratlı ev cennettir” 

(Hüseynzade, 1985) denilmektedir. Genellikle, atasözlerinde hem “iyi” hem de “kötü” kadın 

profili çizilmiştir. Çok ilginçtir ki atasözlerinde “kötü koca” vasfı yoktur. Ancak bir tane 

atasözünde “Dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz” (Yurtbaşı, 2013) denilmiştir. Avradı 

bed (kötü) olanın sakalı tez ağarır” (Zeynallı, 2012), “Avradın deyingeni (çok konuşanı) erkeği 

tez kocaldar (yaşlandırır)” (Beydili, 2004), “Karın soğuğu, karının soğuğundan iyidir” 

(Yurtbaşı, 2013). 
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Kadına Yönelik Şiddet 

Erkeğin eşini dövmesi “ev içi şiddet” türlerinden biridir. Ev içi şiddet, “ailenin bir üyesi 

tarafından başka bir üyeye ya da üyelere yöneltilmiş fiziksel istismar” (Giddens, 2000) diye 

tanımlanır.  

Ailede kadını dövme olayı Türk kültüründe bilinen bir olgudur. Erkeğin kadına şiddet 

uygulaması ailede sözünün geçmesi anlamına gelir. Şiddet buradaki anlamı kadının 

dövülmesidir. Türk geleneğinde erkek kadını dövme hakkına sahiptir. “Karı benimdir, döverim 

de, söverim de, severim de” deyimine esasen Türk toplumunda kadının dövülmesin 

meşruluğunu gösterir (Sovgatov, 2016) . 

Bilinen bir gerçektir ki ailede zaman zaman eşler arasında kavga çıkar. Hatta atasözünde 

“Kavga evliliğin tadı tuzudur” (Yurtbaşı, 2013) denilmiştir. Ancak eşler arasındaki kavga ve 

dargınlık uzun sürmez: “Er-avradın savaşı, yaz gününün yağışı”, “Karı koca yatağa girince 

dargınlık gider” (Yurtbaşı, 2013).  

Atasözlerinde kavgaya neden olan ve kavgayı ilk başlatan kadındır. Türk atasözünde “Bal 

arıdan, kavga karıdan çıkar” (Türk Dil Kurumu, 2009) denilmektedir. Türk toplum yapısı 

kadından; fedakârlık, kocasının sözünden çıkmayan ve ona karşı gelmeyen evin, kocasının 

bütün işlerini gören fedakâr eş rolü beklenmektedir (Ersöz, 2010). Böylelikle, atasözlerinde 

kocasına karşı gelen ve her zaman kavgaya neden olan kadını dövmek bir terbiye aracı olarak 

kabul edilmektedir. “Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etme”, “İyi ipek kendini 

kırdırmaz, iyi kadın kendini dövdürmez” (Vefik Paşa, 2007), “Dövülmeyen kadın, tımarsız ata 

benzer”, “Üç öğün kötek, bir öğün yemek”, “Pişmiş aştan, dövülen karıdan zarar gelmez”, “Er 

ağacı gül ağacı, taksirim (yanlışım) var, vur ağacı” (Hüseynzade, 1985). 

Atasözlerinde kadının dövülmesi erkeğin gücünün göstergesi olarak yansımıştır. Kadın 

kocasına itaat etmek zorundadır. Ona karşı gelemez. Sözünden çıkamaz. Erkeğin sözüne 

uymalı, bütün kararlarına saygı duymakla birlikte, koşulsuz yerine getirmelidir.  

Kadının Annelik Rolü 

Kadın hakkında atasözleri incelenirken kadının aile içi rollerine ilişkin kadının annelik ve ev 

kadınlığı rolleri öne çıktığı görülmektedir. Kadın evin hem hanımı, hem de hizmetçisidir. Aynı 

zamanda kadın ailede annedir ve annelik rolünü yerine yetirmesi icap eder. 



7th International Student Symposium 

94 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Türk geleneğinde gelin giden bir kızdan mutlaka ana olması, çocuk doğurması beklenir (Akın, 

1991). Eğer çocuk doğuramıyorsa, o zaman gelinin koca evinde itibarı düşer ve istenildiği anda 

kapı dışı edilebilir. Kadının koca evinde sevilmesi için ilk önce anne olması gerekmektedir. 

Erkek tarafının neslinin devamı için kadının doğurması şarttır ve kadının kısır olmaması 

gerekir. Bu durum Türk atasözünde en sert şekilde “Doğan tavuk doğurmayan avrattan iyidir” 

(Zeynallı, 2012) şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla kadın evlendikten sonra ana olmak 

zorundadır. “Çocuksuz kadın yemişsiz ağaca benzer”, “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir”, 

“Oğulu olmayan avrattan eski hasır yeğdir” (Tülbentçi, 1977), “Evladı olmayanda merhamet 

olmaz” (Vefik Paşa, 2007) gibi atasözleri kısır kadınların istenmediğini gösterir.  

Kadından annelik rolü olarak, çocuğunu yetiştirmesi, terbiye etmesi ve toplum için hazırlaması 

beklenilir. “Kadın eşik dibinde değil, beşik dibinde belli olur” (Türk Dil Kurumu, 2009), 

“Anadan gören inci düzer, babadan gören sofra yazar”, “Kız anasından görmeyince sofrayı 

kaldırmaz”, “Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi”, “Oğlan 

doğur, kız doğur, hamurunu sen yoğur”, “Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan 

öğrenir sohbet düzmeyi”. Annenin temel işlevlerinden sadece çocuğun yetiştirilmesi değil, aynı 

zamanda toplumsallaştırılması oluşturur. İçinde yaşadığı toplumun kültür ve değerlerini, 

gelenek ve göreneklerini, çocuğa aktaran ona görev ve sorumluluklarını aşılayan, onun eğitimi 

ile meşgul olan anadır (Akın, 1991).  

Annelik rolü olarak kadının evine bağlılığı ön plana çıkar. “Kadını eve bağlayan altın şıkırtısı 

değil, beşik gıcırtısıdır” (Türk Dil Kurumu, 2009). Genellikle, Türk kültüründe kadının en başta 

gelen görevi çocuk bakımıdır.  

Kadının Ev Kadınlığı Rolü 

Geleneksel toplumlarda kadınlardan beklenilen öncelikli olarak ev kadınlığı rolüdür. Kadın 

evlenmemiş bile olsa, yine de ev işleriyle, evin bakımıyla, evin düzeniyle ilgilenmesi, ev 

kadınlığı rolünü oynaması beklenir. “Her avrat (kadın) kendi evinin hem hanımı, hem de 

hizmetçisidir” (Hüseynzade, 1985). Kadın hem evin hanımlığını, hem de hizmetçiliğini yapmak 

zorundadır. 

Genellikle, evin bütün işi kadına aittir. Yemek yapmak, çamaşırları yıkamak ve evin temizliği 

ile meşgul olmak vs. işler her zaman kadın tarafından yapılır. Atasözlerinde ev kadınlığı rolü 

daha çok kadının “iyi” olması bakış açısından değerlendirilir. Atasözlerinde kadının ev 

kadınlığı rolü öne çıkmaktadır: “Avradın iyisi bileği yağında belli olur”, “Kadın döşeğinden, 
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yiğit eşeğinden belli olur”, “Kadını, evinden, erkeği, pirinden sorarlar” (Türk Dil Kurumu, 

2009). 

Türk kültüründe iyi kadın evine bağlı, ev işlerini zamanında ve güzel yapan kadındır. İyi kadın 

evinde ev kadınlığını yerine getirendir. 

Kız Çocukları 

Kız çocuğu ailede sevilmekle birlikte, aynı zamanda erkek çocuğuna nispeten az sevildiği bir 

algısı vardır. Atasözlerinde kız çocuğu hakkında geçen ifadeler farklı farklı manalarda 

kullanılmıştır. Türk ailesinde kız çocuğu toplumsal cinsiyet bağlamından erkek çocuğuna 

nispeten ikinci konumda gelir.  

Geleneksel Türk toplumunun değer sisteminde genç kız, kızlık evinde bir misafir gibidir. O asıl 

kimliğini gelin gittiği aile içinde kazanacaktır (Akın, 1991). Kız çocuğu her zaman “göçeri kuş” 

(göçmen kuşlar) olarak algılandığı için başkalarının emaneti olarak kabul edilmiştir. “Kız 

göçeri kuştur”, “Kız özge (başkasının) emanetidir”, “Kız evin gonağıdır (misafiridir), vakit 

geler gider” (Hüseynzade, 1985). 

Ailede kız çocuğu ağır bir yük olarak telakki edilir. Çünkü kızın terbiyesi, eğitimi, yetiştirilmesi 

çok zordur. “Kız yükü- tuz yükü” (Hüseynzade, 1985; Tülbentçi, 1977). Ayrıca kızın olması 

geleneksel ailede her zaman bir utanç kaynağıdır. Azerbaycan atasözünde “Kız yüz kızardar” 

(Hüseynzade, 1985) kızı olan babalar için bir yüz kızarması olarak kabul edilmiştir.  

Genellikle, Anadolu Türk toplumunda çok sayıda kız çocuğu dünyaya geldiğinde “Yeter”, ya 

da “Dursun” (hem erkek, hem kadın için) isimleri kullanmaktadır. Azerbaycan ailelerinde rast 

gelinen “Besti”, “Ziyade”, “Yeter”, “Kifayet”, “Kızbes” gibi kız isimleri, ailede kız çocuğunun 

çok doğması sonucu böyle adlar verilmektedir (Bünyadova, 2012). 

Kız Çocuğunun Denetimi 

Türk ailesinde çocukları kontrol etmek hususunda en çok kız çocuğuna dikkat edilir. Çünkü 

toplumda kız çocuğunun daha çok yanlış yapma algısı hakimdir. “Kızım yanımda ağlım 

başımda” (Hüseynzade, 1985), “Kızım sana mı inanayım, gözüm sana mı inanayım” (Vefik 

Paşa, 2007). 

Atasözlerinde daha çok koca seçiminde yanlış yapacağı gerekçesiyle kızı kendi başına 
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bırakmama üzerinde durulmaktadır: “Kız kendi gönlüne bırakırsan, ya davulcuya varır, ya 

zurnacıya” (Hüseynzade, 1985; Tülbentçi, 1977), “Kızı kendi havasına bıraksalar borazan 

başıya varır” (Vefik Paşa, 2007), “Kızı kendi keyfine koysalar çalgıcıya varır” (Tülbentçi, 

1977). 

Kızın Terbiyesi 

Kızın terbiyesi ile anne meşgul olmaktadır. Atasözlerinde kızın anneden öğüt aldığı 

görülmektedir: “Kızı anası öğretir”, “Kız anadan korkmasa öğüt almaz” (Hüseynzade, 1985), 

“Kız anasından görmeyince sofrayı kaldırmaz” (Tülbentçi, 1977),“Oğlan atadan öğrenir sofra 

açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” (Aksoy, 2014; Hüseynzade, 1985). 

Anne kızına erken yaşlarından ev hanımı olmayı, yani evi düzenlemeği, evi süpürmeği, elbise 

yıkamağı, ütü yapmayı, biçki biçmeyi, sofra açmayı, misafirlere hizmet etmeyi, yemek ve diğer 

yiyecek ve içecek şeyleri pişirmeyi öğretir. Anne kendi davranışına dikkat eder, kendi 

liyakatini, kadın onurunu korumayı kızlarına zamanında öğretmeli ve kendisini de kızlarına 

örnek olmalıdır. “Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar” (Aksoy, 2014), “Anasının geçtiği 

köprüden kızı da geçer” (Hüseynzade, 1985). 

Kızın annesi, kıza edebi, namusu, şerefi, ismeti öğretmek zorundadır. “Kızını baştan çıkaran 

anasıdır” (Yoksul, 2013) atasözünün işaret ettiği üzere kızına hem iyi ahlakı, hem de kötü 

davranışlarını öğretenin anne olduğu belirtir. Yani kız anasına bakarak hareket eder. Kız için 

en büyük örnek model anası kabul edilir.  

Kızın terbiyesinde en çok durulan meselelerden biri de namus meselesidir. Hatta bu yüzden 

gerektiğinde kızın dövülmesi bile meşrulaştırılır. “Kızını dövmeyen dizini döver” (Beydili, 

2004; Vefik Paşa, 2007) anlamında atasözü, kız çocuğu zamanında terbiye edilmediği takdirde 

kızın yapacağı her hangi bir yanlış (namussuzluk etmesi gibi) aile şerefini altüst edeceğine 

işaret etmektedir. Bunun için ilk önce mecazi manada kızı zamanında “dövmek” gerekir ki 

sonra kız çocuğu yanlış yapmasın. Aslında sırf kız çocukları için bunu söylemek doğru değildir. 

Çünkü bazen “oğul” ve “kız” çocuğu ifadesi aynı zaman genellikle evlat manasında da 

kullanılır. Nitekim “Evladını dövmeyen sonra kendi dövünür (dizini döver)” (Vefik Paşa, 2007) 

atasözü de bunu destekler. Belki de, “Kızını dövmeyen” ifadesi, “Evladını dövmeyen sonra 

kendi dövünür” atasözünün sonradan değiştirilmiş hali ihtimali de olabilir. Atasözleri öyle bir 

olgudur ki zaman geçtikçe değişime maruz kalabilir. Ayrıca bir Türk atasözünde de “Oğlunu 

dövmeyen kesesini döver” (Türk Dil Kurumu, 2009) diye geçmektedir (Sovgatov, 2016). 
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Kız Çocuğunu Erken Yaşta Evlendirilmesi 

Atasözlerinde kızın evlenme yaşı on iki veya on beş olarak geçmektedir. Aslında bu tür 

atasözleri kızın yetişkin yaşa geldikten sonra evlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Atasözlerinde kızın erken evlendirilmesi hususu öne çıkmktadır: “Kız evladı on ikisine bastı mı 

ya ere ya yere” (Türk Dil Kurumu, 2009). “On beşindeki kız ya erde gerek ya yerde” (Aksoy, 

2014). “Kız yedi yaşından sonra ya erde, ya yerde” (Tülbentçi, 1977). “Kızın on beşe geldikte 

kendin ona koca ara” (Yurtbaşı, 2013).  

Kızı erken evlendirmekte faydanın olduğu kabul edilmiştir. Kızı yetiştirmek ve terbiye etmek 

çok zor olduğu için, haddi buluğa ulaştıktan sonra hemen evlendirilmesi gerekir. Yani kız haddi 

buluğa erdikten sonra evlendirilmese, “evde kalacak” diye bir endişenin olduğu görünmektedir. 

Kızın baba evinde kalması kız evi için bir endişedir. Bir Azerbaycan atasözünde “Od kalar, köz 

olar, kız kalar, söz olar” ifadesi geçer. Kız çocuklarının daha genç ve erken evlendirilmesinin 

diğer bir sebebi, genç kızlar için her zaman genç, asil insanların talip çıkmasıdır (Sovgatov, 

2016) . 

Erkek Çocuğu 

Atasözlerinde erkek çocuğu için erkek çocuklarının büyüdükçe değer kazandıklarını ve 

ayrıcalıklı bir konuma sahip olduklarını; hem soyun devamı hem de aile ocağının sahibi 

olduklarını, erkek çocukların kimi zaman anne-babaların emeklerine karşılık veremediği ve 

ümitlerini boşa çıkardığını vs. gibi özelliklerini anlatan atasözleri mevcuttur (Avcı, 2014). 

“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” (Aksoy, 2014), “Oğul 

atadan görür sofra açar” (Beydili, 2004). “Sofra açmak” aslında bir nevi ailenin geçimini 

sağlamak anlamında kullanılabilir. Evin rızkını babanın sağladığını gören erkek çocuk, artık 

babadan sonra evin rızkını kendisinin temin etmesi gerektiği algısına ulaşır. 

Ayrıca erkek çocuğunun babaya ve kız çocuğu ise anneye yaradığı görülmektedir: “Oğlan 

babaya, kız anaya yarar” (Tülbentçi, 1977), “Oğul babaya çeker” (Vefik Paşa, 2007) 

denilmiştir. Erkek çocuk, babanın devamcısı olarak toplumda kabul edilir. Baba malının 

mirasçısı ve baba sanatının devamcısıdır. “Oğul atanın tarlasını eker” (Beydili, 2004) atasözü 

de babanın işini erkek çocuğunun devam ettirdiğini gösterir. 

Geleneksel Türk toplumunda aile genellikle, “ocak” kabul edildiğinden ocağı ayakta tutan 

erkek çocuktur. Çünkü oğul ocağın, yani evin devamı olduğu için, “Oğulsuz ocakta tütün 
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tütmez” (Türk Dil Kurumu, 2009) denilmektedir. Kız çocuğu “göçeri kuş” olduğu için, baba 

ocağının sönmemesi için erkek evladın olması her zaman ailelerin tercih ettikleridir. “Oğlan 

olsun deli olsun, ekmek olsun kuru olsun” (Aksoy, 2014), “Oğlan doğuran övünsün, kız 

doğuran dövünsün” (Vefik Paşa, 2007). “Oğlan olsun da keçeden olsun”, “Oğlan olsun, deli 

olsun; ekmek olsun, kuru olsun” (Türk Dil Kurumu, 2009), “Gelin eşikte, oğul beşikte”. 

Geleneksel katı ataerkil ailenin yapısında gelinin mutlaka oğlan doğurması gerekir.  

Azerbaycan’da geline hayır dua edilirken “Yedi oğul isterem, birce tane kız gelin” denir. Gelin, 

arabadan inmeden kucağına erkek çocuğunu oturtturulur.  

Atasözlerinde Anne-Baba 

Bütün kültürlerde olduğu gibi, Türk kültüründe de anne-babaya saygı esastır. Anneye saygı 

kutsaldır. Bunu hem kültürden hem de dinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. “Ana 

gibi yar olmaz, vatan gibi devlet-var”, “Anadan aziz yine anadır”, “Ana hakkı, Tanrı hakkı”,  

“Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz”, “Ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar”,  

Toplumsal cinsiyet bağlamında söylenen atasözlerinde kadın söz konusu olduğunda her zaman 

kadının aklının kısa olması, şeytanla eş değerde tutulması ve erkeğin “elinin kiri”, erkekten 

aşağı statüye sahip olduğu görülmektedir. Ancak anne söz konusu olduğu zaman artık buradaki 

kadına yönelik olumsuz kalıpyargılardan eser kalmaz. “Anne” olarak kadın çok olumlu sözlerle 

ifade edilmektedir (Sovgatov, 2016).  

Atasözlerinde öz anne-babanın yerini, hiçbir zaman analık ve babalığın tutmayacağı 

vurgulanmaktadır: “Analık, pekmez getir banalık; babalık, dibi getir kapalık” (Türk Dil 

Kurumu, 2009),“Babalık, kuru kalabalık” (Vefik Paşa, 2007). Genellikle, üvey anneler ailede 

olan çocuklara iyi bakmazlar. Çünkü kendi çocukları olmadığından onlara karşı sevgileri, 

şefkatleri olmaz. Kendi çocukları ile üvey çocuklar arasında ayrımcılık yaparlar. Bunun için 

atasözlerinde üvey anneler ile ilgili olumsuz ifadeler bulunmaktadır. “Analık fenalık”, “Analık 

kara yamalık” (Tülbentçi, 1977) “Analık, kara yamalık; çorba pişirir bozbulanık, ekmek verir 

ardı yanık, kaşık verir yanı kırık” ve “Analıktan üvey evlada hayır olmaz”, “Ana çocuğa aş 

getirir, analık yaş” (Beydili, 2004).  

Atasözlerinde Gelin-Kaynana 

Atasözlerinde gelin kaynana ilişkisinde olumsuz tablonun olduğu görülmektedir: “Gelinin dini 
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yok, kaynananın imanı” (Hüseynzade, 1985; Tülbentçi, 1977). “Gelin çiçek, her dediği gerçek; 

kaynana yılan, her dediği yalan”, “Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını 

yarar” (Tülbentçi, 1977), “Kaynanana böcü oğlu cici” (Vefik Paşa, 2007), “Kaynana dinsiz, 

gelin dilsiz olur”, “Kaynananın en iyisi başını sallar”, “Kaynananın iyisi, kırk arşından kuyusu” 

(Türk Dil Kurumu, 2009), “Gelin benim süpürgemdir, nereye bıraksam oturur” (Hüseynzade, 

1985). Genellikle, Türk kültüründe sanki kaynana sevilmeyen bir kişi olarak kabul edilir. 

Mesela, “kaynana dırıltısı”, “kaynana zırıltısı”, “kaynananın çenesi gibi” deyimlerin olması 

kaynana, gelin ve damat tarafından sevilmediğine işaret etmektedir. Türkiye’de dikenli yaprağı 

olan bir çiçeğin adı bile “kaynanadili”dir. Halk arasında en çok duyulan sözlerden biri de 

“kaynananın dili zehirdir” ifadesidir.  

Sonuç olarak gelin kaynana ve diğer aile üyeleriyle olan ilişkiler daha çok kültürel bir olgu 

olduğunu söylemek mümkündür. Türk ailesinin yapı düzeninde kadınlara olan olumsuz 

yargılar, kaynana, gelin, elti ve görümce tipinde de görülmektedir. 

Sonuç 

İnşacılık bağlamında toplumsal cinsiyete yönelik atasözleri incelendiğinde, kadın ve erkek 

kimliğinin nasıl inşa edildiği görülmektedir. Toplumun algısını yansıtan atasözlerinde, erkek 

ve kadına biçilen kimlik ve rol modelleri toplumun kabul ettiği norm ve değerlerine göre 

şekillenmektedir. Toplum kendi norm ve değerlerini sözlü kültürün bir parçası haline getirerek, 

inşa etmektedir. Bunun için kadınlar hakkında atasözleri, o toplumun kadına yönelik algısını ve 

ona bakış açısını yansıtmaktadır. Kültürün bir parçası olan atasözlerinde toplumsal cinsiyete 

yönelik bakış açısı da, o toplumun algısıyla mutabakat halindedir. 

Toplum, atasözü inşa etmektedir. Ama daha sonra bu atasözleri toplum için yazılmamış kanun 

haline gelmektedir. Yani bir nevi norm ve değer haline getirilir. Böylelikle kadınlara, toplumsal 

cinsiyete yönelik atasözleri toplum tarafından inşa edilmiştir. Bu atasözleri toplumunun kadına 

bakış açısını yansıtan sözlü kültürüdür. Yani toplumda kadın ve kız çocukları hangi bakış açısı 

ile değerlendiriliyorsa, bunu o toplumun atasözlerinde görmek mümkündür. Çünkü dil, 

düşüncenin ve kültürün yansımasıdır. 
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Rural-Urban Migration and its Negative Effect on Nat ional 

Development: Experience from Ghana  

Jamal Appiah-Kubi1 

Abstract 

Rural-urban migration which was touted as a catalyst for urban development has become an 

issue that rather impedes development in modern societies. Although rural-urban migration has 

been talked about as a development issue, it has not gained much attention in the academic 

discourse. This study was therefore undertaken to investigate how the phenomenon has affected 

development in both rural and urban Ghana. The qualitative research strategy was adopted in 

the study. In order to understand the dynamics in the theme of the study, stakeholders of 

development in both rural and urban communities were engaged in the study. It was revealed 

that rural-urban migration has limited growth in agriculture, reduced rural population which 

impacts local development by government, and also led to the eventual abandonment of rural 

development in general. Within the urban communities, the phenomenon has led to 

overcrowding and increased pressure on amenities, emergence of slums and associated 

problems such as crime and poor sanitation, and high unemployment. The study recommends 

that rural-urban migration and its associated effects should be addressed as key developmental 

challenges in the country. 

Keywords: Development, Infrastructure, Overcrowding, Rural-urban Migration, Slum, 

Unemployment. 

Introduction 

The rise in rural-urban migration in Ghana can be seen in the emergence of an increasingly 

urbanized country. This is evidenced in Ghana Statistical Service’s (GSS) (2012) report that 

Ghana’s urban population which was 43.8 percent of the national population in 2000 increased 

to 50.9 percent in 2010. The same report also predicts that the urban population could increase 

to 63 percent by 2025. Although rural-urban migration in Ghana has become rampant within 

the last few decades, it is not a new phenomenon as it occurred in the pre-colonial period as 

well (Isaac & Raqib, 2013). Key factors cited for the phenomenon include lack of social 

                                                             
1 Ankara Yıldırım Beyazıt University. 
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amenities and economic opportunities in rural areas which serve as push factors; and the 

perceived comfort of life including job opportunities and electricity in the urban centres which 

attract rural dwellers to the urban centres (Ackah & Medvedev, 2010; Awumbila & Ardayfio-

Schandorf, 2008).  

Although rural-urban migration in Ghana has gained some attention, its role in the retarded 

development in the country has been barely interrogated. Furthermore, the existing scanty 

literature on the issue are old and might not reflect current dynamics, necessitating new studies. 

This study therefore seeks to delve into how rural-urban migration in Ghana has influenced 

development in both rural communities from which people have drifted, and urban centres 

which are the destination of the migrants. The relevance of this study is situated in its potential 

to contribute to literature on an issue in Ghana about which there is limited information, and 

also provide information which will guide development policies in the country. The study is in 

five sections with the first section providing background information, second section presenting 

the review of relevant literature, methodology adopted discussed in section three, findings in 

section four and the conclusion in the fifth section. 

Literature Review 

In spite of the many causes of rural-urban migration, Kwankye, Anarfi, Tagoe and Castaldo 

(2009) assert that the main ones are the lack of employment in the rural communities, lack of 

fertile lands for farming, extended dry seasons and unavailability of quality education in the 

rural communities. These factors which exist in the rural communities in Ghana have served as 

push factors for many rural dwellers to migrate into urban centres in search of better conditions 

of life. Beside the aforementioned push factors, some conditions in urban communities serve 

as pull factors, as they attract rural dwellers to move into such areas in order to experience them. 

While there are many pull factors, the perceived high employment opportunities in urban 

centres has been cited by many studies (Afsar, 2000; Bhuyan, Khan & Ahmed, 2001; Hossain, 

2001). 

Whiles rural-urban migration was existent in previous decades, it was regarded as a natural 

process which was necessitated by the need for excess rural-based human capital in the urban 

communities (Weeks, 2011). Through such natural process, people who migrated from the rural 

sectors into the urban cities were employed in the economic activities (Harris & Todaro, 1970). 

The phenomenon was therefore considered as a catalyst for development by creating balance 

between rural and urban development. However, the rate of rural-urban drift in modern times 
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has become so high and uncontrollable that the advantage related with the previous trend is 

being lost. As reported by Islam and Salaheen (2006), the widened regional inequality between 

rural and urban communities has served as a recipe for many people migrating into the urban 

communities. In modern society however, rural-urban migration has increasingly become 

deleterious to development as a result of the strain it puts on both rural and urban areas 

(Deshingkar & Grimm, 2005).  

Linked to the increased rate of urbanization is the emergence of slums within the urban space 

(Given, 2015; Kundu & Saraswati, 2012; Ooi & Phua, 2007). In a study to interrogate the rural-

urban migration pattern in developing countries, McCatty (2004) found that slums which have 

emerged as a result of uncontrolled urbanization are characterized by overcrowding, poor 

infrastructure and sanitation as well as high rates of crime. These conditions are not only 

symptoms of underdevelopment, but also impede development efforts in the urban space. 

Commenting on the negative effect of rural-urban migration on the urban communities, Abedi-

Lartey (2016) adds that there is increased rate of unemployment as a result of the high influx 

of people and the incommensurate rate of job creation. This means that while rural-urban 

migration provided much needed human capital in the urban space in the past, the heightened 

rate of the phenomenon in contemporary society has created surplus labour in the cities.  

Another way in which rural-urban migration poses challenge to development within the urban 

space is the added pressure on city authorities and government to provide social amenities. In 

his study, Abedi-Lartey (2016) found that the increased urban population and its attendant 

increased demand for social amenities put pressure on the government to provide 

commensurate amount of amenities such as water, schools and shelter. In situations where 

adequate amenities are not provided, pressure is placed on the existing ones, causing rapid 

deterioration and unsustainable development in the cities (Gbadegesin & Aluko, 2010). Beside 

the deterioration of amenities in the urban spaces, Turan and Besirli (2008) observed that 

economic activities in the urban space are impeded by traffic problems which limit the quick 

movement of people and goods from one point to another. They also added that the increased 

pressure and hardship especially among unsettled immigrants in the urban space cause mental 

health disorders which encumbers people’s ability to form stable and healthy relationships and 

also engage in economic activities (Turan & Besirli, 2008).  

The rural communities from which people drift are also affected especially in the area of 

agriculture. Considering that rural-urban migration leads to loss of human capital in the rural 



7th International Student Symposium 

106 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

areas, the population engaged in agriculture keeps reducing, limiting agricultural productivity 

(Abou-Korin, 2011; Primdahl, 2014). The problem is aggravated by the reliance of the 

increased population in the urban centres on the reduced rural population for food and other 

agricultural products (Abedi-Lartey, 2016). This in turn leads to shortage of food as the limited 

farmers are not be able to provide adequate food for the entire population (Adekunle, Adefalu, 

Oladipo, Adisa & Fatoye, 2009). Although some urban inhabitants may have the interest to 

engage in agriculture in the urban space, they face impediment with the lack of spare arable 

space considering the overcrowded situation in the cities (Abedi-Lartey, 2016). The effect of 

this on economic growth is seen in the increased importation of food and other items to 

supplement the existing stock, and reduced export of agricultural products (Adekunle et al., 

2009). 

Methodology 

This study adopted a qualitative research design as it focused on the views of participants who 

were knowledgeable about rural-urban migration and how it affects Ghana’s development, 

based on their experience in the issue. This research design afforded me the opportunity to delve 

deeper into issues that were studied and also allowed participants to extensively express their 

views (Jamshed, 2014). It also catalyzed trustworthy relationship with the participants which 

enabled me to obtained detailed information based on their candour (Merriam, 2009).  

Whiles the study focused on both rural and urban communities in the country, participants were 

purposively selected from specific localities in the Greater Accra region which are known to be 

hubs for rural-urban migrants. The communities are Ashaiman, Madina, Agbogbloshie and Old 

Fadama. With their experience in their previous rural communities and their current situation 

in the urban centre, these people were appropriate target for the study. Beside these participants, 

development experts who had worked in both rural and urban communities were also engaged. 

Overall, 16 participants were engaged in the study. This consisted of 12 rural-urban migrants 

in the selected communities (with three from each suburb) and four development experts. The 

inclusion criteria was that all participants must be proficient in either of the languages (English 

or Twi), and also must have embarked on rural-urban migration or worked in the two types of 

settings within the past two years at the date of data collection. Sampled participants were then 

engaged in semi-structured interviews which enabled me to probe further into issues.  

Obtained primary data were then analysed using Braun and Clarke’s (2006) six phases of 

thematic analysis. With this framework, data analysis began with familiarization with the 
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obtained data through transcription and reading all generated transcripts. This enabled me to 

identify initial codes by comparing the content of the transcripts. The identified codes were then 

grouped based on similarities and differences so that themes were generated. The themes were 

reviewed to establish patterns between them after which they were defined and named. The 

established findings from the themes and sub-themes have hereby been presented. Ethical issues 

such as confidentiality, informed consent of participants and plagiarism were observed 

throughout the study. Furthermore, the trustworthiness of the findings were ensured through 

triangulation and member-checking. 

Findings 

The subsequent sub-sections depict how rural-urban migration in Ghana has negatively 

impacted development efforts, looking at rural and urban settings separately.   

Effect of Rural-urban Migration on the Development of rural Ghana 

Ghana’s rural divide has been the bedrock of its development for a long time. This is because 

it is the enclave of arable lands as well as vegetation which facilitates both plant and animal 

farming. Also, it has the majority of underground mineral deposits. The rural centre was 

especially important in the agricultural and extraction phase of Ghana’s development process. 

However, the situation has changed primarily due to the increased trend of rural-urban drift. 

The ways in which this trend of migration has reduced the significance of the rural setting in 

Ghana’s development are limited growth in the agricultural sector, reduced rural population 

giving government’s limited incentive to develop such communities, and abandoned general 

rural development. 

Limited Growth in the Agricultural Sector 

The agricultural sector is crucial to Ghana’s development. However, the availability of fertile 

arable land does not propel growth in the sector unless there is adequate human capital to 

employ in the sector. With the high emigration from the rural areas of Ghana, many farmers 

have been lost leading to limited agricultural output. Consequently, Ghana’s agricultural output 

has not been commensurate with the rate of population growth over the years. The reduced 

agricultural output has then denied the country of the benefits of agriculture such as production 

of food to the populace, raw materials to the manufacturing sector, foreign earnings through 

export of agricultural products and serving as an employment avenue. Due to limited 

productivity in the sector, many people especially in the urban centres are unable to get enough 
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food since they are remotely removed from the farming communities. This finding corroborates 

Abedi-Lartey’s (2016) position that rural-urban migration and its associated weakening of the 

agricultural sector inhibits the optimal provision of food and other products to the urban 

communities. The result of this has been increased prices of food items due to the instance of 

higher demand for food than its supply. Furthermore, this has led to increased importation of 

food items which could have been cultivated in the country. Examples of such food items 

include rice, tomatoes and onions, all of which thrive well in the Ghanaian soil. Consequently, 

Ghana loses money in the form of foreign exchange due to the increased importation.  

Beside the limitation on the nutritional advantage gained through agriculture, Ghana’s 

manufacturing sector has also been negatively affected by the inadequacy of raw materials 

needed for producing added-value goods. Examples of raw materials whose production has 

suffered are sugarcane and palm fruits. In extreme situations, some factories have been shut 

down due to the lack of raw materials. For instance a sugar factory which was opened in Ghana 

in 2016 has not been operational since its inauguration due to the lack of sugar cane needed to 

produce the sugar. Due to this hitch, the country still imports sugar for consumption. 

Considering that this restricts Ghana’s export ability but boosts its importation, the country’s 

balance of trade position (the difference between export and import) is severed, having a toll 

on the national income.  

The final effect of the limited agricultural growth is unemployment. The agricultural sector has 

been one of the main avenues of employment in rural and peri-urban communities. However, 

as people migrate into the urban communities, many become unemployed for a significant 

period. Furthermore, the limited growth in the sector which affects the manufacturing sector 

has also led to loss of jobs in the latter. This is because as the manufacturing sector is unable to 

grow, more people cannot be employed although the population of the country as a whole keeps 

increasing. The negative effect of rural-urban migration on the agricultural sector has also been 

reported by Abedi-Lartey (2016) and Adekunle et al. (2009) both of who portray how 

urbanization constricts development. 

Reduced Population and Limited Development by Government 

In Ghana, the rural population continues to dwindle as the urban population increases. Beside 

agriculture, other aspects of development such as infrastructural development has also been 

gravely affected. This effect is tied to the transactions undertaken in the political system. As 

governments in Ghana (which comprises of politicians) take critical decisions pertaining to 
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infrastructural development in the country, they operate in ways that secure the optimal public 

support in the form of vote in the next election. Consequently, these governments are drawn to 

undertake development projects in more populous areas than the sparsely populated areas, in 

their effort to gain the support of the masses. 

With this background laid, the rural communities in Ghana have been denied many 

development projects especially in the area of infrastructural development, as compared to the 

urban and peri-urban communities. This is evidenced in the lack of fundamental amenities such 

as portable drinking water, schools, electricity and good roads, among others in many rural 

communities in Ghana. Although this is a moral issue with regard to the mandate of 

governments as responsibility bearers to all citizens including rural dwellers, the dwindled rural 

population in Ghana has been one of the reasons why these communities have been overlooked 

with regard to infrastructural development. Whiles this is one of the push factors of rural-urban 

migration in the country, it also serves as a symptom of abandoned communities and exclusion 

in the development agenda. 

Abandonment of Rural Development by Rural Dwellers 

This point is separated from the previous one because emphasis was placed solely on the 

government whiles the focus here goes beyond the government. The emigration of people from 

rural communities also affects the local economy which is important in the determination of the 

economic situation of the country as a whole. As people leave the rural communities, both 

sellers and buyers in the small local markets are lost. As a result, trading in the local 

communities is stifled. The limited growth in trade has affected other aspects in the rural 

communities such as inhabitants’ ability to save, invest and also improve their living situations. 

This has rendered many rural communities reliant on the government for development efforts 

as they are incapacitated by their stagnant or retrogressing economic situation. This challenge 

is linked with the poor decentralization of governance in the country. Although there are local 

governments, they are under resourced to execute projects that would boost the local economy. 

In effect, the development of the human capital of the future generation is endangered by the 

prevailing conditions of lack of quality education, healthcare and other opportunities needed to 

train and inspire children in the rural communities, leading to the creation of a vicious cycle of 

poverty.  

As illustrated above, rural-urban migration direly impacts the development of rural 

communities. With its effect apparently felt in the agricultural sector, the cascading effects are 
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felt in other aspects of life in the rural areas such as local economic activities, infrastructural 

development and human resource development. Considering that a significant proportion of 

Ghana’s population live in rural areas, retarded rural development stifles national development.  

Effect of Rural-Urban Migration on Urban Development 

The effect of rural-urban drift on the development of the urban space cannot be overstated 

considering the various spheres of urban life that the phenomenon impacts. As it was stated 

earlier, much of the development efforts undertaken by successive governments in Ghana has 

taken place in the cities at the expense of the rural areas. However, development in these 

communities has been compromised by the high rate of immigration of people from rural areas. 

The negative effect of the phenomenon is evidenced in the following ways: overcrowding and 

increased pressure on amenities, emergence of slums and resultant problems such as crime and 

poor sanitation, and high unemployment. 

Overcrowding and Increased Pressure on Amenities 

Due to the increased urbanization in Ghana, the cities are overcrowded. This is as a result of 

the fact that the rate of urban population growth is faster than the rate at which the cities are 

expanding. Overcrowding in the urban centres in Ghana has led to pressure being put on 

infrastructure in such areas. These infrastructure include amenities such as portable water and 

toilet facilities. Beside these amenities, shelter, health and educational facilities have also been 

subjected to intense pressure by many people who were not factored in the planning of the 

cities. This is against the backdrop that many Ghanaian cities especially Accra and Tema which 

are prime destinations of rural migrants, were planned in the late years of the colonial era. The 

pressure on the amenities has made infrastructural development in urban Ghana unsustainable. 

This is seen in the frequent interruption in water and electricity supply in many suburbs in the 

cities especially Accra and Tema. This lends credence to Gbadegesin and Aluko’s (2010) 

observation that the limited social amenities and its resultant pressure created by increased 

population in urban communities leads to deterioration and unsustainable development. The 

pressure placed on social amenities in urban Ghana upsets development as more resources are 

required to cater for the needs of the huge population. An effect of this situation which will be 

elaborated upon subsequently is the emergence of slums within and around the urban centres. 

The cascading problems of overcrowding, poor sanitation and crime in Ghanaian urban 

communities confirms McCatty’s (2004) assertion that such conditions are both symptoms of 

slums and causes of underdevelopment in such communities.  
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Emergence of Slums 

As a result of high rate of rural-urban migration and incommensurate infrastructural 

development, many slums have emerged in Ghana. Whiles these informal settlements are 

spread in the various cities in the country, there are predominantly located in Accra and Tema. 

Key slums in the Accra-Tema enclave include Ashaiman, Agbogbloshie, Madina and Old 

Fadama. These slums are characterized by poverty, poor sanitation, insecure land tenure and 

overcrowding. Although these settlements are located within the urban space, they have been 

subjected to social exclusion within the city space, lacking basic security apparatuses such as 

police depots. This has led to the slums serving as the breeding grounds of criminals. Various 

forms of crime such as theft, burglary and vandalism are common issues confronting the 

country. Through such criminal or illegal actions, development in the urban communities have 

been compromised in ways such as destruction of infrastructure and disruption of social capital 

which is key to development. Crime as a characteristic of slums corroborates the findings of 

other studies (Davis, 2006; Roy, Jockin & Javed, 2004; Parsons, 2010) which consider crime 

as a key impediment to the development of such communities. 

Another problem associated with the emergence of urban slums is poor sanitation. As a result 

of the limited infrastructure such as toilet facilities and portable water within the slums, the 

maintenance of sanitary conditions in these communities has been compromised. For instance, 

the limited toilet facilities has led to open defecation in the slums. Also, as a result of the limited 

drainage channels such as gutters coupled with overcrowding, there is a poor drainage system 

in many slums. Considering that these slums are located within the urban space where industrial 

activities ensue, both water and air pollution are also rampant. With the open defecation and 

inhabitants’ resort to other sources of water such as streams which are polluted by industrial 

activities, the people are exposed to high tendency of pollution. Consequently, the spread of 

diseases such as malaria, cholera and other airborne diseases is high in Ghanaian slums. Over 

time, these problems have extended beyond the confines of the slums, as the slum population 

keep increasing and encroaching on the organised parts of the urban centres. Poor sanitation as 

a significant condition in Ghanaian slums which have impacted development is in consonance 

with Corburn and Hildebrand’s (2015) and Katukiza, Ronteltap, Niwagaba, Foppen, Kansiime 

and Lens’ (2012) characterization of slums.  
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High Unemployment 

This is one of the main effects of rural-urban employment in urban Ghana which has impeded 

economic development in the country. Although unemployment is an indication of low 

economic development, it is also an impediment to efforts made to promote economic 

development in itself. While there is shortage of human capital in rural Ghana through rural-

urban migration, there is surplus in the urban centre, where many people are either unemployed 

or underemployed. The high unemployment has contributed to significant poverty levels. This 

has had cascading effects on other issues such as healthcare, education and shelter.  

Another issue that has been affected by urban poverty is parents’ ability to provide quality 

education for their children. Although basic and secondary education is free in public schools, 

there is deficiency in the quality of education accessed in many of such schools. Whiles wealthy 

families are able to ensure that their children access quality education in ways such as enrolling 

them in private schools or providing supplementary teaching and reading materials for them, 

poor households are unable to do this. This has led to a deficiency in efforts to develop the 

human capital of many children in the poverty stricken urban suburbs in Ghana, rendering 

sustainable development unachievable. The high unemployment as a result of urbanization 

confirms Abedi-Lartey’s (2016) observation about the high level of unemployment in urban 

space as a result of excess labour within such communities. 

Conclusion 

Rural-urban migration is a common phenomenon in Ghana which affects both economic and 

social development. Whiles the migration of people from one location to another is a normal 

life event, the rate of this pattern which has become a characteristic of developing countries is 

an issue that deserves more attention in Ghana. Although many factors have contributed to 

rural-urban migration in the country, the main two factors are the underdeveloped state of the 

rural communities and the appealing nature of the urban communities to the rural dwellers. The 

increased rate of urbanization in Ghana has had implication for the development of both rural 

and urban communities in the country. With regard to rural development, the phenomenon has 

led to limited growth in the agricultural sector, reduced population and governmental efforts in 

such communities, and the abandonment of rural development in its entirety. The urban 

communities have also suffered with regard to development in ways such as overcrowding and 

increased pressure on amenities, emergence of slums and high unemployment. In order to 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 113 

www.internationalstudentsymposium.com 

overcome the challenges posed in the development of both rural and urban communities, there 

is the need to address rural-urban migration and the issues associated with it.  
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Göçmenlerde Sosyal Sermaye Bağlamında İletişim Ağı  

Kifayatullah Rahmatoghli1 

 

Özet 

Göç, kadimden gelen insanî bir olgu olarak kaşımıza çıkmaktadır. İnsanoğlunun sosyal, 

ekonomik, siyasî veya doğal nedenlerden dolayı yaşadığı mekânı değiştirmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Teorik olarak göçmenlerin sosyal sermayesi bağlamında iletişim ağı ele 

alınmıştır. Literatürdeki teoriler göz önüne alınarak göçmenlerin kendi aralarında oluşturduğu 

sosyal sermayeye değinilmiştir. Aynı sosyal sermayeye sahip olan göçmenlerin iletişim sıkıntısı 

yaşamadıkları görülmüştür. Göçmenlerin, bulundukları ülkede birbirleriyle kurduğu sosyal 

iletişim, sosyal yardımlaşma kurumlarına götürme, yeni gelenlere ev bulma, ekonomik yardım 

ve göçmenler arasındaki iletişim ağının bir asabiyete dönüşmesine dikkat çekilmiştir. Hedef 

ülkedeki gruplaşmaların ve grup içine alınan yeni üyelerin aralarındaki iletişimin doğurduğu 

güven, saygı, itimat gibi olgular sosyal sermayenin oluşumunu hızlandırmakta ve menşe 

ülkedeki diğer bireyleri de iletişim ağları üzerinden tetiklemektedir. Bireyler arasındaki 

etkileşim göçün, göç edenin amacını belirlemektedir. İnsanlar amaçlarını gerçekleştirmek için 

hedef ülkedeki sosyal sermaye paydaşları ile iletişim ağları üzerinden bağlantı kurmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı göçmenler arasındaki sosyal sermayenin oluşumunu ve göçmenler için 

oluşmuş sermayenin ne kadar önemli bir birikim olduğunu incelemek ve açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Sosyal Sermaye, İletişim Ağı, Göç Hareketi, Asabiyet. 

Giriş  

İnsanoğlu, dünyaya geldikten bu yana yeryüzünde zaman ve mekân perspektifine ilişkin tarihini 

yazmıştır. Aynı zamanda insana dair gerçekleşen her türlü değişim dönüşüm, mekânsal ve 

fiziksel anlamda değişim olduğu için göçün tarihi olarak irdelemek mümkündür. İnsan evrende 

olup biten her şeyi merak eder, bireysel ya da grupsal olarak varlık gösteren insanlar arasında 

kadim birliktelik var olmuştur.  Netice itibarıyla, göç eden toplumlar yeniden sosyalleşme 

sürecine tabi tutulacaktır. Göç olgusunun insanla bütünlüğü kalıcı olsa da günden güne 

                                                             
1  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. (Bu makale YTB'nin, 

“Danışmanınla Tarihe Not Düş! Projesi” kapsamında desteklenmiştir.) 
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güçlenerek varlığını sürdürmüştür. Bu durumda göç, insanların içinde bulundukları olumsuz 

yaşam koşullarına karşı hareket temelinde sergiledikleri bir direniş pratiğidir. Başka bir deyişle, 

bir insanın yeni bir yaşamı mümkün kılma yolculuğudur. 

Harvey’in (1997) belirttiği tarzda postmodern dünya, görülen modern sonrasını ihtiva eden 

günümüzde, zaman ve mekân arasındaki mesafeler daralmış ya da sıkışmış durumdadır. 

Postmodern dünyada göç, her zaman sürekliliğini sürdüren yapıya evrilmiştir. Bu nedenle 

Faistin (2003) “Uluslararası Göç ve Ulus Aşırı Alanlar” çalışmasında belirttiği üzere bir kere 

göçlere açılan yol bir daha kapanmayacaktır. Sosyal sermaye bağlamında, sosyal ağ iletişimi 

sayesinde devam edecektir. Küreselleşme olgusunun etkisiyle 1980'lerden sonra Castles ve 

Miller (2008) uluslararası göçün artışını ifade ederek bu dönemi “göçler çağı” olarak 

tanımlamıştır (Aktaran Bulut, 2019:2). 

Bu nispetle, çağın göçünü hızlandıran göçmenler ağıdır. Artık sosyal ağ teorisi göçmenler 

arasında bir asabiyete dönüşmüştür. Birey ve gruplarda, güven ve itibar duygusunu pekiştirerek 

göçmenlerin sosyal sermayesi konumuna gelmiştir. Bu makalede göç, göçmen hareketliliği 

içinde iletişim ağlarının geliştirdiği asabiyetin sosyal sermayesinin teorik kısmına 

odaklanılmıştır. 

Göç Kuramları Analizi 

Göç, insanoğlunun sosyal, ekonomik, siyasi veya doğal nedenlerden dolayı coğrafi anlamda 

mekân değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Mekân değiştirme, uluslararası hudutların içine 

kadar uzandığı gibi aynı ülke içinde de olabilir. Göç; gönüllü, zorunlu, geçici, sürekli, iç, dış, 

bireysel, kitlesel vb. her türlü nüfus hareketlilikleridir; göçmenler, mülteciler, sığınmacılar, 

dünyaya geldikleri ülke içinde yerinden edilmiş, sürülmüş kişilerin hepsi göç tanımı içine 

girmektedir. Göç olgusu, çok faktörlü ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Göç, insanların yaşadığı 

coğrafi ve sosyokültürel ortamlardan ayrıldığı için, bu durumda başka bir coğrafi ve 

sosyokültürel ortama girmesiyle ortaya çıkıyor; her ikisi de etkilenir ve girdiği toplumsal ortam 

dönüştürülmektedir (Aslan, 2012:35-36). 

Göçmeni yönetmek ve göç politikasını uluslararası boyutta adil düzenlemek, ülkelerin iç ve dış 

siyasetini belirlemek, yerli vatandaşların anlık refleksini hesaba katmak ülke siyasetini olumlu 

veya olumsuz yöne sürükleyebilir. Bununla birlikte göç olgusunun tarihi her ne kadar insanlık 

tarihiyle eş değer olarak görülse de bugünkü bilgi toplumu anlamında üzerinde durulan 

uluslararası göç, bir nebze esnekleşmiş durumdadır. Yeni ortaya çıkmış bir olgu değildir. 20. 

yüzyılın başlarında ulus devletlerin ulusal sınırlarındaki insan hareketliliğini belli bir disipline, 
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bir sisteme sokmak için pasaport, vize uygulamalarıyla meydana gelen bir olgu olmuştur 

(Coşkun ve Doğan, 2020: 91). İnsanlığın başlangıcından bu yana göç olgusu varlığını 

sürdürmeye devam etmiştir. Dünyadaki tabiat olaylarına bakıldığında sadece insanoğlu göç 

etmekle kalmaz; aynı zamanda insan dışındaki varlıklar da göç ederek hayatta kalmıştır. İklim 

koşulları ve ekonomik nedenler buna yol açabilme niteliğindedir. Avcı toplayıcı gruplar, kendi 

hayatlarını ikame ettirebilmek için besin maddelerini temin etmek zorunda kalmışlar; 

insanoğlunun hayatta kalma mücadelesi, yiyecek bulma gereği neticesinde yaptıkları yer 

değişimi, ilk göç olgusunu tetiklemiştir (Kemal, 2019: 3). Böylece her göç biriciktir. 

Dolayısıyla hedef ülkelere ekonomik, kültürel ve sosyal sermayesiyle gider göçmen. Göç, 

bireylerin, grupların ve toplumların birbirleriyle etkileşim kurduğu sosyolojik aşamalardan bir i 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle ister gönüllü ister zorunlu olsun, disiplinler arası bir 

mesele olan göç, dünyanın bitmeyen savaşları, haksız gelir dağılımı ve insanların "daha huzurlu 

bir yerde yaşama arzusu" olduğu sürece, gündemimizdeki yerini korumaya devam edecektir. 

Bu nispette her zaman araştırma ve bilgi üretme ihtiyacı olacaktır ve tek bir tanımla sınırlı 

olmamakla beraber çeşitli özel tanımları kendinde barındırmıştır.  Bu makalede muhtelif göç 

kavramlarına başvurulmamıştır. Sadece, konu ve anahtar kavramları etrafından mesele 

aydınlatılmaya çalışmıştır. 

İlk olarak göç kavramının tanımı üzerinde durmakta fayda vardır. Marshall, Sosyoloji 

Sözlüğü’nde “Göç, bireylerin ya da grupların sembolik veya siyasal sınırların ötesine, yeni 

yerleşim alanlarına ve toplumlara doğru kalıcı hareketini içermektedir” (Marshal, 1999, s. 277). 

BM Nüfus Bürosunun tanımına göre göç “kişinin menşe yerinden başka bir yere giderek orada 

yerleşmesi ve böylece ikamet yerinin değişmesidir”. Yani turistik seyahat veya kısa süreliğine 

başka bir yere gidiş göç sayılmamaktadır. Bir hareketin göç sayılabilmesi için sürenin ne kadar 

olması gerektiği, yine de önemli sorulardan biri olarak karşımıza çıkar. Örneğin bir 

dönemliğine başka bir ülkeye giden Erasmus öğrencileri göçmen sayılır mı? Ya da iş amaçlı 

sık sık başka bir ülkeye giden kişiler göçmen sayılır mı? Bir kişinin göçmen sayılması için 

gerekli zaman sınırı ülkeden ülkeye değişse de BM kararına göre bir sene olarak kabul 

edilmiştir. Dünyanın başka yerlerinde göçmen sayılma süresi altı ay olarak kabul edilmiştir 

Göç, uluslararası bir sınırı geçmek veya devlet içinde yer değiştirmektir. Genelde toplumsal, 

siyasi ve ekonomik değişikliklerin sonucu olan ve itme çekme durumunda; insanların doğup 

büyüdüğü coğrafyayı kısa ya da uzun süreliğine terk etmesidir. Bilim adamları göç teorilerini 

farklı bakış açılarına dayalı muhtelif sınıflara ayırmışlardır; bazıları makro ve mikro düzeylere 

göre teorik ayıklama yaparak analiz etmişlerdir. Sosyolojik, ekonomik ve coğrafi bakış açılarını 
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içeren disipline yaslanarak analiz yapmışlardır (Rahmanı, 2019:9). Göç, insanlık tarihi kadar 

eski bir olgudur. Sosyal ve ekonomik değişim süreçlerinin her birini bir sonuç ve bir neden 

olarak göreceğiz, her şeyden evvel kendi özgürlüğü, terminolojisi olan bir süreçtir. Göç konusu, 

bireyden topluma, ulus devletten uluslararası örgütlere kadar geniştir. Adıgüzel’in ifadesiyle; 

“göç kavramları ve tanımları, bir göç terimi sözlüğü oluşturacak kadar geniş bir yelpazeye 

sahiptir. İç göç, dış göç, emek göçü, zorunlu göç, tersine göç, yasa dışı göç, insan kaçakçılığı, 

göçmen politikaları, uyum, entegrasyon, asimilasyon, çok kültürlülük, diaspora kimlik 

tartışmaları gibi onlarca kavram mevcuttur” (Adıgüzel, 2016: 2). Uluslararası Göç Örgütü 

tarafından derlenmiş olan Göç Terimleri Sözlüğü’ne göre, göç “uluslararası bir sınırı geçmek 

veya devlet içinde yer değiştirmektir”. Hem göç eden kişi hem kitleleri ve hem de göçmeni alan 

topluluklar için yeni bir sosyal ilişkiyi zorunlu kılar. Göçmenin yaşı olmaz, hangi yaşta olursa 

olsun ulaştığı coğrafyanın sosyal ortamına göre yeniden sosyalleşir. Ya da başka bir deyişle 

göç, gerçek bir mekânsal değişiklik olsa da fiziki hareketle bireysel olarak hafıza, kültür ve 

anlam dünyalarında ciddi bir değişim yaşamaktır. Sosyokültürel ve ekonomik değişimlerden en 

az göçmen toplumlar kadar göçün yerleştiği bölgeler de etkilenir. Küreselleşen dünyada artık, 

sadece doğal nüfusun artışı ile oluşan bir nüfusa sahip yerleşim yeri bulmak neredeyse imkânsız 

hale gelmiştir. Göç, TDK'ye (2020) göre ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasi ve inançsal 

sebeplerle bireylerin, toplulukların yerleşim yerinden öteki yerleşime taşınması, hicret ve 

muhaceret olarak tanımlanmıştır. Göç insanlık için bir dramadır. Coğrafya uzmanları göçün 

zaman ve yer kavramlarının boyutları ile ilgilenirken ekonomistler yalnızca göçün ekonomik 

boyutuyla, sosyologlar ise kültürel yapının değişimi, sosyal sermayenin düzeyi ve etkileşiminin 

tüm etkenleriyle ilgilenecektir. 

Sosyal İlişkiler Ağı Teorisi  

Akademik çalışmalara bakılırsa görülecektir ki sosyal ilişkiler ağı teorisini siyaset bilimciler, 

antropologlar, sosyologlar, idari bilimciler birçok konuda farklı fonksiyonlar ve interdisipliner 

bağlamda kullanmaktadır (Ahmet Yaman tarafından “Ağ bağı” Yaman, 2: 16) kullanılmıştır. 

Ağ bağı, göçmenler arasında bir sosyal ilişkiler ağı olarak bilinir ve köprü görevi 

üstlenmektedir. Ağ kuramı, aktör ve eylemleri kendi içerisinde barındırmaktadır. Ağ kuramına 

göre göçmenlerin kararlarını verdiğine ve nasıl yaptığına dair hatta kalmalarını anlamak için 

yeni bir yaklaşım gerekir, göçmen davranışlarına ilişkin yapısal açıklamalar sağlar. Ağ kuramı 

göçmenlerin hem göçmenlik kararlarını aldığı hem de hangi yöne hareket edebileceğini 

belirtirken hedef ülkede akrabalar arkadaşlarla bağlantı kuracaktır. Bireyler grupların arasında 
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güven şuurunu pekiştirir, güven sosyal sermayenin kazanılmasına yardımcı olacaktır (Yaman, 

2016: 101). 

Bu teori 1980 yılından bu yana göç teorisi temelinde kullanılmaktadır. Bu teori göçmenlerin 

vardıkları bölgelere bir diğerkâmlık görevi üstlenerek kişisel bağlantıları kurar, göç kararı 

açısından etkili faktörler arasından yer almıştır. Ağ teorisi, mevcut göçmenlere dostluk ilişkileri 

boyunca varılacak noktalarındaki eski göçmenler arasından köprü bağlatışı kuran bir sosyal 

etkileşim biçimindedir. Göçmelere kentlerde, sosyal yardımlaşma kurumlarında, bürokratik 

dairelerde, toplumsal yapıda, iş fırsatlarının yaratılabilmesi, eğitim imkânlarının sağlanması, 

barınma şartlarının verilebilmesi, toplumsal kültürü anlama ve boş zamanları değerlendirme 

konusunda sosyal bağlantının gerçekleşmesine olanak sağlarken bireylerin sosyalleşmesine 

yardımcı olmaktadır. Göçmenlere bilgi sağlama, entegrasyon, seyahat organize etme ve yeni 

ortama yerleşme hususunda yardımcı olma yoluyla göçün sosyal, ekonomik ve psikolojik 

maliyetlerini azaltacaktır (Rahmanı, 2019:11-12). 

Bireyler göç sürecine dâhil olduğunda iş bulmalarını ve gittikleri yerlerde yerleşmelerini 

kolaylaştıran sosyal ilişkiler ağlarına katılırlar. Göç literatüründe dayanışma ağları temelindeki 

analizler, makro ve mikro düzeydeki analizlerden farklı olarak göçmenlerin sosyal bağlarını, 

yardımlaşmalarını ve bu bağların potansiyel etkilerini ele almaktadır. Ülkelerdeki göçmen 

ağları, bir çeşit sosyal sermaye olarak kabul edilir. Yeni göçmenler arasındaki ortak köken, 

soydaşlık, dil birliği, dostluk, akrabalık, yakın çevre, inanç gibi bağlar, uluslararası göçü 

özendiren faktörlerinin başında gösterilir (Ation, 1996:26). 

Kurulan ağlar, toplumsal, ekonomik ve siyası etkileşim ağları olduğu kadar akrabalık gibi 

kolektiflerden ve özel ya da kamusal birliklerden de oluşabilmektedir. Ücret farklılıkları bu 

sosyal ağların yanında önemini kaybetmektedir çünkü masraflar ve riskler bu sosyal ilişikler 

ağları vasıtasıyla azaltılabilmektedir. Göçmenler, gittikleri yerde yeniden sosyalleşirken kendi 

ekonomik süreçlerini sıfırdan başlatırlar; ekonomik sermayenin gelişmesinin yanında 

göçmenlerin sosyal sermayesi de büyümeye başlayacaktır. Dolayısıyla yerlilerin perspektifine 

bakıldığında göçmenler, yerlilere bir tehdit olarak görülecektir (Menjivar, 1992). Bir defa göç 

süreci başladıysa aynı yolu izleyenler ilk deneyimden faydalanarak çok daha güvenli stratejik 

bir yol izleyerek göç kararı verebilmekte ve bu "zincirleme göç" olarak ifade edilen süreçlere 

yol açabilmektedir (Coşkun, 2005: 8-9). Her göç olayı kendi içerisinde farklı dinamiklere bağlı, 

özgün ve tekrarı mümkün olmayan şekilde gerçekleşmektedir. Her göç olayı gibi her göç 

kuramının da kendine özgü tespitleri vardır. Ağ teorisinde, sosyal ağların ve göç etkisinin önemi 

vurgulanmaktadır. Bireyler arasından kurulan sosyal ilişkilerde dürüstlük, adalet ve güven 
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duygusu önemlidir; sosyolojik açıdan ilişkiler etkileşim bağlamında görülmeye başladığında ağ 

kuramı bir sosyal sermaye olarak kabul edilebilir. Bu kuramın özü, göçmenlerin ulaştıkları 

hedef ülkede kurdukları ilişkilerin kesişimi olarak ilişki ağı oluşturmaları ve devam eden süre 

zarfında iki bölge arasındaki göç ilişkisine etki etmeleri şeklinde ifade edilmektedir. Yani 

göçmen ilişkiler ağı, geldikleri ülke ile yeni yerleşim eski göçmenler, yeni göçmenler ve 

göçmen olmayan kişiler arasında ortak köken, ülküdaşlık, soydaşlık ve dostluk bağlarından 

oluşan kişiler arası bağlantılardır. Kendiliğinden oluşan göçmen ağları belirli bir düzenlemenin 

değil, zaman içerisinde oluşan tecrübelerin ve ilerleyişin gelişmesiyle birlikte hareket 

etmektedir (Özger, 2020: 38). 

Sosyal ilişkiler ağı, genellikle aktörler arasındaki sosyal bağlantılardan oluşan bir 

yapıdır; bireyler veya gruplar arasındaki bağlantılardır.  Sosyal ağ hangi yöntemleri gösterir, bu 

kişiler sosyal alışkanlıklar ortak kültür kodu ile bağlantılıdır. Aile bağlarında pekişen etnik 

yapı, sosyokültürel ağ kuvvetliyse ortak dil gibi ortak etnik kökenler tarafından kurulan ve 

korunan sosyal ağ, menşe ülkeden kaynaklanan bir kültür değeridir. Topluluk ağı, etnik bir 

sosyal topluluğun tanımını net bir şekilde karşılıyor. Örneğin, Şükran Mahallesi’nde ikamet 

eden Suriyeliler, ortak bir dil ve kültür bağına sahiptirler. Suriye’nin farklı bölgelerinden gelen 

Kürt ve Türkmen etnik unsularının muhtelif kültürlerinin olması onları birbirilerinden ayırmaz, 

dini miras, kullandıkları ortak Arapça toplumsal uyumu beslemektedir. Bu ortak noktalar, 

toplum üyeleri tarafından sosyalleşme sürecinde aile ve devletin kamu eğitimi ile edinilir. 

Bireysel veya toplumsal olarak sosyal güvenin oluşmasında sosyal sermaye gelişecektir, 

toplumsal yapıyı kapsamlı sosyal bağlantıya bağlayan sosyal ilişkiler ağı oluşturulacaktır. 

Genellikle sosyal sermaye birikimiyle ilişkili maliyetleri düşürmeye imkân sağlayabilir (Riser, 

2007: 2).  

Birçok teoride öne çıkan nokta, göç olgusunu ekonomik temelli bir yaklaşımla 

değerlendirmektedir. Her göç olgusunun kendine özgü bir karakteristiği bulunmakla birlikte 

ayrıca göç hareketleri birçok faktörün etkisiyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle göç olgusu kendi 

içinde farklı boyutlarıyla ele alınırken tarih içerisindeki birçok olgu ve olayla birlikte analiz 

edilmelidir. Bundan dolayı ağ kuramı, uluslararası göçün bu yönüyle ilgilenmekte, göçe ve 

göçmene yaklaşımıyla diğer teorilerden farklılık göstermektedir. Ağ teorisi göçmenlerin diğer 

göçmenlerle, menşe ülkedeki aileleri ve arkadaşlarıyla sosyal bağ kurma ve sürdürme 

süreçlerini açıklamakta ve bunların nasıl sosyal ağa dönüştüğü ile ilgilenmektedir. Bu ağlar 

mezo-ölçekli yapılar olmakla beraber göçün devam etmesini sağlama eğilimindedirler. Birçok 

kaynakta zincirleme göç olarak anılan bu kuram, zamanla ağ göçü olarak anılmaya başlanmıştır. 
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Bu noktadaki göçmen ağı; göçmenler, eski göçmenler ve göçmen olmayanları birbirine 

akrabalık, dostluk, topluluk gibi kişiler arası bağlarla kaynak veya hedef ülkeye bağlayan 

bağlara verilen bir terimin adıdır.  

Göçmen ağların oluşumu ve yapısına ışık tutulan tartışma metninde göçmenlerin kaynak ülkede 

yakın lokasyonlardan gelen aynı tabiata sahip kişilerle etkileşime girme eğiliminde olduğu 

saptanmıştır. Bu ilişkiler hedef ülkeye vardıklarında kurulmakta veya daha önce kurulmuş 

olmaktadır. Bu anlamda menşe ülkeden hareketle, vardığı hedef ülkede coğrafi olarak yakın 

olmak göçmenler arasında sosyal ağın kurulma sürecini yapılandıracaktır. Bundan hareketle 

göçmen ağlarının oluşumunda aynı etnik kökene sahip olma veya aynı coğrafi bölgeden gelme 

durumunun önem taşıdığını belirtmek mümkündür. Göçmen ilişkiler ağı, bireyler ve gruplar 

arasında göç etme eğilimini etkilemekte ve göç isteğini yaygınlaştırmaktadır. 

• “Ücret farklılığı önemini kaybetmektedir. Çünkü göçmen ağları aracılığıyla göçün yol açtığı masraflar 

azalmaktadır. 

• Göçmen ilişkiler ağları, kurumsallaştığı ölçüde sosyoekonomik açıdan daha az seçici olmaktadır. 

• Göçmen ilişkiler ağları kurulduktan sonra göç alan ülke hükümetleri de bu akımı denetleme konusunda 

zorlanmaktadır. 

• Göçmenler için uygulanan politikalar göçmen örüntülerinin devam etmesini engelleyememektedir. 

• Göçmen olan birey ve ailelerinin bileşimi için uygulanan politikalar göçmen ilişkiler ağlarını 

güçlendirmektedir” (Eden & Durumu: 2017).  

Göçmen ilişkiler ağı, menşe ülke ile hedef ülke arasında kurulan bir sosyal iletişim ağıdır. 

Göçmen, mülteci veya sığınmacı kişiler arasında ortak kültürel bağ, aynı ülke vatandaşı, 

soydaşlık, akrabalık ve dostluk bağlarının kişiler arası bağlantıların oluşturduğu güven bilincini 

gerçekleştirmektedir. Birey veya grupların kolektif şuuru göçmenlerin güven duygusunu 

güçlendirmektedir. Böylece gerçekleşen asabiyet sonucu sosyal sermaye oluşmaktadır. Bu 

ilişkiler ağlarının varlığı, uluslararası göçü özendirmektedir. Ağlar birçok sosyal temele ve 

değişkene bağlı olarak kurulan güçlü ve zayıf ağlar olabilir. Bu tür bağlar insanların gereğinde 

yardım almak, iş bulmak ve benzer diğer konularda etkilidir; zamanla bu ağlar menşe ülkenin 

diğer katmanlarında yayılmaktadır (Doğan, 2020: 46-48). 

Sosyal Sermaye Teorisi 

Sosyal sermaye kavramını ilk olarak Lyda Hanifan, 1916’da kullanmış ve sosyal sermayeyi 

“toplumu oluşturan kişiler ve aileler arasında iyi niyet, dostluk, sempati ve sosyal ilişkilerden 

ortaya çıkan, insanların günlük yaşamlarında sahip oldukları somut bir değer” olarak 
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kavramlaştırmıştır (Erselcan, 2009:248). Sosyal sermaye kavramı, toplum gelişiminde önemli 

bir yere sahiptir. Sermaye, sosyal iletişim ağlarının değerli olduğu fikrinden yola çıkar. 

Kurduğumuz ilişkiler bağlamında gelişen sosyal sermaye; toplum içerisinde var olmamıza, 

çeşitli açılardan desteklenmemize, saygı görmemize ve daha birçok alanda bize katkı sağlar. 

Aile, arkadaş, akraba gibi her insani ilişkimizde sosyal sermayemizi kullanırız. Sosyal sermaye, 

bizim resmî veya sivil kurum ve kuruluşlardan fayda sağlama kapasite ve yeteneğimizi de 

belirler. 

2008 yılında Faild'in sosyal sermaye kitabında belirttiği gibi 1990’ların başından sonuna kadar 

artarak çoğalmıştır; 1981'den önce sosyal sermaye teorisi çeşitli makalelerde farklı manalarda 

kullanılmıştır. Faild, sosyal sermayeye bir tanım yüklerken “sosyal sermaye önemlidir.” tabiri 

dikkat çekicidir. Toplumsal hayatın sosyal ilişkiler ağından meydana geldiğini, kültürel ve 

toplumsal yapının türlerine göre belirdiğini vurgulamaktadır. Sosyal sermaye, toplumu 

oluşturan bireylerin, kuruluşlar ve kurumlarla sosyal ilişkilerin farklılaştığı, tüm derneklerin, 

ilgili örgütlerin ele aldığı ve sosyal etkileşimi sağlayan bir çerçeve oluşturur  (Demir, 2016:9-

18). Sosyal sermayenin, bir toplumu oluşturan bireyler, örgütler, kuruluşlar ve kurumlarla 

ilişkilerin çeşitlendiği bir çerçevede gerçekleştiğini görebiliriz. Bugün yürütülen sosyal 

sermaye araştırmasına, 19. yüzyılda öne çıkan tezlerin kaynaklık yaptığını kabul edebiliriz. 

Amerika'nın gönüllü derneklerle iş birliği yaparak ekonomik ve siyasi gücünü elde ettiği, 

Tocqueville’nin dayanışma ve toplumsal edinimlerden bahsetmiş olduğu sosyal sermaye 

kavramı hakkında vurgu yaptığı anlaşılmaktadır. Bugün gerçekten kullandığımız sosyal 

sermaye kavramının, toplumları ayakta tutan veya onları ileriye götürecek bir kaynak olduğunu 

söyleyebiliriz. Pierre Bourdieu, James Coleman ve Robert Putnam'ın ortak anlayışı, sosyal 

sermayenin toplumsal ve daha soyut bir olgu kaynağı olduğu yönündedir. Sosyal sermaye 

kavramının yaratılmasında, "Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir." perspektifi ile hareket 

edilmektedir (Field, 2003).  

Field'e göre, “sosyal sermaye, sosyal iletişim ağlarının değerli bir servetidir”. Bu eksende Field, 

Bourdieu ile aynı düşünceye yakın görünmektedir. İnsanların sosyal ilişkilerine yatırım 

uygulanacağı ve bu ilişkiler neticesinde olumlu arzu edilen neticelerin elde edilebileceğine dair 

vurgu yapmıştır. Sosyal sermaye Bourdieu’nun neo-Marksist düşünce ile temel aldığı tezinde, 

sosyoekonomik ve kültürel bakımdan zengin olanın sunduğu kurallar etrafında gelişir. 

Coleman’ın sosyal sermaye teorisi tamamıyla aile, eğitim ve birey yetiştirme manasında ele 

alınan ve rasyonel tercih teorisi ekseninde gelişen bir teoridir; Bourdieu’nun tersine, ayrıcalıklı 

sınıflar dışında dezavantajlıların ve ekonomik durumu zayıf olanların da sosyal sermayeden 
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çıkarları doğrultusunda istifade edebileceklerine dair vurgu yapmıştır. Field, bireysel çıkarlara 

hizmet eden sosyal sermayenin, güvenli birlikteliği ve dayanışmayı kuvvetlendirmesinden 

ziyade bireyci ve bencil karakterleri himaye ederek toplumsal yapıda rekabet ve bölünmelere 

neden olacağını ifade etmiştir. Putnam ise sosyal sermayeye işlevselci bir perspektiften bakar 

ve toplumun tamamını çevreleyen, güven, dayanışma, karşılıklılık ve siyasi kararlılık ekseninde 

incelemiştir. Sosyal sermayenin gelişme sürecini incelerken postmodernistlerin bireyselci 

düşüncesini ve yalnızlaştırdığı toplumun sermayesinde azalmaya yol açtığını, ailelerin, arkadaş 

gruplarının ve cemaatlerin birbirlerine daha az vakit ayırarak uzaklaştıklarını beyan etmiştir 

(Field, 2003: 1-18). 

Sosyal sermaye, sosyal güvenin oluşmasına katkı sağlar niteliktedir. Sosyal güvenin yüksekliği, 

sosyal sermayenin yüksekliği ile ölçülebilmektedir (Tecim, 2011: 36). Sosyal sermaye aynı 

değerleri paylaşan kişileri ve grupları birbirine bağlar ve bir arada tutar. Ait oldukları 

coğrafyadan bilmedikleri farklı bir coğrafyaya gelen göçmenler, geldikleri yerde yaşam 

sürebilmek için sosyal sermayelerini kullanırlar. Ağ kuramının yansımalarını çok net bir şekilde 

burada görebiliriz. Var olan eski göçmen ülkeyi tanımış, yaşam şartlarını öğrenmiş ve uyum 

sağlamıştır; yeni göçmen ise henüz yolun başındadır, ona yol gösterecek olan da eski 

göçmendir. Hemşehri olan eski göçmenler ile yeni göçmenler bir ilişki ağı kurup birbirlerine 

bağlanırlar. Birbirlerini tanıyıp tanımamaları önemli değildir, burada devreye aynı vatana ait 

olma durumu girer. Örneğin Almanya’da gurbetçi olan bir Türk hiç tanımadığı başka bir Türk 

ile karşılaştığında dostça davranır; bu sosyal sermayeden, aynı değerleri paylaşmaktan gelir. 

Örneğin Konya’da Şükran Mahallesi, Suriyeli mahallesine dönüşmüştür. Suriyeli nüfusun 

orada yoğunlaşmasında rol oynayan başlıca etken mahallenin konumu veya şartları değildir, 

birlikte olma arzusudur. Bir arada yaşayarak birbirlerine destek olurlar, komşuluk ilişkilerini 

canlandırırlar, alışveriş yaparlar ve yaşadıkları yabancı ülkede kendilerini daha ait hissederler. 

Bu tıpkı yeni bir eve taşınınca eski eşyaları yerleştirdikten sonra oranın da yuvaya dönüşmesi 

gibidir. 

Sosyal sermaye, kültürel unsurların paylaşımını da sağlar. Sonuçta her birey kendi bedeninde 

sosyal sermayesini taşır. Kendi kültürünün ve değerlerinin emsali niteliğindedir. Ülkenin yerli 

vatandaşlarını da etkileyebilir bu açıdan. Suriyeli ekmeğinin sevilip tüketilmesi, giyim tarzı 

olarak kadınların etkilenmesi bir misaldir. Bunun yanı sıra birbiriyle daha fazla etkileşim 

halinde olan uluslararası öğrencilere bakacak olursak sosyal sermayenin bireye sağladığı 

katkıları görebiliriz. Gerek bireyin bulunduğu kurum ve kuruluşlardan maksimum verim 

sağlaması gerekse öğrenci arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi ve derslerinde başarılı 
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olabilmesine yardımcı olmaktadır. “Bireyin ilişki ağındaki çeşitlilik sosyal sermayesinin bir 

göstergesini sunarken farklı statü ve toplumlardaki bireylerle iletişimini devam ettirebilme 

imkânı sunmaktadır” (Kaya, 2020: 104). Uzun yıllar birbirinden ayrı tartışılan sosyal ve 

ekonomik meseleler özünde birbirinden bağımsız değildir. Bu hakikat, sosyal sermaye kavramı 

ile ortaya çıkarılmıştır. Toplumsal her sorun aslında bu iki unsuru ilgilendiren, ikisinin 

karşılıklılığına dayanan bir sorundur. Yine göçmenler üzerinden değerlendirecek olursak eğer 

yeni gelen göçmen geldiği yerde sosyal açıdan zayıf kalırsa ekonomik açıdan da kendini 

muhafaza edemez. Sosyal sermaye her zaman için kazanç sağlar bireylere. Topluma uyum ve 

varlığını sürdürebilme konusunda göçmen bireylere katkı sağlayan temel unsurdur. Kurulan 

sosyal ağlar yine sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlar.  

Sosyal sermaye, bireyler ve gruplar arasında karşılıksız ilişkiler ağının toplamıdır. Bireyler 

yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri veya başarmakta güçlük çekecekleri şeyleri birlik ve 

dayanışma şuurundan ortaya konulan karsız iletişim ağlarıyla kolay gerçekleştireceklerdir. 

Burada sosyal sermaye açısından göçmenlerin iletişim ağına bakıldığında aynı ülke kültürünü 

benimseyen göçmenler arasında iletişim ağları pekişmiştir. Sosyal ilişkiler, iletişim ağı 

dayanışma şuuru kazandırır; buna müteakiben sosyal sermaye zenginleşecektir. Nitekim hedef 

ülkeye ilk ulaşan bireyler ve gruplar sayesinde sonra gelenler için her türlü sosyalizasyon süreci 

gerçekleşir. 

Sonuç 

İnsanoğlu, dünyaya geldikten bu yana yeryüzünde zaman ve mekân perspektifine ilişkin tarihini 

yazmıştır. Aynı zamanda insana dair gerçekleşen her türlü değişim dönüşüm, mekânsal ve 

fiziksel anlamda değişim olduğu için bunları göçün tarihi olarak irdelemek mümkündür. İnsan 

evrende olup biten her şeyi merak eder, bireysel ya da grupsal olarak varlık gösteren insanlar 

arasında kadim birliktelik var olmuştur.  Netice itibarıyla, göç eden toplumlar yeniden 

sosyalleşme sürecine tabi tutulacaktır. Göç olgusunun insanla bütünlüğü kalıcı olsa da çağdaş 

dünyada günden güne güçlenerek varlığını sürdürmüştür. Bu durumda göç, insanların içinde 

bulundukları olumsuz yaşam koşullarına karşı hareket temelinde sergiledikleri bir direniş 

pratiği olmuştur. Başka bir deyişle, bir insanın yeni bir yaşamı mümkün kılma yolculuğunun 

adını taşımaktadır. Söz konusu göç olunca kültürel, toplumsal değişimden yerli halk da göçmen 

kitle de payını almaktadır. Göçün ekonomiye yansımalarına baktığımızda göçmenlerin kendi 

içlerinde bir dayanışma yaptığı görülmüştür. 
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Göçmenler, kültürel sermayesiyle hedef ülkeye gelirler ve aralarındaki dayanışma ilişkisini 

kuvvetlendiren sosyal ilişkiler ağını kullanırlar. Sosyal ilişkiler ağı, göçmenlerde dostluk 

ilişkileri boyunca, varılacak noktalardaki eski göçmenlerle köprü bağlantısı kuran bir sosyal 

etkileşim biçimidir. Göçmeler için kentlerde, sosyal yardımlaşma kurumlarında, bürokratik 

dairelerde, toplumsal yapıda iş fırsatlarının yaratılabilmesi, eğitim imkânlarının sağlanması, 

barınma şartlarının verilebilmesi, toplumsal kültürü anlama ve boş zamanları değerlendirme 

konusunda sosyal bağlantının gerçekleşmesine olanak sağlarken bireylerin sosyalleşmesine 

yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.  

Göçmenlerin kültürlerini yaşatmak, birbirlerine destek olmak, kopmamak adına bir arada 

yaşayıp birbirlerinden alışveriş yaptıkları görülmüştür. İnsan yabancı olduğu bir yere gidince 

kendinden olan, kültüründen olan kişiye yakın olmak, irtibatlı olmak ister; bu da çok doğal 

sayılmaktadır. Bireyler arasında kurulan sosyal ilişkilerde dürüstlük, adalet ve güven duygusu 

önemlidir, sosyolojik açıdan ilişkiler etkileşim bağlamında görülmeye başladığında ağ kuramı 

bir sosyal sermaye olarak kabul edilebilir. Bu kuramın özü, göçmenlerin ulaştıkları hedef 

ülkede kurdukları ilişkilerin kesişimi olarak ilişki ağı oluşturmaktadır. Göçmenlerin 

ilişkilerinin temelini bir asabiyete dönüştüren sosyal ağın negatif olgusu başka bir araştırma 

konusu olabilir. 
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2001'den Günümüze Afganistan'da Kadına Yönelik Şiddetin 

Değerlendirmesi  

Mazaher Rais Zade1 

Özet 

Şiddet, başka bir kişiye veya kişilere zarar veren veya zarar veren herhangi bir davranış veya 

sözdür. Bir kişi, diğer kişiye zarar vermek veya onu taciz etmek amacıyla hareket ettiğinde 

şiddet eyleminde bulunur. Şiddetin birçok tanımı var. Bu tanımlardan bazıları sadece fiziksel 

saldırganlığa şiddet olarak atıfta bulunur. Şiddetin farklı boyutları olmakla birlikte, toplumdaki 

bir kişiye veya bir grup insana zarar veren sözlü, yapısal ve kültürel şiddet yaşanmaktadır. Bu 

çalışma Afganistan'da kadına yönelik şiddetin nedenlerini incelemektedirö çalışmanın 

bulguları, Afganistan'da en yüksek şiddet oranının sözlü ve psikolojik şiddet olduğunu, en 

düşük şiddetin sosyal şiddet olduğunu ve orta düzeyde cinsel, fiziksel ve maddi şiddetin 

değerlendirildiğini göstermektedir. Ancak genel olarak Afganistan'da kadınlara yönelik genel 

şiddet oranı yüksektir. Bu çalışmanın bulguları, Afganistan'da kadına yönelik şiddet olaylarında 

çeşitli faktörlerin rol oynadığını göstermektedir. Kötü sosyal gelenekler, ataerkillik, güvenlik 

eksikliği, kırsal kesimde zayıf yönetim, hukukun üstünlüğünün olmaması, cezasızlık 

kültürünün varlığı, yolsuzluk, kadınlar için adil yargılanmaya erişim eksikliği, şiddet 

mağdurlarına yetersiz destek ve cehalet gibi faktörler arasında Afganistan'da kadına yönelik 

şiddette etkilidir. 

Anahtar Kelimeleri: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Afganistan, Ataerkillik, Hukukun 

Üstünlüğü, Cehalet. 

 

Giriş 

İnsan toplumlarının her biri farklı zamanlarda savaş, öldürme, yağma, işkence ve benzeri şiddet 

olaylarına maruz kalmıştır. Şiddet bugünde insan toplumlarında hala vardır. Bu arada kadına 

yönelik şiddet, diğer şiddetin yanı sıra dünyadaki tüm ülkelerin sosyal sorunlarından biridir. 

Çeşitli ülkelerdeki insan hakları kuruluşlarının bulguları, kadına yönelik şiddetin 

                                                             
1 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Asya Çalışmaları Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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yaygınlaşmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle günümüz dünyasında şiddetin 

başlıca mağdurlarının kadınlar olduğu söylenebilir. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre dünyadaki yoksulların %70'i kadınlar 

oluşmaktadır. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler'e göre, dünyadaki mültecilerin yüzde 80'i 

sadece kadınlar ve cocuklardan oluşur. Hâlbuki kendi ülkelerindeki savaş nedeniyle değil, 

mülteci kamplarında da şiddet ve cinsel istismara maruz kalmıştır. Aslında, kadınlar farklı 

şiddet türlerine maruz kalıyor, Birleşmiş Milletler raporuna göre, Afrika ve Arap ülkelerinde 

80 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu acımasız sünnet uygulamasından muzdariptir. 

Bangladeş, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde kadınlara yönelik diğer şiddet türleri arasında 

doğum öncesi cinsel ilişki, seçici kürtaj ve çeyizle ilgili şiddet yer alır ve bu da bazen kadınların 

yüzlerini yakılmasına veya asit püskürtülmesine neden olur. Ek olarak, Avrupa ve Güneydoğu 

Asya ülkelerinde fuhuş için kadın ticareti yaygın ve kurbanlar seks kölesi muamelesi görüyor. 

Ayrıca dünyada kadınlara yönelik günlük bireysel ve toplu tecavüz, dayak, cinsel taciz ve cinsel 

istismara tanık oluyoruz. Dolayısıyla zamanla kadına yönelik ayrımcılığın, adaletsizliğin ve 

şiddetin hayatından kaybolmadığı, sadece biçim ve biçimlerinin değiştiği söylenebilir.  

Kadına yönelik şiddet, Afganistan'daki temel insan hakları sorunlarından biridir. Afganistan, 

kadın ve kız çocuklarının eğitimi, kadın sağlığı, siyasi ve sivil faaliyetlere katılım gibi kadın 

haklarının çeşitli alanlarında son 20 yılda önemli başarılar elde etmiş olsa da, Ancak, ülkenin 

birçok yerinde kadın haklarının karşılaştığı köklü kültürel ve sosyal sorunlar, hak ve 

özgürlüklerini ihlal ederek hala kadınları rahatsız etmektedir. Kadına yönelik şiddet, kadın 

haklarının en ciddi ihlallerinden biridir. 

 Bu çalışma Afganistan'da kadına yönelik şiddetin nedenlerini ve boyutlarını değerlendirmeye 

çalışmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı Afganistan'da kadına yönelik şiddetin 

nedenlerini belirlemektir. Bu çalışma genel olarak şu soruları cevaplamaya çalışmaktadır: 

1. Şiddet nedir, nasıl ve ne zaman uygulanır? 

2. Kadına yönelik şiddet nedir? 

3. Afganistan’da kadına yönelik şiddetin nasıl boyutlara sahiptir? 

4. 2001 yılından sonra kadına yönelik şiddet ne durumdadır? 

Bu çalışmanın temel hipotezleri şunlardır: 

1. Afganistan'da ataerkillik ile kadına yönelik şiddet arasında anlamlı bir ilişkivar gibi 

görünüyor. 
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2. Afganistan'da sosyal normlar ile kadına yönelik şiddet arasında anlamlı bir ilişki var gibi 

görünüyor. 

3. Afganistan'da kadınların mali bağımsızlığına sahip olmaması ile kadına yönelik şiddet 

arasında anlamlı bir ilişki var gibi görünüyor. 

4. Hukukun üstünlüğünün olmaması ile kadına yönelik şiddet arasında anlamlı bir ilişki var 

gibi görünüyor. 

5. Devam eden savaş Afganistan'da kadına yönelik şiddeti etkiliyor gibi görünüyor. 

Bu çalışmadaki araştırma yöntemi tanımlayıcı-analitiktir. Araştırmada veri toplama açısından 

belgesel ve saha çalışmaları (Mülakat) kullanılmıştır. Veri analizi bölümünde nitel (görüşme) 

ve nicel (istatistiksel teknikler) yöntemler kullanılmıştır. Genel olarak bu çalışma iki bölümden 

oluşmaktadır: Önce kadına yönelik şiddetin kavramsal çerçevesi ve ilgili teoriler tartışılmış, 

ardından kadına yönelik şiddetin nedenleri analiz edilerek mülakatlarla değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın Kavramsal Literatür: Şiddetin Kavramsal Tanımı 

İlk tanımını, şiddet alanında uzun yıllardır çalışılan Glaze ve Strauss ele almış. Bu iki 

araştırmacıya göre, şiddet, başka bir kişiye fiziksel zarar vermek için açık bir niyeti olan (veya 

gizli ama anlaşılabilir bir niyeti olan davranış) davranıştır. 

1983'te Yelo, şiddeti "bilinçli olarak davranışsal şiddet olarak kabul edildi ve iki olası sonucu 

başka bir kişiye fiziksel zarar veya acıya neden oluyor" (Azazi, 2001: 24). Magarge, şiddeti şu 

şekilde tanımlar: "Şiddet, mağdura belirli bir zarar vermesi muhtemel olan aşırı saldırgan 

davranış biçimleri anlamına gelir" (Begarzaei, 2003: 25). 

Cook şiddeti fiziksel güç kullanarak zarar verme, yok etme ve ölüme yol açma niyeti olarak 

görüyor. Şiddeti iki anlamda daha kullanıyor: 

A) Gerekli ahlaki veya sosyal değerlere itaat emri vererek zarara neden olmak için (yasal veya 

yasa dışı) güç veya zor kullanılması. 

B) Failin şiddeti reddettiği bir eylem. 

C) Her ikisi (Cook, 1997: 9). 

Şiddet, çoğunlukla kavramın olumsuz yükünü ifade eder, şiddet daha fazla, başka bir kişiye 

fiziksel zarar vermeye yönelik saldırgan davranışı, şiddet anlamına gelir. Başka bir deyişle 

şiddet sadece seslenişte değil, dayak atmakta da değil, gözlerde bile şiddet var, şiddet jestlerde 

de olabiliyor ve insanın kalbine ve ruhuna zarar verebiliyor. 
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Şiddetin başka bir tanımı şudur: "Şiddet, bir kişinin hedeflerini ilerletmek için yaptığı zararlı 

bir eylem olarak kabul edilebilir ve yalnızca fiziksel bir yönü yoktur, ancak psikolojik boyutları 

(müstehcenlik, aşağılama, izolasyon, bağırma), cinsel (Cinsel taciz, tecavüz) ve ekonomik (ev 

eşyalarını kırma vb.) "(Darvishpour, 1378: 50). Kadına yönelik farklı şiddet türleri vardır. 

Bunlardan en önemlileri şu şekilde özetlenebilir: 

1. Fiziksel şiddet: Bir kişiye vurarak, keserek, tekmeleyerek, tokatlayarak ve benzer şekilde 

yaralamayı içerir. Bu yaralanmalara kemer, talaş ve çubuk gibi nesnelerin kullanılması 

neden olabilir. 

2. Duygusal Şiddet: Duygusal şiddet veya psikolojik taciz, bir yetişkinin, hakaret, tehdit veya 

aşağılama gibi terimlerle kullanılan, bir insanın, kadının ve çocuğun öz sosyal yeterlilik 

kavramına saldırdığı terim olarak tanımlanır. 

3. Cinsel şiddet: Bu, yetişkinlerin veya daha büyük çocukların bir çocuğu, temas olsun veya 

olmasın cinsel tatmin için kullandıkları zamandır. Temas biçimleri, bir çocuğa cinsel olarak 

dokunmayı veya bir çocuktan bir yetişkine cinsel niyetiyle dokunmasını istemeyi içerir. 

Temassız formlar ayrıca cinsel araçların bir çocuğun önünde teşhir edilmesini veya 

çocukların pornografik fotoğraflarının hazırlanmasını vb. içerir (Rasoulzadeh, 2002: 7) 

Çalışmanın Teorik Çerçevesi: Şiddetin Teorik Çerçevesi 

Kadına yönelik şiddet, dünyanın tüm ülkelerinde sosyal sorunlardan biridir. Dolayısıyla, tüm 

ülkeler bir şekilde bu sorunla karşı karşıyadır. Kadına yönelik şiddetin nedenleri çok yönlüdür 

ve bu nedenle kadına yönelik şiddetle ilgili farklı teoriler vardır. Bu teorilerin her biri, şiddet 

bağlamının yönlerini ve boyutlarını ele almaktadır. Aşağıdaki tablo, çeşitli teorilere dayalı 

olarak kadına yönelik şiddetin nedenlerini özetlemektedir. 

Şekil 1. Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Teoriler 

 

Kaynak: Bu makalenin yazarı tarafından oluşturuldu 
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Tüm bu teorileri burada ele almak mümkün değildir. Dolayısıyla bu teorilerden bazıları metinde 

tartışılmaktadır. 

Sosyal Öğrenme Teorisi 

Bu görüşe göre, insanlar toplumdaki insanlarla ilişki kurarak nasıl davranacaklarını öğrenirler. 

Bu görüş, şiddet uygulamada ailenin ve akranların rolüne atıfta bulunmaktadır. 

Bandura, çoğu insan davranışının gözlem yoluyla ve modelleme süreci sırasında öğrenildiğini 

iddia ediyor. Burgess ve Acres, sapkın davranışların öğrenilmesini öncelikli olarak süreçleri ve 

onun temel mekanizmalarını, yani cesaretlendirme ve cezalandırma yoluyla öğrenmeyi göz 

önünde bulundurur ve herhangi bir davranışın devamının veya kesilmesinin teşvik veya 

cezalandırmaya bağlı olduğuna inanır; Yani cesaretlendirme, sapkın davranışların devam 

etmesine yol açar ve diğer sosyal davranışlar gibi başkalarıyla karıştırılarak öğrenilir ve 

sürdürülür (Raisi, 2003: 140). 

Red ayrıca insanların yaşamdaki tüm davranış ve eylemlerinin kalıplardan ve örneklerden 

etkilendiğine inanır. Taklitin temel bir sosyal sorun olduğunu ve bireyler arasındaki ilişkileri 

yönettiğini savunur (Red, 2000). 

Wilson ve Hernstein, aile ortamını ve ilk kişinin okuldaki deneyimlerini sapkın davranışları 

etkileyen (şiddet içeren) en önemli sosyal nedenlerden biri olarak görmektedir (Salimi ve 

Davari, 2007: 411). Aynı zamanda, Yapı ve sosyal ilişkilerde kurumsal bir davranış olarak 

şiddet kuşaktan kuşağa aktarılır, aslında şiddet önceki kuşaktan günümüz kuşağına miras kalır 

ve bu nedenle toplumsal bir norm olarak devam eder, yani Bu teoriye göre şiddet, sosyal 

yaşayabilirliğin ürünüdür. 

Öğrenme teorisi, bireylerin şiddet içeren davranışları gözlemleyerek öğrendiklerini ve bu tür 

davranışların cezalandırılmadığı ve aksi yönde teşvik edilmediği takdirde pekiştirildiğini ve 

devam ettirildiğini belirtir (Bandura, 1977: 9). Örneğin, babasının annesini dövdüğünü gören 

bir çocuğun ileride karısını dövmesi daha mümkündür.  

Böylece şiddet, kadın ve erkeğin rollerine ilişkin toplumsal değer ve inançlara maruz 

bırakılarak öğrenilir ve uygun cezalar uygulanmadığında pekiştirilir. Bandura ayrıca şiddetin 

öğrenilmesinin doğrudan koşullar (ceza ve teşvik) ve gözlem altında gerçekleştiğine inanır. Bu 

perspektiften bakıldığında, sosyal öğrenme olgusu esas olarak vekaleten öğrenmeye dayalı 

olarak ve başka bir kişinin davranışını ve sonuçlarını gözlemleyerek oluşan deneyimlerden 

kaynaklanmaktadır (Bandura, 1372: 25-24). 
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Bandura'ya göre çocuklar nasıl şiddet kullanılacağını ebeveynlerinden öğreniyor. Çocukken 

ebeveyn istismarını gözlemlemek, erkeğin baskınlık davranışını öğrenmesine ve kadının 

hoşgörüyü öğrenmesine yol açar. Böylelikle modelleme sürecinden, diğer bir deyişle 

başkalarını gözlemleyerek rastgele veya bilinçli olarak öğrenilebilir. Kalıp seçimi, yaş, cinsiyet 

ve ortak durumlar gibi çeşitli faktörlerden etkilenir ve seçilen model sağlıklı değerler ve 

normlara uygun ise kişi normal günlük yaşama ve tehdit edici durumlara uyum sağlayabilir 

(Saatchi, 1998: 99). 

Ailede kadına yönelik şiddet veya eş istismarı üzerine yapılan araştırmalar göz önüne 

alındığında, bu olguyu incelemek ve geçmişi ve nasıl davrandığını bilmek için sosyal öğrenme 

teorisi ve ailede şiddete tanıklık kullanılacaktır. 

Baskı Teorisi 

Baskı teorileri, suçu hedefler ve insanların bu hedeflere ulaşmak için meşru olarak 

kullanabilecekleri araçlar arasındaki çatışmanın bir işlevi olduğunu iddia eder. Baskı teorisinin 

öncülerinden Durkheim, suç ve sapkınlığı açıklamak için anomi teorisini formüle etti. Ona göre 

anomi, çeşitli sosyal anomalilerin sebebidir (Raisi, 2003: 140)  

Merton, insanların hedeflerine ulaşmak için meşru araçlara sahip olmadıklarında kendilerini 

baskı altında hissettiklerine ve bunun sonucunda hedeflerine ulaşmak için yasa dışı ve gayri 

meşru yolları seçebileceklerine ve aslında suça ve suçluluğa başvurabileceklerine inanmaktadır 

(Giddens, 1997: 141).  

Cohen, Haysiyet Başarısızlığı adlı teorisinde sapmayı sosyal statüye ve sınıflara atfeder ve bu 

davranışların kaynağının toplum tarafından kabul edilen hedeflere ulaşılamadığını düşünür 

(Salimi ve Davari, 2007: 433).  

Ekonomik sorunlar, işsizlik ve gelir eksikliği genellikle aile'deki stresi ve endişeyi artırarak 

bazen şiddet içeren davranışlara yol açar. Öte yandan, şiddetin kendisi de bu baskılarla başa 

çıkmanın bir yolu olabilir. Araştırmalar, yoksul ve düşük gelirli ailelerin işsizlik, yoksulluk ve 

gelir eksikliğinin yarattığı baskı ve stres nedeniyle daha fazla aile içi şiddete maruz kaldığını 

göstermektedir. 

Elbette, diğer sosyal sınıflar arasında şiddetin varlığı göz ardı edilmemelidir, çünkü orta ve üst 

sınıflar bu sorunları daha çok gizleyebilir veya marjinalleştirebilir. Bu nedenle baskı teorisine 

göre eşlerin düşük sosyo-ekonomik statülerinin, başarısızlıklarının ve düşük akademik 

performanslarının şiddet komisyonu ve tehlikeli davranışlar üzerinde büyük etkisi olduğu 

söylenebilir.  
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Cinsel Baskı Teorisi (Ataerkillik) 

Tüm cinsel baskı teorileri, kadının statüsünü erkekler ve kadınlar arasındaki adaletsiz güç 

ilişkisinin bir sonucu olarak görür. Kadınların gözetlenmesi, istismar edilmesi, boyun 

eğdirilmesi ve baskı altına alınmasında nesnel ve temel menfaatleri olan erkeklerin bu çıkarları 

kadınlara cinsel baskı yoluyla yerine getirir. Buna göre, baskı kalıbı, toplumun 

örgütlenmesindeki en derin ve en yaygın biçimlerle iç içedir ve genellikle ataerkil olarak 

adlandırılan temel egemenliğin yapısını oluşturur. Ataerkillik, şiddet ile aynı olan eril kimliğe 

tapar ve erkeksi rolü uygulayan ve ona saygı duyanlara güç ve ayrıcalık verir (Shah Hosseini, 

1373: 8). 

Ataerkil yapı kendi başına zihniyet, yargı, değer ve norm ve davranış kalıpları yaratır. 

Emretme'nin ve gerekirse bir dereceye kadar doğal ve konvansiyonel bir şiddet olarak 

görüldüğü ve bir kadından emredip itaat etmesinin beklendiği gerçeğini getirir, aktarır ve 

kurumsallaştırır; Erkeksi otoritesi ve kadınların hareketleri ve eylemleri de dahil olmak üzere 

tüm konular üzerindeki dikkatli denetimi, ailenin ve toplumun birliğini, değerlerini ve 

kurallarını korumanın bir sembolü olarak bilinir. Bu görüşe göre, namus meseleleri büyük önem 

taşır ve onun yürütme güvencesi insanın yönetimindedir. Aile, erkeğin mahremiyeti olarak 

bilinir ve aile reisi rolünde, karısı ve çocukları (özellikle kızları) dahil olmak üzere üyelerini 

kontrol etmesi gereken kişidir (Gols, 1985: 45). 

Dolayısıyla toplumsal ilişkilerde kurumsallaşmış bir yapı olarak ataerkillik veya ataerkillik 

kuralı, başta kadına yönelik şiddet olmak üzere toplumda şiddetin ortaya çıkmasını 

kolaylaştırmaktadır. 

Çalışmanın Tarihsel Arka Planı: Afganistan'da Kadına Yönelik Şiddet 

Diğer toplumlarda olduğu gibi Afganistan'da da kadına yönelik şiddet uzun bir geçmişe sahiptir. 

Afgan toplumu geleneksel bir toplumdur. Böyle bir toplumun açık bir göstergesi ataerkilliktir. 

Bu nedenle, Afgan toplumunda erkekler maddi ve fiziksel güç kaynaklarına sahiptir. 

Dolayısıyla Afgan toplumundaki kadınlara geleneksel ataerkil düzeni hakimdir. Buna göre 

Afganistan'da kadına yönelik şiddetin büyük bir kısmı toplumun sosyal yapısından 

etkilenmektedir.  

Afgan kadınları, diğer az gelişmiş toplumlar gibi, çağdaş tarihlerinde her zaman sosyal, ev içi 

ve cinsiyete dayalı şiddetle karşılaşmışlardır. Ancak, 1990'ların başından itibaren radikal 

İslamcı grupların ortaya çıkmasıyla kadına yönelik şiddet eğilimi önemli ölçüde artmıştır. ABD 

önderliğindeki Afganistan işgalinin ve kadınların en şiddetli ayrımcılık ve şiddete maruz kaldığı 
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Taliban rejiminin devrilmesinin üzerinden yaklaşık yirmi yıl geçti. Ulusal hükümetin kurulması 

ile eşitlik ilkesini vurgulayan yeni bir anayasa taslağı hazırlandı. Ülke Anayasasının 22. 

maddesine göre, "Afganistan vatandaşları arasında her türlü ayrımcılık ve ayrıcalık yasaktır ve 

Afgan vatandaşları, hem erkek hem de kadın, kanun önünde eşit haklara ve statüye sahiptir" 

(AİC Anayasası, 2004, madde 22). 

Böylece bu ülkede kadınların siyasi ve sosyal hayatı yeni bir aşamaya girdi. Elbette kadın 

hakları alanında yapılan tüm ilerlemelere rağmen Afganistan kadınlar için hala en tehlikeli 

ülkelerden biri ve bu ülkede cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet devam ediyor. Global Wright, 10 

Afgan kadından 9'unun cinsel veya fiziksel şiddete maruz kaldığını veya zorla evlendirildiğini 

tahmin ediyor. Ayrıca, Dünya Bankası Kalkınma Göstergelerine göre, 2018 yılında bu ülkedeki 

15 yaş üstü kadınların okuryazarlık oranı % 29,81 olarak bildirildi. 

Dolayısıyla Afganistan'da tüm kadın haklarının gerçekleştiği ve bu ülkenin kadınlar için 

güvenli bir sığınak haline geldiği söylenemez ancak bu ülkedeki kadınların hayatlarının Taliban 

rejiminden bu yana önemli ölçüde değiştiği cesurca iddia edilebilir. Bu nedenle Taliban 

döneminde kadına yönelik şiddeti kısaca gözden geçirmemiz gerekir. 

Taliban Döneminde Kadına Yönelik Şiddet (1996-2001) 

Taliban dönemi gayri meşru bir siyasi sistem olarak 5 yıla aşkın Afganistan'da hüküm 

sürmüştür. Siyasi sistem insan haklarıyla, özellikle kadın haklarıyla ve kadına yönelik şiddet 

meselesiyle yakından ilgilidir. Monarşik sistemlerde, oligarşik sistemlerde veya modern 

despotik sistemlerde, yurttaşların haklarına ve kadın haklarına daha az dikkat edilir.  

Taliban döneminde kadınların durumu hakkında konuşmak ve yazmak, Afganistan'ın siyasi 

tarihinin ezberlediği çok acı bir ironidir. Bu dönemde siyasi, sosyal veya kadın hakları bir yana, 

kadınların insan hakları sorgulandı. Taliban döneminde, Taliban'ın yükselişiyle kadınların tüm 

siyasi ve sosyal haklarından mahrum bırakıldığı ve okulların kapılarının kızlara kapatıldığı ve 

kadın öğretmenlerin kovulduğu konusunda çok radikal bir İslam yorumu vardır.  

Bu dönemde kadınlar en doğal ve temel insan haklarından mahrum bırakıldı. Taliban hükümeti 

abartmadan Afgan kadın mezarlığı olarak adlandırılmalıdır. Taliban, aileleri kızlarla erken 

evlenmeye teşvik etti. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, evliliklerin yüzde 80'i Taliban rejimi 

sırasında zorlandı. Bu dönemde her küçük isyan, en ağır cezaların bahanesi oldu. Örneğin 

Kabil'de, 1996'da oje sürdüğü için bir kadının parmağını kestiler.1 Taliban döneminin insancıl 

                                                             
1 http://www.iess.ir   

http://www.iess.ir/
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olduğu bile söylenemez. İnsanlık yoktu ve bir boğulma dönemi yaşandı ve hakkında 

konuşulamayan çok kötü bir dönem oldu. 

2001'den Bu Yana Afganistan’da Kadına Yönelik Şiddet 

Modern söylemde temel mesele, kadınların ataerkil şiddete direnmesidir. Modern kültür, 

kadınların aile ve toplumdaki cinsiyet eşitsizlikleri konusundaki farkındalığını artırır. Modern 

yaşamda kadınlar, erkeklerle birlikte okullara ve eğitim merkezlerine okuma ve girme hakkı 

olarak görülmektedir. Bu kültürün gelişiyle, işgücü piyasasına giren kadınlar kendileri için iş 

seçmekte ve ekonomik olarak bağımsız olabilmektedir. Kadınların siyasal olarak iktidar 

yapısına katılmaları ve toplumun kararlarına katılmaları modernliğin esintisidir. 

Bu kültürde erkekler, kadınların zorla veya gelenekleri, ritüelleri, kuralları, görgü kurallarını, 

eğitimi ve iş bölümünü ve hatta dili uygulayarak kadınların hangi rolü oynayabileceklerini veya 

oynayamayacaklarını belirleyebilirler (Ahmadi ve Gravasi, 2004: 8). Dolayısıyla kültürel 

bağlamı ataerkil olan bir toplumda kadınlar her zaman erkeğin peşindedir ve kadınlarla ilgili 

önyargı ve kalıp yargılardan dolayı her zaman çeşitli ayrımcılığa maruz kalırlar (Fatemi Sadr, 

2001: 73). 

Afganistan'da, Afgan toplumunun özellikle kentsel alanların artan modernliği ve toplumun 

sosyal ve kültürel yapısının etkisi nedeniyle özellikle aile içinde ataerkil kültür değer ve 

kalıplarının yaygınlığına rağmen, egemenlikteki değişiklikler ataerkil ideolojinin çok 

yakındadır. 

11 Eylül 2001 yılı, yeni bir hükümetin kurulmasında bir dönüm noktası ve Afgan kadınları için 

yeni bir umut olmuştu. Taliban'ın düşmesinin ardından ABD liderliğindeki NATO kuvvetleri, 

Bonn konferansında hükümet kurmak için yeni bir plan başlattı. Konferansta çeşitli konular ele 

alındı: insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve kadın hakları. 24 resmi temsilcinin 

yer aldığı bu konferansta iki kadın; Ameneh Afzali ve Sima Samar katıldı ve 37 gayri resmi 

üyeden üçü kadındı; Toplamda beş kadın olan Rena Yousef Mansouri, Fatemeh Golani ve 

Sedigheh Balkhi. 

Bu dönemde kadınların hukuki, siyasi, oknomik ve toplumsal hakları belli bir seviyede 

vurgulanmıştır. Afganistan'ın toplumuna baktığımızda "fırsat eksikliği ve bir dereceye kadar 

yasal güvenceler ve kadın haklarını iyileştirmeye yönelik temel adımların yanı sıra, kadın 

haklarını iyileştirmek ve kadına yönelik şiddeti azaltmak için bu adımların tümü atılmadı". Bu 

sayede kadınlar, varoluşun erkeksi tanımını protesto edebilir. Kadın savunuculuk dernekleri, 

sivil toplum örgütleri ve makro düzeyde kadın haklarını talep etmek ve korumak için feminist 
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hareketlerin oluşturulması, ataerkil yapılara tepki olarak düzenlenen modern söylemin 

kazanımlarından biridir (Yazd Khasti ve Shiri, 2008: 61). 

Çalışmanın Bulguları 

Kadına yönelik şiddet Afganistan'da ciddi bir insan hakları sorunudur. Son 20 yılda kadınların 

eğitimi, kadınlara yönelik sağlık hizmetlerinin artırılması ve politik, ekonomik, sosyal ve sivil 

faaliyetlere katılımları gibi alanlar iyileşmiştir. Bununla birlikte, Afganistan'ın pek çok yerinde 

kadınlar hâlâ temel hak ve özgürlükleriyle karşı karşıya ve ihlal ediyor. İki görüşmeden elde 

edilen bulgulara dayanarak Afganistan'da kadına yönelik şiddet türleri ve kadına yönelik şiddet 

örnekleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi özetlenebilir. 

Şekil 2. Şiddet Türleri ve Örnekleri 

 

Kaynak: Mülakat  

İlk görüşmeden elde edilen bulgular (insan hakları uzmanı), Afganistan'da kadına yönelik 

şiddetin fiziksel, cinsel, sözlü, psikolojik ve mali olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir.  

İnsan hakları uzmanına göre:  

“Kadına yönelik şiddeti tartışmak istiyorsak, Afganistan'da kadına yönelik şiddetin farklı 

boyutları vardır. Afganistan'da kadına yönelik temel şiddet türleri aile içi şiddet, fiziksel şiddet, 

cinsel şiddet, psikolojik şiddet, sözlü şiddet ve mali şiddettir”. 

Aynı zamanda Afganistan'da kadına yönelik şiddet, ikinci görüşmenin (Kadın Hakları 

Savunucusu) bulgularına göre duygusal, sosyal, cinsel ve fiziksel olarak sınıflandırılabilir. Bu 

kadın hakları savunucusuna göre: 

“Ben de bir kadın olarak duygusal, sosyal ve fiziksel tacize uğradım. Ancak bazı kadınlar 

tecavüz gibi cinsel saldırıya bile maruz kalıyor” 

Benzer şekilde Afganistan İnsan Hakları Komisyonu'nun 2020 raporuna göre, bu komisyonun 

veri tabanına 3.000'den fazla kadına yönelik şiddet vakası kaydedildi. Afganistan İnsan Hakları 

Komisyonu'na göre 2020'de kadına yönelik şiddet; fiziksel, cinsel, ekonomik, sözlü ve 
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psikolojik şiddeti içeriyor. Aşağıdaki şekilde, Afganistan İnsan Hakları Komisyonu'na resmi 

olarak kayıtlı kadına yönelik şiddet istatistiklerini göstermektedir. 

Şekil 3. Afganistan'da Kadına Yönelik Şiddet Sayıları 2020 

 

Kaynak: Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

Afgan İnsan Hakları Komisyonu' raporuna göre, Afganistan'da kadınlara yönelik en yaygın 

şiddet biçimi fiziksel şiddetti. Rapora göre, İnsan Hakları Komisyonu ofislerinde kayıtlı kadına 

yönelik şiddetin yaklaşık % 35,7'si fiziksel şiddettir. Fiziksel şiddetin ardından kadınlar % 32,2 

daha fazla sözlü ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 2020'de 

Afgan kadınları% 17 mali şiddet ve% 3,7 cinsel şiddet ile karşı karşıya kaldı. 

Grafik 1. Afganistan'da Kadına Yönelik Şiddet Sayıları 2020 

 

Kaynak: Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu'na göre, kadınların adalete erişiminin kısıtlanması, kadına 

yönelik şiddetin yargı tarafından denetlenmemesi, hukukun üstünlüğünün zayıf olması ve 
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güvensizliğin ülkenin çeşitli yerlerinde yaygınlaşması gibi faktörler Afgan kadınlara yönelik 

şiddete katkıda bulunmaktadır. 

Görüşmenin (insan hakları uzmanı) bulgularına göre, Afganistan'da kadına yönelik şiddet 

ekonomik, sosyal ve politik faktörlerden kaynaklanıyor.  

Şekil 4. Kadına Yönelik Şiddeti Etkileyen Faktörler 

 

Kaynak: Mülakat 

Bu uzmana göre: “Toplumdaki sınıf ve cinsiyet çatışması, kadına yönelik şiddette rol oynar. 

Ayrıca, sosyal sapmalar ve kötü sosyal gelenekler kadına yönelik şiddetin nedenleridir. Sosyal 

faktöre ek olarak, ekonomik faktörler olarak gelir farklılıkları ve kaynaklara ve servete 

erişimdeki farklılıklar şiddet olaylarını etkilemektedir. Aynı zamanda toplumda hâkim olan 

siyasi yapı, kadına yönelik şiddetin azaltılmasında ve artırılmasında etkilidir. Örneğin, 

demokratik olmayan rejimler kadın hakları ve yurttaş özgürlükleriyle ilgilenmez ve bu yaklaşım 

kadına yönelik şiddeti artırır." 

Ancak ikinci görüşmenin (kadın hakları aktivisti) bulguları, kadına yönelik şiddetin nedeninin 

çeşitlilik ve eşitlik ilkesine olan inanç eksikliği olduğunu göstermektedir. Kadın hakları 

savunucusuna göre: 

“Erkekler çeşitlilik istiyor ve bu çeşitliliği kadınlarda görmek istiyor ama kadınlar bundan 

hoşlanmıyor. Böylece Erkekler karılarının zaptedilmesini tercih ediyor ama kadınlar özgür 

olmayı seviyor, çalışmayı seviyor, yürümeyi seviyor, duş almayı seviyor.Kadınların da yaşam 

hakkı var ama erkekler kadınların yürüyüş yaomasını izin vermiyor, park'a gitmesini izin 

vermiyor, erkekler Bisiklete binmek isteyeni izin vermiyor, kadınların motosiklet kullanmasına 

izin verilmiyor”. 

Ancak her iki görüşmeden elde edilen ortak bir nokta olarak kültürel faktör üzerinde vurgu 

yapıldığı söylenebilir. Görüşülen her iki kişi de cehalet ve kötü normlar gibi kültürel faktörleri 

kadına yönelik şiddetin nedeni olarak görüyor. Her iki görüşmecinin bakış açısından: 

“Düşük okuryazarlık düzeyi ve toplumdaki köklü batıl inançlar kadına yönelik şiddetin 

sebebidir”. 
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Aynı zaman'da Afganistan İnsan Hakları Komisyonu raporundan elde edilen istatistiksel 

veriler, ataerkillik, mali bağımsızlık eksikliği, kötü sosyal gelenek, hukukun üstünlüğünün 

olmaması ve savaş gibi faktörlerin Afganistan'da kadına yönelik şiddetin önemli nedenleri 

olduğunu göstermektedir. 

Şekil 5. Çalışmanın İstatistiksel Bulguları 

 

Kaynak: Çalışmanın Bulguları 

İnsan Hakları Komisyonu'nun raporundan elde edilen verilerin analizi, Afgan toplumunda 

ataerkil tavırlar, mali bağımsızlık eksikliği, kötü gelenekler, hukukun üstünlüğünün olmaması 

ve savaş gibi faktörlerin kadına yönelik şiddetin artışına katkıda bulunduğunu göstermektedir. 

Tabloda gösterilen faktörler arasında şiddetin ortaya çıkmasında kadınların mali 

bağımsızlıklarının daha fazla etkili olduğunu göstermektedir. Bundan sonra toplumdaki ataerkil 

eğilimler, üst düzey şiddetin diğer nedenleri arasında yer almaktadır. Hukuk'un üstünlüğü 

eksikliği, sosyal hastalıklar ve savaş, kadına yönelik şiddete orta derecede katkıda bulunan 

diğer faktörlerdir. 

Bu çalışmanın hipotezleri Pearson korelasyon testi kullanılarak istatistiksel olarak analiz 

edilmiştir. Bu testte, bağımsız değişkenler (ataerkil tutum, kadınların mali bağımsızlık 

eksikliği, kötü sosyal gelenek, hukuk'un üstünlüğünün olmaması ve savaş) ile bağımlı değişken 

(Kadınlara karşı şiddet) arasındaki ilişki korelasyon testine göre değerlendirilmiştir. Bu testin 

bulguları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Şekil 6. Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki korelasyonu değerlendirin. 
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Kaynak: Çalışmanın Bulguları 

Yukarıdaki tabloda, Pearson korelasyon katsayısı testinin sonuçları, bu araştırmanın tüm 

hipotezlerinin doğrulandığını göstermektedir. Dolayısıyla bağımsız değişkenlerin her birinin 

bağımlı değişken olarak kadına yönelik şiddet ile anlamlı, doğrudan ve farklı yoğunluk 

ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir.  Buna bağlı olarak ataerkillik, mali bağımsızlık, 

hukukun üstünlüğü, savaş ve toplumsal gelenek gibi unsurlar ile kadına yönelik şiddet arasında 

anlamlı ve karşılıklı bir ilişki olduğu sonucuna varılabilir. 

Sonuç 

Kadına yönelik şiddet hem gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumlarda her zaman bir endişe 

kaynağı olmuştur. Bununla birlikte, az gelişmiş toplumlarda, hukuk'un üstünlüğü ve adil hukuk 

düzeninin olmaması nedeniyle kadına yönelik şiddet düzeyi daha yüksektir. Özellikle 

Afganistan gibi ülkelerde kadına yönelik şiddet çok daha yüksektir. Bu çalışmanın bulguları, 

Afganistan'da en yüksek şiddet oranının sözlü ve psikolojik şiddet olduğunu, en düşük şiddetin 

sosyal şiddet olduğunu ve orta düzeyde cinsel, fiziksel ve maddi şiddetin değerlendirildiğini 

göstermektedir. Ancak genel olarak Afganistan'da kadınlara yönelik genel şiddet oranı 

yüksektir.  

Bu araştırmanın bulgularına göre, genel olarak hakaret, müstehcen sözler kullanma, aşağılama 

vb. psikolojik şiddet fiziksel şiddete göre daha yaygın olup, etkileri fiziksel şiddetin aksine hızlı 

bir şekilde ortaya çıkmaz; ancak uzun vade'de pek çok yıkıcı etkiye sahiptir. Afganistan'da 

kadına yönelik şiddet şehirlerde çoğunlukla sözlü ve sosyaldir. Ancak köyde fiziksel ve cinsel 

şiddet oranı daha yüksektir. Buna göre, büyük şehirlerde en yaygın şiddet psikolojik ve 

duygusaldır ve sırayla sözlü, fiziksel ve cinsel şiddet yer almaktadır. Köylerde zorla çalıştırma, 

cinayet, tecavüz, zorla evlendirme gibi şiddet daha yaygındır.  

Bu çalışmanın bulguları, Afganistan'da kadına yönelik şiddet olaylarında çeşitli faktörlerin rol 

oynadığını göstermektedir. Kötü sosyal gelenekler, ataerkillik, güvenlik eksikliği, kırsal 

kesimde zayıf yönetim, hukuk'un üstünlüğünün olmaması, cezasızlık kültürünün varlığı, 

yolsuzluk, kadınlar için adil yargılanmaya erişim eksikliği, şiddet mağdurlarına yetersiz destek 

ve cehalet gibi faktörler arasında Afganistan'da kadına yönelik şiddette etkilidir.  

Afganistan'da kadın haklarını iyileştirmek ve şiddeti azaltmak için bu çalışma şu önerileri 

sunuyor: 

▪ Eğitim ve genel okuryazarlık, özellikle kadınların eğitim seviyesini artırmak; 

▪ Kadınların sosyo-ekonomik faaliyetlere katılımı için zemin hazırlamak; 

▪ Ailelerde ve toplumda cinsiyet eşitliğini teşvik etme çabaları; 
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▪ Çiftlerin birbirlerinin hakları konusunda farkındalıkları; 

▪ İş fırsatları yaratmak ve kadınları yaşam standartlarını ve refahlarını iyileştirmeleri 

için güçlendirmek. Çünkü kadınlar ekonomik olarak erkeklere bağımlı oldukları ve 

toplumsal değerleri yalnızca anne ve eş rollerinden kaynaklandığı sürece, asla 

şiddete maruz kalmayacaklar. 

  Ayrıca gelecekteki araştırmalar için şu önerileri sunuyor: 

● Kadına yönelik şiddetin diğer boyutları'nın da araştırılması önerilmektedir; 

● Cinsiyet farklılıkları konusunda daha ileri çalışmalar, kadına yönelik şiddet karşıtı 

politikalarda reform planlamaya dayalı saha çalışmaları planlanması önerilmektedir.  

● Aile üyeleri (özellikle eşler) arasında bir diyalog, müzakere, danışma ve fikir birliği 

kültürünün teşvik edilmesi. 
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Comparison of Tasawwuf Understanding Between 

Muhammadiyah and Nahdhatu’l Ulama  

Muhammad Akbar Angkasa1 

Abstract 

This paper aims to describe the two giant socio-religious organization in Indonesia called 

Muhammadiyah and Nahdatu’l Ulama regarding their understanding about Tasawwuf. The two 

organizations which primarily active in Jawa island and successfully spread their ideology to 

other archipelago gradually, were two social phenomena emerged and expressed of how 

Muslims in Indonesia interpreted Islam/tasawwuf in their own perspective. Muhammadiyah 

known as modernist, on the contrary Nahdatu’l Ulama claimed itself as traditionalist, 

approached the third principle of Islam after aqidah/creed and fiqih/Islamic jurisprudence, the 

tasawwuf/ethic in different way. In general, Muhammadiyah with the idea of purification of 

bid’ah (innovation) attempts to reformulate the spiritual discipline, on the other hand, Nahdatu’l 

Ulama by traditional understanding of Islam inherited from long-time produced Islamic 

heritage, approaches tasawwuf with its tarikats/sufi orders as the creation of Ulama which 

continue the genuine idea of Islam from Prophet (PBUH). This paper, after describing how 

Islam perceived by two movements, will critically evaluates their reflections on tasawwuf 

regarding the shape, approaches and general understanding. 

Keywords: Muhammadiyah, Nahdatu’l Ulama, Tasawwuf, Indonesia.  

 

Introduction 

Indonesia known as the biggest Muslim community in the world today who encountered Islam 

in the 12th century and spread in the territory in 15th and 16th century. The process of 

Islamization in Indonesia strongly has relation with the Arab, Indian and Persian preachers who 

had come to the Nusantara/archipelago in order to conduct the trade. In this phase, whether 

directly or indirectly the traders prevailed to show their lifestyle and religion to the local people. 

Islamization process in Indonesia happened in two ways both from up to down and from down 
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to up, that is, between the royal families and the folks. At this time, Islam faced with Indonesian 

local cultures with relatively connected to the Hinduism tradition (Ali, n.d.). 

 

The culture, intertwined and to some extent constituted a new formation of Islam in the region. 

In fact, 15th until 19th centuries were long period, and this process will not discussed in this 

paper, however, 20th century, the era when Indonesians started to form religious social 

movement in the last period of Dutch colonialism which ended in 1942, will be the major scope 

of the discussion. Muhammadiyah and Nahdatu’l Ulama were the biggest Islamic organizations 

in Indonesia today, they were influential in promoting their own different approaches to 

understand Islam since the establishment period in 20th century. The approaches, in fact, reflect 

on many aspects including Islamic jurisprudence and tasawwuf, nevertheless, this paper will 

scrutinize the aspect of tasawwuf. Therefore, the comparison between tasawwuf understanding 

of two movements will be conducted, consequently, it will shed light on how Indonesians 

interpret tasawwuf aspect which initially brought from middle eastern preachers.  

While conducting the discussion, the paper classifies two topics and the conclusion as an 

evaluation. The first topic will explains Muhammadiyah movement including their history, 

ideology and its understanding on tasawwuf. In the second topic, the paper will elaborate how 

Nahdatu’l Ulama preserved the classic approach the Islamic heritage, especially the tasawwuf. 

Lastly, the conclusion part will examine the two different approach critically.  

In proceeding the issue, the methodology used  are is library analysis, interview and group 

discussion. For library analysis, the author, attempts to take the materials which available are 

in library and online on the internet. Yet, without decreasing the valued of the information, most 

of the references used are secondary sources. For Muhammadiyah point, the author able to 

interviewed the leader of Muhammadiyah branch in Turkey via mobile phone, on the other 

hand, group discussion is conducted with the chief and members of Nahdatu’l Ulama in Turkey.  

The importance of the study will lie on the conceptualization of how did Indonesians form the 

Islamic understanding which was regarded imported from the outside of the archipelago. The 

culture embedded in the society encountered with religious values, consequently, the 

transformation happened in different ways; it could be complementary (like forming strong 

metaphysic explanation to the locals), forming new patterns (the local rituals/adat which had 

been Islamised, like peusijuk in Acehnese tradition or wayang within Javanese), demolishing 

previous local rituals and beliefs which contradict to the Islamic principles (for instance 

worshipping the idols). As a result, this paper initiates to show how tasawwuf perceived through 

the cultural influences as mentioned above.  
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Muhammadiyah with the modernist approach which had been influenced from the 

tajdid/reformist movement existed in the middle east pioneered by Jamaluddin Afgani, 

Muhammad Abduh and Muhammad Rashid Ridha, showed a critical approach to the traditional 

heritage with the parameter of authentic sources of Islam; kur’an and sunnah. In this regard, 

Muhammadiyah refused the sufi orders which established through the history in the archipelago 

and replacing it with the modest and more simple way to conduct the dhikr. While doing this, 

Muhammadiyah, showed an antagonist behavior against the others who oppose the qur’an and 

sunnah as deviants.  

Nahdatu’l Ulama which regarded as a continuation of local Islam since the emergence of 

muslim community in the region, appeared as anti-thesis of Muhammadiyah who counter the 

traditional form of Islam, with its formulation of modern type of organization. Therefore, before 

its establishment,  Nahdatu’l Ulama can be perceived that if they were exist previously. And 

the form of organization merely a modern appearance, in order to continue the existence in 

more systematic and legalized way in the government of Dutch colonialism and Republic of 

Indonesia respectively.  

An Overview of Muhammadiyah: A Voice of Change 

Muhammadiyah is one of the earliest and influential socio-religious organizations in 

archipelago which known as Dutch East India in the Dutch colonial period and Indonesia after 

the independence. The organization founded in 12th November 1912 by Indonesian modernist 

scholar whose name initially Muhammad Darwish then changed into Ahmad Dahlan after his 

second pilgrimage, showing that the reformation spirit, could be traced from this 

transformation, because Darwish connotates traditional name in tasawwuf tradition. The 

movement, extremely influenced by modernist thinkers in the middle east at that time, 

especially Jamaluddin Afgani, Muhammad Abduh and Muhammad Rashid Ridha. In fact being 

influenced by those modernist thinkers was not the only Muhammadiyah, because, the Islamic 

movements out of Jawa island like in Padang and Aceh also remained under the effect of that 

strong stream which proposes the inclination of being anti-colonialism and seeking a new 

solution for ummah/muslim community problem. Beside, in terms of its organizational 

structures Muhammadiyah affected by Indonesian nationalist movement which led by the elite 

group called Boedi Oetoemoe. Since, Ahmad Dahlan was a temporarily member of the 

movement, therefore, he acknowledged the modern/western form of the organization would 

bring muslim community able to compete with the others in the region (Febriansyah et al., 

2013; Abdul Mu’thi et al., Dahlan, n.d.). 
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Even though to enlarge the organization was forbiddened by the Dutch, Muhammadiyah 

prevailed to open some new branches and use different names in order to allude the Dutch 

regulation. Beside, Muhammadiyah attempted to open a women movement as a part of its 

organization, called Aisyiyah. This approach also regarded as an avant-guard in Indonesian 

muslim community, in which, prior to that,  women considered as not active group in the 

society, especially in the Jawa region. Muhammadiyah, especially in the beginning of its 

establishment was focusing on actions than ideological discourses and sophisticated 

contemplation. The aspect which Muhammadiyah focused on are preaching Islamic teachings, 

forming modern education institutions as the alternative for colonial school whose curriculum 

considered secular by local muslim, health care institutions, for instance hospitals, social aid 

institutions which aim to meet people primary needs. In this regards, Muhammadiyah incline 

to serve the people by providing their basic needs. With this method Islamic teachings whether 

directly or indirectly transmitted to the people in more effective way. Because, the Christian 

missionarists or the zendings in Dutch colonialism period seemed more successful to convince 

people to embrace Christianity by implementing the similar method (Febriansyah et al., 2013; 

Abdul Mu’thi et al., Dahlan, n.d.) . 

Muhammadiyah before in the independence war from 1945 until 1949 extremely support the 

republicans to fight against the colonialism power who want to re-create their sovereignty in 

the region after the Japanese occupation. Afterwards, the stability of the country emerged, and 

a new phase of Muhammadiyah began. It actively participated to the active politic, such as 

collaborating with Islamic political party Masyumi which abolished in Soekarnoe regime in 

1959, and in 1937 they formed its own party Partai Islam Indoneseia and assisted to open the 

party of Parmusi (Indonesian Muslim Party. However, while Muhammadiyah intended on the 

politic, it reduced the social function as an NGO. For that reason, Muhammadiya left praxis 

politic and transformed into soft politic. The way of soft politic here is to maintain lobbying to 

the government by recommending some advices. On the other hand, PAN (National Amanah 

Party) represented by Muhammadiyah members, yet, the movement never claim if the party is 

its mean to be active in praxis politic (Nashir, 2015a). 

Today Muhammadiyah is regarded as the second largest muslim organization in Indonesia after 

Nahdatu’l Ulama. The private hospitals and schools including universities almost all over the 

archipelago assist the government to maintain the social needs. Almost every five years the 

election of new leader of the movement and congress conducted. This moment would determine 

how Muhammadiyah put the steps for its future. Last election and congress was held in 2010, 

and the motto is to create the model of progressive Islam/Islam berkemajuan (Nashir, 2015b). 
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Muhammadiyah’s Approach Towards Tasawwuf  

Muhammadiyah as a modernist organization tends to be critical against the tradition. The 

peculiarity of being reformist, inclines to purify and goes back to authentic sources of Islam; 

qur’an/holy book and sunnah/the practice, sayings and confirmation of prophet Muhammad 

PBUH. Muhammadiyah doubts the shapes and forms of any institutions which brought by the 

tradition which considered had been reformulated with the cultural values (Indonesia, n.d.). The 

ideal type of Islam is the empiric sample showed by prophet and his companions in their time. 

Ideal type of Islam was lived in certain period and whenever it came to different geography and 

cultures, hence it started to be contaminated with the locals. In this regard, it is a mission and 

obligation for Muhammadiyah  to turn back to the authentic sources of Islam, therefore, they 

could to be get rid of deviances.  

The concept of Ijtihad was promoted by Muhammadiyah as a key to solve thinking stagnation 

in Islamic civilization, especially in the 19th-20th centuries where muslim community appeared 

weaker than the West. The reason why ijtihad tradition seized in the history was due to the fact 

of cowardice in rethinking and reshaping the status-quo, especially in the case of jurisprudence. 

Therefore, as an anti-thesis of the old trend of orthodoxy muslim, Muhammadiyah refused to 

follow and obey merely one madzhab/Islamic jurisprudence school, despite, a majlis 

tarjih/scholars assembly was founded and functioning as a brain of the legality, that is, giving 

the fatwa regarding any problems within the society.  

Muhammadiyah has three levels in solving any social issues; wacana/view, fatwa and lastly 

SK/decision. In the level of wacana, the issue just being discussed without consisting imperative 

meaning. However, fatwa, is a provision which had been discussed whether by the center of 

Muhammadiyah or peripheral branch of daru’l ifta/fatwa maker institution forwarded to the 

members. Fatwa in is not considered as adstrictory, especially in the case of arguable issues, in 

which, there are still another opinions that can be taken into consideration by members. In the 

case of SK, occasionally, is considered as  a must provision that had been followed by the 

members. Yet, the must imperatives normally about the issues that connected directly to the 

organization holistically. Therefore, the SK is no more about the relation between the fatwa 

asker and answer giver institution, on the contrary, it is regarding up to down decision (Nubail, 

2020). 

In the case of tasawwuf, officially Muhammadiyah never condemned the concept and the 

content of what tasawwuf proposes. Since, tasawwuf means to increase the quality of muslim 

spiritual life. Therefore, tasawwuf teachings such ikhlas, patience, zuhud etc are also considered 

as the aim of Muhammadiyah. Nevertheless, the institution of tarikat/sufi orders are not 
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accepted in Muhammadiyah worldview. Tarikat is understood as a way to get the virtues. 

Accordingly, Muhammadiyah considers if there are other alternative to achieve those virtues.  

Muhammadiyah, instead of using the concept of tasawwuf, prefers to promote the word of 

“ihsan”, “spiritual”, and “irfani”. The concept of ihsan used is because of hadith narration 

which shows the step after islam and iman. The concept of spiritual connotates with the modern 

paradigm, in which, the issues that related to the esoteric part human soul. Regarding the 

concept of irfani, it is connected to the epistemological discussion of other two knowledge 

sources of; bayani (deductive, based on revelation) and burhani (inductive, based on ratio and 

empiric). Irfani itself means the third knowledge source which comes from the esoteric 

experience of the individuals. Finally, Muhammadiyah utilizes these three sources in spiral 

dimension, that is, it’s not linear or parallel. Therefore, in order to get the knowledge 

Muhammadiyah always keeps open towards to any changes ((Indonesia, n.d.)). 

Muhammadiyah, in imposing the ethical values to its members never commands to use only 

one source. This approach is coherent with its principle, which attempts to not follow one figure 

in the Islamic tradition, on the contrary, they try to draw advantages from many figures. Hamka, 

one of big thinker in the organization, being the author of “Tasawwuf Modern” being eclectic 

in giving religious advices. Hence, the characteristic of Muhammadiyah while showing an ideal 

type of Muslim is not by formulating a kind of sufi order as what orthodox groups had 

formulated, but by giving sermons and reading various sources. However, at the same time, 

Muhammadiyah officially never claims if the sufi orders is deviant from the authentic Islam. 

Nahdatu’l Ulama: A Reborn Traditionalist Muslim Organization  

Nahdatu’l Ulama (NU) is the biggest muslim organization in Indonesia which established by 

Hashim Ash’ari, the scholar who had studied Islamic sciences both in Indonesia and Mecca. 

The socio-religious organization which emerged in 1926, after the establishment of its embryo 

called as Nahdatu’l Tujjar, Nahdatu’l Watan and Taswiru’l Afkar,  proposed a traditional way 

of understanding Islam by accepting the fourth mazhab; Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hambali. 

In the case of aqeedah/creeds, NU accepts both Maturidi and Ash’ari, lastly regarding 

tasawwuf, the teachings of Junaid Baghdadi and Ghazzali are acceptable. NU conceptualizes 

all of this perspectives as ahlu’s sunnah wa’l jamaah (İsmail, 2011). 

In terms of socio-historical process in Indonesia, the form of NU is actually not a new trend 

that emerged and opposed the main stream in the society. Moreover, NU could be considered 

as re-organized form of traditional Islam community which was the status-quo. Therefore, the 

NU with its inclusive manner able to recruit vast number of member in a very short time, and 

transformed into  a new social power mediator in the period of Dutch colonialism, especially 
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in ibadah/religious rituals, and muamalah/social issues. The most member of NU were from 

the low class and people who still bound to their local tradition of Islam thanks to traditional 

institution of Islamic studies namely pesantren (Parray, n.d). 

In the independence wars, NU as Muhammadiyah played very significant roles in contributing 

to the country in order to get the freedom. The scholars of NU claimed the war as jihad/holy 

war against the infidels. In post-independence era, NU acknowledged high politic is the best 

instrument to give the right direction to people, hence, they collaborated with other Islamic 

communities to join the political party called Masyumi. Nevertheless, the presence of NU inside 

the party never give advantage for them, due to the marginalization even though the mass, or 

the voters that brought by NU was significant in quantity. For that reason, NU left Masyumi in 

1952 and created its own political party, and succeeded to be the third biggest party in the 

election of 1955 (Parray, n.d).  

“New order” regime of Soeharto, the period after Soekarnoe, lasted from 1965 until 1998 

proceeded an oppression against to the Islamic party, because of despotic and dictatorial regime 

required the party of Golkar (Soeharto) to be win in every elections. At this time, authoritarian 

regime of Soeharto also made strict regulations towards the Islamic political parties, therefore, 

NU changed the agenda from high politic into non politic. Accordingly, NU attempted to 

increase the quality of mass education, being active in social aid and social activities in this 

period. However, in 1998, the regime of Soeharto dethroned, NU acknowledging this phase as 

golden opportunity, initiated to come to political arena again, believing the aspiration of people 

could be a mediated in a better way (Faiz, 2020). 

Nahdatu’l Ulama View on Tasawwuf 

Historically, the emergence of tasawwuf in Indonesia co-existed with the process of 

Islamization. Sufistic inclination was adopted by nine preachers “wali songo” who brought 

Islam to the land of Jawa. Also, at the same time, sufi orders associated with royal families in 

the sultanates. As a conclusion, sufistic approach was a main pattern of Islam which merged 

with local tradition in Indonesia.  

NU as an organization, functions to preserve this tradition which was embedded in Indonesians 

social life within centuries. As its principle “muhafazatul qadim salih wa akhzul jadidil aslah”, 

that is, to preserve old things but good/true, and to take the new things if it is better, hence, 

tasawwuf for NU old but good/true. Beside, tasawwuf also gives an alternative paradigm to 

understand the ethic in holistic view, merged with the metaphysical explanation, in which, the 

modern life, proposes the opposite, that is the disenchantment from the religious and 
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metaphysical articulations. As a result, NU recognizes if tasawwuf is a relevant teaching that 

meet the people need.  

NU, looking the issues as its methodology in classifies them into three parts; usuliyya/principle, 

furuiyya/debatable issues and urf/custom. in the case of usuliyya, there is no space for debate, 

because the degree of the knowledge in that stage is certain and absolute. However, in the case 

of furuiyya and urf, the issues can be changed, the furuiyyah reached by ijtihad/endeavor to 

know the provision and it can be debatable, and urf accepts the relativity because there is no 

parameter of truth and falseness (Parray, n.d) . 

NU believes that Islam flourished in Indonesia had been blended with cultural values which 

was still tolerated by Islamic principles. The peculiarity of being contaminated with the local 

culture was not regarded as a distortion, nevertheless, they claim that if it’s the nature of Islam 

to be open to the new values since it is compatible with Islamic values. The flexibility of Islam 

pave way to the construction of new forms of Islamic culture and patterns in the society. 

However, the main of Islamic principle remained the same.  

One of the key concept in NU is isnad/the chain of scholars in the scholarship through the long 

period of time. Islam which came to Indonesia from various regions, like Arab peninsula, India 

and Persia, transmitted the Islamic heritage to Indonesia which believed as an authentic Islam 

with being strengthened by the thoughts and creativity of the scholars with the legalized isnad 

(Parray, n.d). In this regard, the reflection of that heritage preserved by NU in traditional 

institutions like pesantren/madrasa and tarika/sufi orders. Pesantren as the centre of 

knowledge, especially in the context of Jawa island, led by the kiyai/scholars who normally 

combine both the shari’a/Islamic studies  and tasawwufistic/spiritual knowledges. The local 

cultures and habits in the society are re-evaluated in those pesantrens.  

NU, in the case of Tasawwuf differs between the orthodox and distorted schools. For them, the 

teachings of Junaid Baghdadi and Imam Ghazzali (Kurniawan and Muchlison, 2019) are 

compatible with the path of ahlu sunnah wa’l jamaah. On the contrary, the theoretical sufi 

teachings, consisting the wahdatu’l wujud metaphysic explanation which occasionally 

promoted by Ibn Arabi is denied. Consequently, NU believes the authentic pattern of sufi order 

able to lead the people to reach certain level of piety position.   

There are many sufi orders that considered as acceptable by NU, for instance naqshabandiyya, 

qadiriyya, shatariyya etc. One of the main peculiarity in tarika is the spiritual education that 

conducted between murid/student and shaikh/mentor. The shaikh, as other Islamic science 

disciplines, must has sanad before teaching. Every tarikas have different sanad according to its 

own origins. The methodology to reach the maqam/spiritual levels are to have suluk/training by 
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conducting certain dhikr/remembrance. The consequence of increasing the maqam in suluk 

process are; becoming insan kamil/ideal type of man, and having the third source of knowledge 

after ratio and common sense, the ilham/holy inspiration from God, and lastly educating other 

generations. As a result, tasawwuf emphasizes the importance of ethic in life, and in order to 

obtain the virtues, it shows the systematic method and theoretical conceptualization. 

Conclusion and Evaluation 

Islam was a great and extremely influential phenomenon emerged in Indonesian society. 

Historically, the process of Islamization in Indonesia had been started since 12th century in 

certain regions. Afterwards, within 15th until 17th century the process of Islamization spread to 

the other territories. Islam transferred from Arab peninsula to archipelago. Local people went 

to the hijaz regions in order to receive the knowledge, and through this process, the tradition of 

isnad emerged and continued until 19th century.  

In 19th century new movements called modernist and reformist in the Middle East emerged. 

This emergence also influenced the Muslim community in Indonesia. The figures like 

Jamaluddin Afgani, Muhammad Abduh and Muhammad Rashid Ridha became references for 

some Indonesians. Main of the characteristic of these movements are against the status-quo and 

having reformist spirit. One of socio-religious organization influenced by this movement was 

Muhammadiyah.  

Muhammadiyah in its beginning of establishment was focusing on social development in 

various aspects, especially in education. However, they also have certain perspective while 

looking at the traditional institutions, that is, to reform the old ones  into the modern/western 

form. While doing that, the purification approach was adopted by Muhammadiyah. In the case 

of tasawwuf, Muhammadiyah accepts the ethical values promoted by tasawwuf, nonetheless, 

officially they don’t agree the shape of sufi orders as mean to reach the those values. Despite, 

Muhammadiyah inclines to obtain the eclectic knowledges from authentic sources like qur’an, 

hadith and classical books without choosing only one name.  

Muhammadiyah by accepting tasawwuf as idea, it also formulates the third source of knowledge 

called irfani. Irfani is another terminology of ilham defining the information comes from God 

to human mind and heart. Also, the dhikr they chose is normally originated from the hadith. 

Therefore, special relation between shaikh and murid as conducted in sufi orders is not 

conducted in Muhammadiyah. Hence, there is no space for the concept of suluk in 

Muhammdiyah system. 

On the other hand, NU engaged in purification action as well as Muhammadiyah. Nevertheless, 

the parameter used by NU is more conservative. For instance, NU restricted only four fikih 
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schools and two sufi approaches, that is Junaid Baghdadi and Ghazzali. In this regards, NU was 

regarded as the continuity of Islam that came to Indonesia. NU merely emerged as an 

organization which unify those who practiced the status-quo. Some traditional institutions, for 

NU, could be tolerated if it is not contradictory to the Islamic principles. However, 

Muhammadiyah being critical and started to make a new ijtihad. In the case of sufi order for 

example, Muhammadiyah regards if they don’t need that form if they can still reach the same 

goals with “sunnah” way. Therefore, comparing the two organizations, in terms of purification, 

Muhammadiyah considered more critical/radical than NU.  

In the discussion of reaching the tasawwuf goals and considering the third epistemological 

source of ilham/irfan, both organizations agree each other. However, in naming the discipline 

of spiritual education, they have the same entity of the concept but choose different names, NU 

uses the previous name of tasawwuf, yet, Muhammadiyah utilizes the concept of ihsan.  

The difference between NU and Muhammadiyah laid on the focalization of the organization. 

Apparently, Muhammadiyah which focuses on the social and educational improvement in not 

seemed as to create the alternative to go deep about the spiritual conceptualization, as what had 

been discussed in tasawwuf discipline. However, NU, leaves the realm of spiritual to the sufi 

orders, therefore, they continue the tradition that had been articulated in deep way.  

As a result, both Muhammadiyah and NU considered as contributive socio-religious 

organization to the society. They have their own characteristic to improve the spiritual aspect 

of muslim community. The goals are same, yet, the means are different. Again, being tolerant 

to each other, respecting to every argumentation as the indication of democracy is maintained 

in Indonesia. 
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Ritual and Faith Healing in Pakistan (A Case Study of Hazrat 

Lal Shahbaz Qalandar Shrine)  

Sisa Sisa1 

Abstract 

Faith healing is an ancient way to cure mental and physical diseases and it is found in almost 

every religion with a strong belief. However, ritual healing is an offshoot of faith healing which 

is based on act of worships practiced from a long time whether it is religious or cultural. The 

object of this paper is to explain the belief of Ritual and Faith healing in Pakistan and the role 

of Sufi shrines as a major source of healing. Since, Pakistan is an Islamic country with a 

diversity of ethnicities and a rich history of cultures and religions; dating back to Indus 

civilization that brought many traditions and rituals in sub-continent along with healing 

practices. This is an ethnographic research to particularly explain “Shrine Culture” as a most 

believed and widely spread faith healing source. Besides paying “visit to shrine” is one of the 

famous culture in Pakistan followed by people irrespective of poor or rich, man and woman 

with a belief to treat mental/physical illnesses or diseases. The paper concludes explaining some 

case studies of these practices performed to heal patients suffering from different diseases and 

were cured. 

Keywords: Pakistan, Traditional Ritual Healing, Dargah (Shrine), Sufism. 

 

Introduction  

Faith healing is an act of worship where “Human tries to connect himself to the creator by 

worshiping, sacrificing and following different procedures to please him” in order to heal his 

illnesses or other mental/health issues. As Marie Laveau has defined, Faith healing has a route 

to divine power to cure mental/physical disabilities. Such as in ancient Egypt and Greece, 

temples were established or created to Asclepius (the Greek God of Medicine). However, in 

Christianity, faith healing holds an important place and it is exemplified especially in the 

miraculous cures wrought by Jesus and his Apostles (Britannica). Regarded as Christian belief, 

“God heals people through the power of the Holy Spirit that is often called 

                                                             
1 Master’s in Department of Cultural Studies Sakarya University. 

 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 157 

www.internationalstudentsymposium.com 

supernatural/divine/miraculous healing”. In Bible, healing is often associated with the ministry 

of specific individuals including Elijah, Jesus, and Paul.  

The faith healing concept is in every religion and largely practiced throughout the world even 

in the most powerful and economically well-established states that have faith and traditional 

healing practices. Such as Smudging; an ancient technique for removing and cleansing parasites 

from the aura, utilizing the smokes of some sacred herbs, plants, as well as resins is practiced 

in America to date. While discussing Pakistan; a developing Muslim country with an alarmingly 

low literacy rate, a weak democratic system, a patriarchal system of status and role with an 

unstable economy (Farooqi, 2005) has a culture that is a blend of rituals, traditions, and folk 

beliefs (Ghouri, 2004). Many of these rituals and traditions are based upon the Islamic ideology 

derived from the Quran and Hadith such as the existence of good and bad spirits; miracle 

healing; the cult of saints; witchcraft; and pilgrimage (Ahmed, 1981; Akhtar, 1987; Eliade, 

1964; Majid, 2001). Pakistan’s varied history of migrations is reflected in the healing traditions 

that are followed to date. For example, Pakistani physical health healers can be observed using 

old Greek, Arabic, Indian and Chinese methods of healing. Additionally, faith and religious 

healers use magic, palmistry, numbers, and cards to help people with sexual, psychological, and 

relationship problems. The main reasons for consulting these healers are proximity, 

affordability, availability, family pressure, and the strong beliefs and opinions of the community 

(Shaikh and Hatcher 2005a). The role of religion also plays an important role in these healing 

practices. With a population of more than 216 million (2021), Pakistan is the sixth most 

populous country in the world. The majority of the Pakistani people (95–97%) are Muslims 

while the remaining 3–5% are Christian, Hindu, or of other religious faiths respectively 

(Pakistan Bureau of Statistics, 2017). 

Pakistan is a largely agricultural country where 67% of the population live in rural areas, and 

about 57% of its civilian labor force are employed in agricultural occupations. In 2010-2020, 

the average per capita income in Pakistan was about the US $1260, and nearly 30% of the 

population lived below the poverty line. (Pakistan Bureau of Statistics, 2017). Urdu and English 

are the official languages; however, 05 major provincial languages and more than 30 local 

languages are spoken in different parts with different dialects, making Pakistan a multilingual 

society (Philip et.al. 2005). Pakistan has diverse traditional healing methods, including 

Homeopathy, Naturopathy (Tibb), Islamic Faith Healing, and Sorcery. Communities that 

consider religion as the fundamental resource for their legislative framework give rise to 

cultures that knead traditions that are practiced through generations with faithful devotion. 
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Consequently, religious-cultural rituals influence thought and belief systems about the universe, 

creation, creator, human nature, health, disease, life, and death. Pakistan is one such country 

where religious-cultural traditions are a way of life and influence health-related practices 

(Farooqi, 2006).  

There also are traditional and informal Pakistani explanations for fortune or misfortune, luck or 

bad luck, and health or illness. Such traditions also include beliefs in dreams, premonitions, 

fairies, spirits (good and evil), use of certain items (taweez) for protection or to bring good luck, 

bad luck signs (e.g., the color black); or folk beliefs and rituals about dying, burial, and the 

funeral (Yasmin, 2006). People of Pakistan believe in these folk beliefs and rituals due to the 

deep impact of Hinduism and shared history in the sub-continent. However, most people rely 

upon traditional healing methods because of the increase in illiteracy, poverty, poor political, 

economic condition, and the lack of health facilities in rural areas of Pakistan.  

Islamic Perceptions About Healing Among Pakistani People 

Pakistanis regard submission to the will of Allah as fundamental to their existence and strive to 

develop a strong super-ego (conscience) that is considered authoritative to the development of 

a healthy personality. Deep acceptance of being in relation to Allah is believed to be health-

promoting and peace pursuing (Naeem et. al. 2004). The country is under development and has 

an acute shortage of trained, licensed, clinical psychologists and psychiatrists in public hospitals 

as a result, many Pakistanis seek the most affordable spiritual/traditional treatment from 

pirs/aamils/hakims (faith healers) magicians, palm readers, and folk healers. The costly services 

available at private clinics and hospitals are beyond the capacity of the average Pakistani 

patient. The standard medical, surgical, and psychiatric facilities are available only in a few 

large Pakistani hospitals and in big cities like Lahore, Karachi, and Islamabad. Consequently, 

all types of traditional faith healers enjoy a flourishing business in remote areas of Pakistan 

where people are mostly ignorant and mental health facilities are almost non-existent (Farooqi, 

2006). Thus the commonly used traditional healing practices are Homeopathy, Naturopathy 

(Tibb), Acupuncture, Chiropractics (Jerrah), Sorcery, and Islamic Faith/Spiritual Healing.  

Islamic Faith Healers 

Islamic faith healers take the help of the Quran, Sunnah, and Hadith to heal the patients by 

reciting some verses from the Holy Book of Quran that is related to the symptoms and then 

blowing onto a piece of cloth or paper, a container filled with water, an edible item or an amulet 

(taweez) that is then considered “blessed with Allah’s approval”. Then the patient is asked to 
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keep it, eat it, drink it or wear it to be healed soon. The patient is also given detailed instructions 

about their daily chores and advised to be regular in prayers and never lose hope in Almighty 

Allah. This process may be repeated depending upon the severity of the mental or physiological 

symptoms of the patient. Such faith healers are reported to be the major source of care for 

Pakistani people who have different mental disorders; particularly the women from the rural 

areas of Pakistan who are the most underprivileged, economically deprived, and poorly 

educated group (Farooqi, 2006). 

Sorcery: Sorcery practitioners use black magic and claim to have extraordinary powers through 

which they can hurt or help a person. Their therapy consists of first convincing the patient that 

someone (an enemy) has put magic or cast a spell on them or on their son or daughter and that 

it will cost a certain sum of money or a particular number of goats or chickens for sacrifice to 

break the spell. The patient usually comes to the healer every week and the healer (usually a 

man) writes some words, which are usually written on paper, or numbers to the sick person to 

wear (it is usually wrapped by the patients in a small piece of cloth or gold or silver so that it 

would appear like a chain/locket) or the sick person is advised to keep the words in their room. 

The palmists and soothsayers read the lines of the palms of patients and forecast the future often 

they claim to have knowledge of future events by calculating the movements of stars and their 

association with one’s birth date. 

Dayalism: It is a form of “Shamanism” that exists in northern areas of Pakistan. It is a method 

where one person tries to contact spirits usually fairies who give him foresight on a particular 

subject he is praying for.  A study was carried out in the traditional village (Chaprote) Gilgit, 

in northern Pakistan, on the healing techniques of a native spiritual practitioner known as 

“Danyal” (Hussain, 1998). A Danyal is a man/woman, who after satisfactorily completing a 

recruiting process, becomes an expert in applying indigenous methods to summon his/her 

Baraies (Spirits). In the village of Chaprote, where people relied more on spiritual thinking than 

on social sanctions, Danyal’s role seemed very important. In this northern region of spirits, 

illnesses, and misfortunes. Several studies have focused on shrine mental and physical healing 

in South Asia. These studies highlighted the aesthetic factors of the rituals such as the soothing, 

pleasant, and divine environment for the healing rituals in the shrines (Iftekhar et.al 2020). 

Women can be found more involved than men in ritual practicing at Dargahs. Due to its rituals 

and literary behaviors, Dargahs also provide an open space for females to actively participate 

in the sacred rituals (Abbas, 2003). Eaton says that females are acknowledged as the most 

enthusiastic partakers in widespread Sufi traditions of South Asia (Eaton, 1974). Otherwise 
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performing restricted roles in the religious affairs, women find purification in the Dargah 

rituals, for they allow them to exPakistan, a Danyal (as they now have become known) has 

various roles. He is a spiritual practitioner who provides information about the spiritual world, 

a healer who cures mental and physical illnesses; and a foreteller who predicts future events. 

The Role of Dargah (Shrine) 

Dargahs is a Persian word and it literally means “court”, a mausoleum of a Sufi (Chaudhry, 

2013). The English word shrine accurately conveys the meaning of Dargah. After the Wisal 

(physical demise) of the Sufi, the place where he is buried named as Dargah. Since the place 

holds spirituality, love, and respect for the Sufi, the Dargah becomes a divine place for pilgrims 

to visit. Dargahs are primary parts of the rural and urban setting of Pakistan (Tahmina & Mazhar 

2018). These are the meeting places of the Sufi brotherhood and have emerged as socio-

religious institutes (Hassan, 1987). A large number of followers strongly believe that Sufis 

remain spiritually alive even after their demise/death and are blessed by Allah with the powers 

to listen and serve as an intermediary between Allah and them. According to their popular 

beliefs, Sufis understand the problems of the devotees even better than themselves and hence 

can communicate their prayers in a more effective manner to Allah.  Thus, chances of 

acceptance of their prayers are increased (Tahmina & Mazhar 2018).  

In pursuit of their beliefs, the devotees of Sufi Dargahs practice certain rituals. That includes 

Qawali where artists sing spiritual rhymes on a mystic chorus and devotional music. Through 

the rhythms of Qawali, the listener may be opened to inrushes (wajd) of knowledge and 

awareness through which he reaches ecstasy (wajd). If he ‘finds’ Allah within this ecstasy then 

he has experienced the true (Sama) mental peace and pleasure that are the main attractions that 

bring people to Dargahs (Armstrong, 2001). Most people like to spend time at Sufi Dargahs 

whenever they get psychologically, emotionally, and mentally disturbed (Tahmina & Mazhar 

2018). The time spent at Dargahs works as meditation and grants them peace of mind and 

positive energy for success and enables them to move forward confidently in pursuit of their 

wishes (Tahmina & Mazhar 2018).  

In the shrine vast numbers of visitors regularly pay visits and people from all backgrounds 

including rich and poor, come to the shrine: intellectuals, writers, politicians, students, actors, 

Fakir (mendicants), and others (Iftekhar et.al 2020). Followers often visit the shrine because 

they have a strong belief in the shrine saints, expecting they will be protected from press their 

emotional, material, and spiritual needs and to seek their rights (Tahmina & Mazhar 2018). 
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There are many famous shrines in Pakistan where people sow their beliefs and pay visits 

throughout the year. Among such shrines “Qalanadar Shrine” is one of the important shrine of 

Pakistan.  

(Hazrat Lal Shahbaz Qalandar); Shrine 

The shrine of Hazrat Lal Shahbaz Qalandar in Pakistan provides a vital cultural, religious, 

psychological, and social resource where people get involved in religious rituals and trances.  

Ritual healings through religious practices are considered a complete therapy, encompassing 

the mind, spirit, and body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History shows that Sufi, Hindu, and some Buddhist traditions have religious healing practices 

in temples. There are Muslim healing shrines and popular healing practices amongst Buddhists, 

Hindus, and Muslims. Similar practices appear in other cultures around the world. Hazrat Lal 

Shahbaz Qalandar provides the necessary socio-cultural dependent processes for religious, 

physical, social, and psychological recourse, also providing a place where people engage in 

spiritual healings and trances. Dhamal (a ritual trance dance), prayers, and recitation of the Holy 

Quran, touching the saint’s tomb, tasting or licking the salt, and taking taweeze (amulet) are 

regular practices at the shrine. Devotees donate different objects in the shrine, such as animals, 

gold, money, sweets, milk, ghee (oil), pitchers (gharolies), dallies, sehras (headdresses), and 

other offerings to express their love for buried saints and Allah (Iftekhar et.al 2020).  

 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 Lal Shahbaz Qalandar's Shrine. (Source: Sindh Tourism Development 
Corporation) 



7th International Student Symposium 

162 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qalandar is a type of dervish who is generally dressed in beggar’s clothes, likes poverty and 

simplicity, and has no permanent dwelling. Lal Shahbaz Qalandar wandered in the whole 

Middle East and then he came to Sindh via the route of Dasht-i-Makra. There he went to Multan 

in 1263 and stayed for a long time later who went to Sehwan and that became his place of 

residence and got fame by Hindus of the area and they developed a strong belief in him. The 

shrine space (the grave itself) plays an important role for visitors. The followers of the shrine 

perform ritual healing activities near the shrine. That contains three halls: one for women only 

(young children can also stay in that hall), the second for mendicants and males, and the other 

for families. The followers of the shrine come from different cities and provinces all across 

Pakistan. There are many private hotels and rooms available around the shrine catering to 

people engaged in worship or healing practices. There are no restrictions about the timings of 

entrance and exit people. 

Methodology 

In order to find out the healing practices among people belonging to the rural community of 

Sindh, the current study uses a qualitative approach in which the objective is to collect data 

from people visiting Hazrat Lal Shahbaz Qalandar’s Shrine. An anthropological study 

(questionnaire) was conducted to find out the result and for that Shrine of the Hazrat Lal 

Shahbaz Qalandar was selected as it is highly venerated and visited by the community. A 
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qualitative research approach and anthropological analysis for the production and study of the 

data are used with a descriptive research design.  

Interview Techniques 

Interviews are a kind of conversation which are commonly used by researchers to generate 

qualitative data (Green, J. et.al 2004).   Interviews are conducted to obtain information from the 

interviewee and help the researcher to explore the views, values, beliefs, and behavior of others 

(Bryman, 2012). Semi-structured, in-depth interviews with open-ended questions, were 

conducted to probe the religious and healing practices of respondents. Questions were asked 

from respondents regarding spiritual well-being, beliefs, and health-seeking behaviors.   

Observation 

According to Kothari (2004) observation is also a scientific tool and the method of data 

collection in which information is sought by the researcher’s observation without asking from 

the respondent. For the purpose of study, I visited the shrine for five days and observed how 

devotees paid visits and performed dhamal. I also observed traditional practices, ways of 

prayers and met with people suffering from health issues.  

Study Sample 

According to Ritchie and Lewis (2003), the purposive sampling technique is chosen because 

the sampling units have specific characteristics which will enable the researcher to explore and 

understand the central themes of the study. Whereas Convenience sampling is also known as 

opportunist sampling where the researcher chooses the sample according to ease of access 

(Ritchie and Lewis 2003). In this technique, the respondents are selected according to their 

availability, willingness, and easy access. In total 20 respondents were selected for this study 

using convenient and purposive sampling.  

Results and Discussion 

1. Spiritual and Mental Healing Practice in Shrine 

Most of the people who came to visit the shrine of Hazrat Lal Shahbaz Qalandar aims to have 

mental psychological, emotional and spiritual peace, and some of them live in a shrine to heal 

their illness or cure mental health. Healing of illness, mental health, peace of mind, and desire 

is the highest attractions that bring people to the shrine. Respondents told that they like to spend 

time at the Hazrat Lal Shahbaz Qalandar’s shrine whenever they become mentally, 

psychologically, and emotionally disturbed. And they acquire inner peace of mind, through 
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meditation and that positive energy enables them to move forward in pursuit of their peace. 

Those people who perform the rituals, and religious practices are considered noble, blissful 

devotees of the shrine. One of the participants in the Dhamal ritual at the shrine, a 31-year-old 

woman, said that “she participated in the Dhamal ritual at the (shrine of Hazrat Lal Shahbaz 

qalandar). By doing this, she forgot all of her pain and worries. She further narrated that the 

shrine of Lal Shahbaz qalandar was alive. The saint helps visitors to deliver their prayers to 

Allah.”  

Another respondent was 32 years old and visited the shrine with her husband. She had a mental 

problem, and she came to the shrine because, in the early days of her marriage, she became a 

victim of black magic. Her insanity had affected her regular life and she got divorced from her 

first husband, after less than five years. Her second marriage was stressful, and she was unable 

to perform any job due to her mental stress and illness. She had a long history of problems with 

her family which stressed her a lot. She went to a psychiatrist but could not receive any relief. 

One day she visited the shrine as she heard from some people and she participated in several 

healing rituals at the shrine, eventually, she forgot her all worries and brought herself back to 

normal life.  

2. Psychology Healing and Trance Processes at Shrines 

Shrine is believed to be a sacred place; told by the respondents and they perform different types 

of religious rituals there. The shrine acts as an intermediary, leading towards the path of God. 

Mental illnesses are viewed as the outcome of the wicked spirits (Jinn) ghosts or spirits and 

such illnesses are treated with prayers. The Jinn are supernatural creatures and can overpower 

a human being, causing diseases and other social and economic hardships. They live habitually 

in graveyards, shrines, shadows and other lonely places. The followers open up their emotional 

feelings, sometimes revealing suppressed truthfulness. These are elements of folk spirituality, 

which might take even nonbelievers and non-interested people into a deeper experience. To 

heal or relieve their diseases pilgrims are performed by the visitors at shrine for particular 

periods, like 10, 21, or 30 days. 

3. Lack of Health Facilities 

Poverty-stricken people in Pakistan who cannot afford to pay private hospitals bills go to 

government hospitals for their treatment but the condition in most of the governmental-run 

hospitals is very much miserable which in turn highly affects lower and middle-class 

population’s health with an unhealthy and unsafe atmosphere. However, in the rural area 
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hospitals do not exist even for which people from such areas who can afford they go to hospitals, 

and those who cannot they opt for ritual and faith healing. Government hospitals in urban areas 

lack facilities, necessary equipment, and medicine required to treat the different diseases. 

Consequently, people opt for traditional healing methods which include visiting shrines as well. 

A 42 years old mother who was visiting shrine along with her 20 years old daughter while 

depicting the situation told that;  

“My daughter is suffering from epilepsy, she has fids every week. We have gotten her checked by 

different doctors of different hospitals of various cities but to our sadness, she could not be cured and due 

to this disease people avoid sending marriage proposals which harm her mental and emotional level. 

Ultimately, they heard about paying a visit to Lal Shahbaz Qalanda’s Shrine and she was treated with the 

prayers and by participating in different activities there at the shrine”.   

Possession and Divination 

Case Studies: 

1) A 33-year-old widow, who was working in a school told that she was suffering from 

severe health issues. She kept visiting doctors and using treatments with regular follow-ups but 

nothing healed her. Then she was advised by some women of her neighborhood to visit the 

shrine; she agreed and paid the visit to the shrine of “Lal Shehbaz Qalandar” where she was 

told that somebody has performed black magic on her and there is an existence of (ghost) Jinn 

in her body and nobody could control it. In order to treat her, she was further asked to stay at 

shrine and follow some rituals (prayers). In her earlier stay, she got rid of the casted black magic 

and finally, the spiritual healers granted her permission to go home as she was free from all 

sufferings.  

2) A 25-year young boy, who was suffering from skin allergy and kept taking treatments 

that include medical and homeopathic for a couple of years but couldn’t be cured. Ultimately 

he gave up on medical treatment and became hopeless about his disease. One day he paid a visit 

to Lal Shahbaz Qalandar’s shrine as a trip with his friends. There he was asked to visit the 

shrine and ask the spiritual saints to cure his disease. He followed up with the suggestion and 

kept paying visits twice a week on specific days. The saints used to read some Quranic verses 

on the ashes of incense sticks and he was asked to apply it all over his affected parts of skin and 

after approximately two months it started curing his skin disease thus his belief in spiritual 

healing through shrines became stronger.  
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Conclusion 

Spiritual healing and religious practices are very ancient in Pakistan especially in the province 

of Sindh. There’s huge respect for spiritual healers, Sufi saints, and shrines in this part of 

Pakistan because of the rich history of Indus civilization. These shrines hold an immense 

position because it is being widely believed that these shrines and Sufis are mediators between 

Allah and people who come for their problems.  In Pakistan, shrine visiting is closely related to 

a person’s sociocultural system where people observe and practice religious scenes as important 

sources of help to deal with social, psychological, mental, and spiritual illness. The people visit 

the shrine often for religious practices which provides them with inner satisfaction and a high 

level of belief and strong faith. In Sindh, Hazrat Lal Shahbaz Qalandar’s shrine holds an 

important place throughout the globe where devotees from every corner of the world come to 

seek the cure of their problems and spiritual healings by participating in spiritual and religious 

activities that purify their souls. The most common methods used by the healers in Shrine 

include amulets, dum, giving a charm, and some verses from Quran. Besides, a majority of 

visitors visit shrine owing to their devotion and reverence for the Sufis. Almost half of the 

population of Pakistan irrespective of class, creed, religion, and other differences prefer 

spiritual and traditional healing over medical treatment and the reasons are; unaffordability of 

hospital fees, insufficient health facilities, social and cultural beliefs, and patriarchal mindset. 

These all factors collectively play an important role in the increase of faith healing in Pakistan.    
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Ütopya ve Distopya Kavramlarının Ortaya Çıkışı ve Modern 

Toplumlardaki Yeri  

Touhid Nourmohammadi1  

Özet 

İnsan yaşamının tarihi, her zaman eksikliklerin olmadığı bir toplum, bireysel ve sosyal 

mutluluk özlemi, bilgelerin zihnini işgal ettiğinin ve insanlarda düşüncenin doğuşuyla ilişkili 

olduğunun bir kanıtıdır. İnsan oğlu var olan sorunlar ve engellere çözümler düşünmenin yanı 

sıra, refah ve rahatlığın peşinden gitmiştir, çünkü insan bencil arzularına her zaman itaatkâr 

olmuştur ve bu insanlık için karanlık ve sefil bir çağ getirmiştir ve müreffeh bir toplum ve 

ütopya inşa etme arzusu buna cevap olmuştur. Böyle bir durumda,  siyaset filozofları, mevcut 

duruma uygun bir alternatif sağlamak için ütopya'yı kurmaya çalışır, aksi takdirde, mevcut 

durum onun için ideal ve altın çağ olsaydı, artık bir ütopya aramak mantıklı olmazdı. Bu 

makalede kütüphane yöntemininden yaralanarak ütopya kavramının tarihi ortaya çıkmasının 

yani Eflatun ve Farabi'nin ütopya düşüncesinyle yola çıkıp ve dığer ütopya düşünürleri (Francis 

Bacon’ın 1624 tarihli Yeni Atlantis’i, Ikari'ye seyahat Etienne Cabe'nin çalışması, 

Campenella’nın Güneş Ülkesi ve Carl Marx  ile birlikte  Thomas Moore'un ütopyası) ve 

distopya yada diğer anlamıyla ters ütopya düşünürlerinin (Huxley'in Güzel (cesur) Yeni Dünya 

(1932), George Orwell'in "Hayvanlar Çiftliği" (1945)) ortak özellikleri ele alınır ve ütopya 

düşüncesini eleştiren Karl Popper'in ütopya düşünce ve düşünürlerini eleştirmesiyle birlikte, 

ütopya ve distopya kavramlarının modern toplumlardaki yerlerinden  bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ütopya, Distopya, Modernite, Toplum 

 

Giriş 

Ütopya kavramının 16. yüzyılın başından beri kullanılmasına rağmen, insan düşüncesinde 

ütopya izleri vardır ve 16. yüzyıldan binlerce yıl önce Eflatun'un ideal şehri (ütopyası) veya 

Sümer destanı Gil Gomısh gibi dini, sosyal ve politik şekillerde kullanılmıştır. Ölüm kuşlarının 

sesinin duyulmadığı, yaşlılığın anlamının olmadığı, kuzu ile kurtun birlikte yaşadığı vb gibi. 

Ancak ütopya  anlamında olmasada yeryüzünde bir cennetin çizildiği zafer ütopya 

                                                             
1 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi  
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terminolojisi - Hıristiyanlığın, Yahudiliğin ve İslam'ın dini öğretilerinde açıkça görülür ve bu 

öğretilere dayanarak Tanrı'nın tarihe müdahalesi ve dürüst bir kurtarıcı ortaya çıkarmasıyla 

ilgilidir. İdeal bir toplum, kesin zamanı ve kalitesi öngörülemeyen ve tarihin ölü bir sonu olan 

parlak bir gelecekten söz edildiğini görürüz ve onlara ütopya isimleri verilmese de bazı 

geleneksel ütopik zihinsel tasarımlar için bir model olması elde edilir. Tanrı Augustine şehri, 

Farabi'nin ütopyası ve Hıristiyan Faltin Andrew şehri gibi. 

İşlevsel olmayan yapılar ve yaşam fırsatlarının kullanımında eşitsizliğin varlığı ütopya ile başa 

çıkmanın nedenlerinden ve temellerinden biridir. Bazı düşünürler, birbirini izleyen siyasi 

çatışmalar ve güçlü bir sosyo-politik düzen kurabilen, böylece toplumda sürekli sosyal- politik 

değişimi önleyebilen merkezi ve istikrarlı bir hükümetin bulunmaması nedeniyle bu ütopya 

fikrini ortaya atmıştır. 

Ütopya fikri, bir yandan, sosyal sistemlerin politik olarak daha esnek olmadığı ve düşünürlerini 

zamanlarının sosyo-politik sistemini etkilemede yetersiz bıraktığı dönemlerde daha fazla 

geliştirilmiştir. Öte yandan, sağlıksız ve bozuk bir yapının varlığı ve sosyolojik terimle, işlevsel 

olmayan bir yapı, düşünürlerin, filozofların ve sosyologların her birinin, insanların ve özellikle 

toplumun alt sınıflarının ve katmanlarının ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir toplumun zihinsel 

ve ideal bir imajını yaratmasına neden omuştur. Makul bir düzey sağlamak ve dostluk ve 

işbirliğini sosyo-ekonomik ilişkilerde çatışma ile değiştirmeye uraştıklarını görürüz. 

Ütopya / Ütopyalar  

Ütopya kavramı özellikle kafa karıştırıcıdır ve ütopya yazarları  ortak bir tanım bulamamıştır. 

Ütopya Latince’de "utopia", siyasi bir ideal olarak ifade edilen ve tasarlanan hayali bir ülke 

demektir. Bir çok esere konu olan ütopyayı 1516 yılında İngiliz yazar ve siyasetçi olan Sir 

Thomas More Yunanca kelimelerden "eu-iyi, topos-yer" birleştirerek oluşmuştur. Ancak daha 

genel anlamda, ütopya terimi, tarihte hiç gerçekleşmemiş ve sadece hayallerde var olan ve 

dolayısıyla sosyologların bakış açısından sadece edebi değere sahip ve gerçekliğin ötesinde 

olan ve hayali toprakları ifade eder. 

Thomas More Ütopya’daki günlük yaşam, yöneticilik, hukuk, adalet, sağlık, askeri yapı, yeme-

içme, giyinme, barınma, aile yapısı, dini hayat gibi temel konuları “gevezelik eden” anlamına 

gelen Hytloday’in ağzıyla okurlara aktarır. 
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Aslında, birçok düşünüre göre ütopya tasarımcıları, toplumun gerçekleriyle uğraşmaya 

tahammül etmedikleri ve toplumun gerçek durumu kendi isteklerine göre olmadığı ve diğer 

yandan pratik ve gerçekçi bir şekilde onunla başa çıkamadıkları için bu fikri öne sürmüşlerdir.  

Ne zaman ütopyadan söz etsek, terimi yalnızca göreli bir anlamda kullanırız ve belirli bir toplumsal 

sistem açısından henüz gerçekleşmemiş bir ütopyayı kastederiz (Mannheim 1976: 177). 

Eflatun'un Ütopyası 

Eflatun’un felsefi yaklaşımında metafiziksel ikilik yaygındır. Fenomenal dünya duyular 

tarafından algılanan; ideâl dünya ise, akılla kavranabilen bir dünyadır. Kendini duyularımıza 

sergileyen dünya ideâl dünyanın bir yansımasıdır. Fenomenal dünya, sürekli bir gelişim 

içindedir ve kendini, ideâl dünya tarafından belirlenen kalıba göre şekillendirerek 

tamamlamaya çalışır. Ruhun bu dünyada gördüklerinden anımsadıkları, ancak idealların soluk 

ve zayıf yansımaları olduğunu savunan Eflatun büyük bir siyasal düşünür olarak, zamanının 

siyaseti ile iç içe idi. Ve bu şekilde bize kendi zamanının siyasetini anlayabilmemiz için model 

olarak ‘ideâl devlet’i sunmuştur. Eflatun’un ideâl devleti bir ütopyadır. Toplumun tümü için 

yasa ancak aklın çabasıyla çıkarılabilir. Akıl her şeyin başıdır ve yasa da içinde olmak üzere 

her şeyi yaratmıştır. 

Eflatun'a göre, adaletsizlik yapmadan tek başına yönetecek bir insan bulmak olanaksızdır, dolayısıyla 

yasaların konması zorunludur (Eflatun,1998). 

Çoğu ütopik edebi eser, "İdeal toplum nedir?" sorusuna cevap verme girişimiyle başlar. 

Eflatun'un Devlet kitabı, başlangıçtaki soruyu yanıtlamaya çalışır: "Adalet nedir ve adil olmak 

doğru mudur?" Bu çok önemli bir sorudur ve Eflatun bunu ana karakteri Sokrates aracılığıyla 

yani kıyaslayarak yanıtlar: İdeal şehirdeki adaletin insandaki adalet gibi olduğunu ve adaleti 

büyük ve görünür ölçekte anlayarak daha küçük ölçekte anlayabileceğimizi öne sürüyor. 

Eflatun, cumhuriyetin temel amacını adalet kavramının ifadesi ve bunun gerçekleşmesine giden 

yol olarak ancak felsefe ve bilgelik eğitimi almış kişilerce elde edilebilecek arzu edilen bir ideal 

olarak görür.  

Eflatun'un içinde yaşadığı sitenin, Atina site devletinin ve bütün diğer Yunan site devletlerinin 

içinde bulundukları durumdan memnun olmaması, onların varlıklarını o zamana kadar 

dayanmış oldukları temeller üzerinde devam ettirmelerinin mümkün olmadığını düşünmesi ve 

bu durumu ortadan kaldırmak üzere bir şeyler yapması gerektiğini hissetmesi olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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Eflatun'un ütopyacı düşüncesindeki önemli bir nokta, Eflatun'un tasarımındaki ütopyasının da 

ideal mükemmellik hükümetini tanımlaması ve bu nedenle eflatun'un ütopyasını tartışırken, bu 

sorunun siyasi yönünün diğer yönlerden daha basgın olması görülür. eflatun'un bu ütopyayı ve 

bu hükümeti tanımlaması, politik toplumun kökenlerinin, yani insanların bir ülke kurmak için 

nasıl bir araya geldiklerinin bir açıklaması ile başlar ve onun görüşüne göre, bunun nedeni ne 

akrabalık ne de ırksal benzerlik değil, insanların ekonomik ihtiyacıdır. İhtiyaç iki şeyden 

kaynaklanır: biri herkesin tüm ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinin sınırlı olması ve diğeri farklı 

insanların farklı şeyler yapmalarını sağlayan farklı yetenekleridir. 

Eflatun insan ihtiyaçlarındaki aşırı artışı siyasi toplum için bir afet olarak görse de, çeşitli 

sanatların ve beşeri bilimlerin şiir, müzik ve resimden ortaya çıkmasının bu lüks ihtiyaçları 

karşılama çabalarının sonucu olduğunu inkar etmez. Lüks afetinin insanlığa getirdiği zararlar 

arasında  başta savaş var. eflatun'a göre savaş, ilkel toplumların sağlıklı ve basit bir 

ekonomisinin azalmasının ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya zorlamak için kaçınılmaz 

olmasının sonucudur. Bir ülkeye tecavüz ettiğinde hasta bir hükümet belirtileri gösterir. Sanki 

bir insan, sanat ve erdemden yoksun olduğunda başkalarının önünde saldırganlaşır. eflatun 

şimdiye kadar insan toplumlarının evriminde iki aşamadan bahsediyor. Birincisi başlangıç 

aşaması, diğeri artan ihtiyaçların kaynağı olan lüks ve çatışmanın başlangıcı olan yozlaşmış 

aşamadır.  

Atina toplumundaki siyasi durum ve bu siyasi sistemde insan refahı olarak siyasi ve sosyal 

düzenin sürekli siyasi kargaşa nedeniyle yok edildiği gerçeği göz önüne alındığında, Eflatun, 

Aus örneğinden etkilenerek arzu ettiği ütopyayı tasarladı. Teori, birgün toplumda en üst 

düzeyde sosyal düzeni kuracak ve böylece toplumda büyüme ve sosyal istikrar için zemin 

sağlayacak bir siyasi hükümetin kurulacağını umuyor. Ona göre bu kural, kral filozofların veya 

filozof kralların yönetimi dışında kurulamaz. Yani ütopyasının kurulması için felsefe ana 

araçtır. 

Abu Nasr Farabi'nin Ütopyası  

Farabi, İslam dünyasının mezhepsel ve felsefi teolojik tartışmalara, toplumsal huzursuzluğa ve 

entelektüel, kültürel anarşizme karıştığı bir kargaşa döneminde yaşadı. Siyasi olarak, İslam 

dünyasının birliği, Bağdat'taki Abbasi halifeliği, Endülüs'teki Emeviler ve Mısır'daki Fatımîler 

ile her zaman iddia ettikleri gibi ortadan kaybolmuştu. Ve iktidardan çekilmeyi seçti, ama ilke 

ve ilkelere atıfta bulunarak bu krizleri geri almaya çalıştı. Bu çabaların sonucu, ona göre, o 

düzene geçilmesi gereken ütopyayı açıklamaktı. 
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Farabi dönemi İslam toplumu, iç ve dış meseleler açısından şu özelliklere sahiptir: a) İç 

özellikler: 1. Merkezi hükümetin zayıflığı ve küçük, bağımsız hükümetlerin oluşumu; 2. İlim 

adamları ve ilahiyatçıların tartışılması; 3. İktidardakilerin ahlakının gerilemesi; 4.Dini 

düzensizlik ve yarı dini mezheplerin varlığı; Mazdakiler ve Budistler gibi. bunlar iç etkenler. 

B) Dış faktör olarak Yunan bilim alanının büyümesi, yayılması ve bu atmosferin etkilerinin  

Müslümanlar üzerinde olması (Farabi, 1979: 2). 

Farabi, ütopya tanımında şöyle diyor: "İnsan mutluluğunun kazanılmasına yol açan konularda işbirliğinin 

toplumun gerçek amacı olan mekan, ütopyaydı. Farabi'nin ütopya tanımındaki en önemli iki unsur 

işbirliği ve mutluluktur. İşbirliği, bireylerin varoluşsal ve sosyal seviyeler temelinde işbirliği anlamına 

gelir ve uyum ve mutluluk, ruhun kendi varoluşsal mükemmelliğinde, tutarlılığında maddeye ihtiyaç 

duymayacak şekilde dönüşüm anlamına gelir (Farabi, 1989, 288).  

Farabi'nin ütopya sistemi, evrenin sistemi ve bedenin sistemi gibi eksiksiz ve kusursuzdur. ve 

hiyerarşiye dayanır. Ütopya sistemi, uyumluluk, koordinasyon ve birlik seviyelerine sahipken. 

Tespit iki şeye göre yapılır: Biri teorik yetenekler, diğeri ise eğitim ve öğretimin insanda 

yarattığı kazanılmış özelliklerdir. İnsanları düzenlemek ve eğitmek ütopya reisinin 

sorumluluğundadır. Ütopya safları, hiç kimseye kul olmayan ilk hükümdardan başlar ve Ütopya 

'nin sadece hizmet eden ve hiç kimseye kul olmayan son üyesiyle biter. 

Farabi'nin Ütopyasının İlkeleri 

Onun eserlerinden ve çeşitli Farabi alimlerinin ütopya hakkındaki eserlerinden çıkarılabilecek 

esaslar şunlardır: 

1- Ütopya'nın ilk ve en önemli ilkesi olan İslam toplumunun temeli olan tevhid ve birlik 

ilkesi. 

2- Ödül ilkesi (günahkarların cezalandırılması ve erdemlilerin mükâfatı). 

3- Manevi ve maddi varlıklar arasında seviyelerin varlığı. 

4- Manevi varlıklar arasında bir bağlantı vardır, ikisinin ortası faal akıldır. 

5- İnsan iki kısımdan oluşur: beden ve ruh, mutluluğa ulaşmak için her iki kısmın da evrime 

ulaşması gerekir. 

6- Toplum sistemi, evrenin doğal sistemine ve insanın iradesi ve özgür iradesiyle insanın 

yaratılış sistemine uyum sağlamalıdır. 

7- Ütopyanın liderlik tipine dikkat etmek. 

8- Din ve felsefe aynı kaynaktandır ve her ikisinin de kaynağı ilahi ilhamdır. 
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9- Ütopyada tüm yetenekler ve tabiatlar, bunlardan azami verim ve istifade edilecek şekilde 

yetiştirilmelidir. 

10- Ütopya insanları dünya ve uhrevi saadete ulaşırlar. 

11- Ütopya insanı çeşitli bedenlerde bir ruh olarak çeşitli görev ve sorumluluklardan 

sorumludur. 

12- Nafile ve tabiî kötülüklerin ortadan kaldırılması, dirilmeye ulaşılmasını gerektirir.  

Farabi, bu özellikleri ütopyanın sosyal sistemini inşa etmenin temel özellikleri olarak 

tasarlayarak, onu diğer topluluk türlerinden, özellikle kusurlu topluluklardan ayırır ve en 

eksiksiz topluluk olarak tanıtır.  

Farabi, evrenin nihai olarak adalet ve mükemmellik ile yaratıldığına inanmakta ve bu nedenle 

ütopyasının büyük bir bölümünü adalet konusuna ayırmış ve bu rolü ancak iyi bir bilgenin 

oynayabileceğine inanmaktadır. Adaletin uygulanması ve gerçekleştirilmesi için, insanları veya 

bir grubunu adaletle tanıştırmalı, onların varlığında adaleti gerçekleştirmeli, eylem ve inançları 

bir olmalıdır. Ve sadece bir lider( Tanrı) bu özelliğe sahiptir. 

Ters  Ütopyalar – Anti Ütopyalar (Distopya) 

Olumlu ütopyaların aksine, bazı ütopya projeleri negatif ütopya, distopia veya anti-ütopya 

şeklindedir ve gelecekte yirminci yüzyıl insan karamsarlığından kaynaklanan hoş olmayan, 

güvensiz, zor ve korkunç bir fantezi dünyasını tasvir eden hikayeler içerir. Ki bunun ana nedeni 

de insanların Sosyal, politik ve teknolojik alanlarda gelişimleri ve ilerlemesi söylenir, örneğin 

Aldous Huxley, George Orwell ve Arno Schmidt ve Zamyatin. 

Burada örneğin Güzel Yeni Dünya (1932) kitabında, Huxley gelecekte büyük ölçekli bir 

laboratuar adamı üretebilen ve ütopyanin ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamak için 

gelecekteki işine dayanarak inşa edebilen liberal bir toplumu tasvir ediyor. Atanan görevleri 

yapan ve asla ihlal etmeyen, bu durumda "ebeveynlik", sevgi ve şefkat, vb şeylerin bir anlamı 

yoktur ve sadece sefalete ve köleliğe yol açar. George Orwell'in "Hayvanlar Çiftliği" (1945), 

insanları ortak bir hayvan topluluğu oluşturmak için insanları birlikte kaleden dışarı çıkaran bir 

hayvan koleksiyonunu tasvir eder, ancak aniden domuzlar onlara hükmeder ve otoriter bir 

hükümeti yeniden kurar. Bir öncekine ve önceki sahibinin aynı zulmüne ve sömürüye benzer 

şekilde, aslında roman Rus Devrimi'nden sonra köylü-toplum toplumunu eleştirmeye çalışıyor. 

Ters ütopyalar modernligin açmazlarına ilişkin eleştirel sorgulamalar olmakla birlikte, cılız da olsa çıkışa 

/çozüme ilişkin belli umutları içeren metinlerdir. Modernligin tıkanması, umut ve arayışlarım yönünü bir 
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kez daha "oteki"ne çevirmiştir. Ters Utopyalarda umut modernin, modern kentin dışında, "öteki"nde 

çözülmektedir (Coşkun, 2012). 

Karl Popper'ın Ütopya Düşünce ve Düşünürlerini Eleştirmesi 

Ütopyanın evrimi ile birlikte tüm eleştirileri incelemenin bu makalenin kapsamı dışında kaldığı 

yönünde ütopya eleştirileri olmuştur, ancak bunlar arasında Karl Popper'ın eleştiri türü 

açısından özel bir yeri vardır. Popper, filozofların farklı eğilimlerinin ve farklı mutluluk ve 

mükemmellik algılarının ütopyalarının yapısı üzerinde önemli bir etkisi olduğu için, filozofların 

argümanlarının ideal bir toplumun nasıl olduğunu belirleyemeyeceğine inanıyor. 

Popper ve diğer düşünürler tarafından yapılan eleştiriler, ütopyacılığın, gerek bakış açısının, gerekse 

amacının mutlakçı unsurlar içerdiği suçlamasını başlangıç noktası aldığı için halen tartışılmaktadır. Tipik 

olarak, ütopyalar, Eflatun’un, aşkın formlar teorisinde açıkça gösterdiği gibi, mutlakçı bir epistemolojiye 

dayanmaktadır. Metafizik alanda yeteri kadar yetenekli olmayan pek çok ütopyacı, değerin nihai kaynağı 

olarak “insan özü”nü görmektedir (Goodwin, Barbara; 1999). 

Popper, ütopyacılığı, amaçlarına ulaşmak için tüm muhalif fikirleri kökünden söktüğü için 

şiddetin tahakkümüne yol açan tehlikeli ve yıkıcı bir teori olarak görür. Yersiz tavrın rasyonel 

tavrın karşıtı olduğuna ve rasyonalizm formu giyinmiş olsa bile sahte rasyonalizmden başka bir 

şey olmadığına inanır. 

Liberal’in ütopik epistemolojiye yönelttiği önemli bir itiraz şudur: Ütopyacı, insanların, hissettiği ve 

belirttiği (veya ampirik olarak doğrulanabilen) görünür çıkarlarını dikkate almamakta ve onlara “gerçek” 

çıkarları empoze etmektedir. Bu durumda, ütopyacının akılcılığı, bireyi rasyonel tercihten mahrum 

bırakmaktadır(Goodwin, Barbara; 1999). 

Popper, Eflatun ve Marx'ı açık toplumun düşmanları olarak görür ve ütopik mühendisliğin 

uygun bir toplum yaratmak yerine, toplumun gerçek insanlarını kendi soyut zihinsel toplumu 

haline getirmeye ve kendi kolektif çıkarları için bireysel çıkarları feda etmeye çalıştığına inanır. 

Popper,dünyevi bir cennete duyulan özlemi bırakıp onu bu dünyevi dünyada aramanın daha iyi 

olduğunu açıkça belirtir, çünkü Batı, batılıları için bir cennettir, ancak birinci cennet; yedinci 

cennet değildir. 

Açık Toplum ve Düşmanları'nda Karl Popper, Eflatun, Hegel ve Marx'ı "kapalı toplum" fikrinin 

üç ana kurucusu olarak görür ve Batı'da tüm otoriter yönetimin kökenlerinin Eflaton'a kadar 

gittiğini belirlemeye çalışır. 
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Bununla birlikte, Popper görünüşte ütopyayı reddediyor olsa da, zarfın içinde bilimsel, uluşmuş 

ve ideal bir ütopyadan, yani Batı'daki mevcut toplumdan bahseder. "Batı demokrasisi" için 

gösterdiği çabalar bunun kanıtıdır. 

Ütopya ve Distopya Kavramlarının Modern Toplumdaki Yeri 

Modernite (Fransızca: Modernité) yeni bir toplumu ifade eder. Modernite, on beşinci ve 

yirminci yüzyıllar arasında uzanan ve çok sayıda kültürel ve entelektüel harekete sahip olan 

tarihsel bir dönemdir. Tarihsel olarak modern çağ Rönesans ile başlamış ve Aydınlanma Çağı 

ve Fransız Devrimi ile Batı'nın kilid söylemi olarak Alman idealizmi ile güçlenmiştir. Bu 

dönemin özelliklerinden şu şekilde bahsedilebilir: 

Modern  dönemde bireysellik yüceltilir, gelenek eleştirilir ve birey bireyselliğinin farkına varır, 

Dünyanın büyüsünü bozması, Dinin devletten ayrılması, Bireysel özgürlüklere vurgu, 

endüstriyel devrimlerle; bilim ve teknolojinin uygulanması yoluyla insanın doğa ve insan 

üzerindeki egemenliği anlamına gelir. 

Modern çağın ütopyaları, geleneksel ütopyalardan farklı olarak, gökyüzünü ve manevi 

düşünceyi ihmal ederek, bir dünya rengine ve kokusuna bürünmüş ve yeni hümanist, tüm 

dünyevi ideallerinin içinde yer aldığı bir cenneti yeryüzünde çizmeye çalışmıştır. "Ölümün, 

kemalin, sevginin ve düşüncenin olduğu, ancak bu vazifenin, o toplumun halkından alınmadığı 

bir cennet" sayılmalıdır. Ama bunlar dünyevi görevler ve sağduyu bunun ölçütü ve müellifidir.  

Günümüz ütopya tasarımlarının çoğu, Francis Bacon’ın 1624 tarihli Yeni Atlantis’i More’un 

Ütopya’sı, Ikari'ye seyahat, Etienne Cabe'nin çalışması, Campenella’nın Güneş Ülkesi ve Carl 

Marx  ile birlikte  Thomas Moore'un ütopyası da dahil olmak üzere hep özgürlük, adalet, barış 

ve güvenlik gibi tüm insan ideallerini tasvir eden insanlık için olumlu ve güzel bir pozitif-

gelecek vaat ederek tasarımlandığını görürüz. Ütopya tasarımı, aile ilişkileri, mülkiyet 

nesneleri, tüketim ürünleri, siyasi yaşam ve dini yaşamın organizasyonu Dahil olmak üzere 

insan yaşamının birçok alanını dikkate almıştır; ancak bu Öznitellikler bütün ütopya düşünürleri 

tarafindan aynı biçim ve form da ele alınmaz. 

Sonuç 

Geleneksel veya modern ütopyalar olsun görüyoruz ki çoğu, baskının, zulmün ve adaletsizliğin 

doruğa ulaştığı bir toplumda yazılmıştır. Ütopya fikri, bir yandan, sosyal sistemlerin politik 

olarak daha esnek olmadığı ve düşünürlerini zamanlarının sosyo-politik sistemini etkilemede 
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yetersiz bıraktığı dönemlerde daha fazla geliştirilmiştir. Öte yandan, sağlıksız ve bozuk bir 

yapının varlığı ve sosyolojik terimle, işlevsel olmayan bir yapı, düşünürlerin, filozofların ve 

sosyologların her birinin, insanların ve özellikle toplumun alt sınıflarının ve katmanlarının 

ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir toplumun zihinsel ve ideal bir imajını yaratmasına neden 

omuştur. Makul bir düzey sağlamak ve dostluk ve işbirliğini sosyo-ekonomik ilişkilerde 

çatışma ile değiştirmeye uraştıklarını görürüz. Ütopyalar, genelde aile ilişkileri, mülkiyet 

nesneleri, tüketim ürünleri, siyasi yaşam ve dini yaşamın organizasyonu Dahil olmak üzere 

insan yaşamının birçok alanını dikkate ele almıştır; ancak bu öznitellikler bütün ütopya 

düşünürleri tarafindan aynı biçim ve form da ele alınmaz ve aynı değiller, örneğin eflatun, 

Augustine, Thomas Moore'un siyasi adalet gibi ve farklı ütopya özelliklerinde çelişkiler var. 

Ütopya, yaratıcı insan aklının ürünüdür ve onun bileşenleri ve programları zihinde şekillenir ve 

dolayısıyla kural ve düzenlilik onun doğasında bulunan bir zorunluluktur.Onları vermiş ve 

onları aklın yasasına ve rasyonel sisteme itaat eden varlıklar haline getirmiş ve zorlamıştır. 

ütopyanın aradığı mükemmelliği tehlikeye atması nedeniyle kural ve düzenlemeleri ihlal etmek 

suç olarak kabul edilir. 

Ütopik filozofun şimdiki ve geçmişle hiçbir ilgisi yoktur ve sadece bilinmeyen bir geleceği ele 

alır ve bu bir rüya ve arzu olduğu için o zaman hiçbir anlamı yoktur ve bu nedenle hiçbir tarihi 

yoktur ve insanlığın geçmişi ve bugünü ile hiçbir ilgisi olmaz. Tarihin çıkmaz sokağıdır ütopya, 

çünkü bu şehirde insanlar istedikleri mükemmelliğe her şekilde ulaşıyorlar ve bundan daha 

fazlasını talep etmiyorlar ve bu hayali cennet onlar için hayalde gerçekleştirilir.  

Örneğin, Eflatun ve Karl Marx'ın fikirlerindeki ütopyayı karşılaştırdığımızda, her ikisi de ideal 

bir toplum yaratmaya çalışsa da yöntemlerinin oldukça farklı olduğunu görürüz; Eflatun'un 

ütopyası İnsanların ve toplumun temel amacı, mutluluğa ve mükemmelliğe ulaşmaktır, ancak 

bu, Karl Marx'ın ütopya tasarımında inandığından farklı bir şekildedir. Yani her iki filozof da 

insanın özgürce büyüyebileceği bir toplumun ortaya çıkması çağrısında bulunur, ancak her biri 

böyle bir toplumun oluşumunu oldukça farklı ifade eder. Eflatun bunu toplumsal istikrarda, 

Marx ise toplumsal değişimde görür. 

Marx, kapitalist toplumun toplumsal yapısında köklü bir değişiklik olmadıkça ve burjuvazinin 

yarattığı ve devlet tarafından somutlaştırılan siyasi düzenin yıkılmadığı sürece komünizm 

ütopyasının ortaya çıkmasına zemin olmayacağına inanmaktadır. Karl Marx, komünizmin, 

insanların ütopyası olarak, uzun zamandır devam eden insani isteklerin gerçekleşmesini, yani 
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ekonomik ayrıcalıkların ve toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını sağladığını 

savunuyor. 

Geleneksel ütopyalardan farklı olarak, yeni ve modern ütopyalar, gökyüzünü ve manevi 

düşünceyi ihmal ederek dünyayı  değerleri ele almaya çalışır; hümanistik, tüm dünyevi 

ideallerinin ve arzularının olduğu bu dünyada kendisi için dünyevi bir cennet çizmeye çalışır. 

Ölümün, mükemmelliğin, eşıtitsizliğin olmadığı  bir cennet, ama görev insanlarından 

çıkarılmamıştır. 

Freud ütopya yazarlarını bir gerileme işareti olarak nitelendirir. Şöyle ki, böyle bir toplumdan 

kaçmak ve mevcut durumdan şikayet etmek için ve aynı zamanda Başarısızlıktan ve 

gerçeklikten kaçmak için yazmışlardır. sosyologlar ütopyayı yoksun ve ezilen sınıfın düşmanla 

savaşmak için bir aracı olarak görüyorlar. 

Felsefi keşifler Ütopya ideallerinde kuşkusuz önemli bir rol oynamıştır. Bu ütopya ve distopya 

fikrinin ideal, pratik ve hatta mümkün olup olmadığı konusundaki tartışmalar, yüzyıllar 

boyunca siyasi, sosyal ve toplumsal etik ve felsefe anlayışımızı şekillendirdi ve bunu inkar 

edemeyiz. Zira Bu düşünürlerin her birinin düşüncesi, kendilerinden sonra sosyal bilimler ve 

felsefe üzerinde derin ve kalıcı etkilere sahip olmuştur. 
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Ürdün’deki Suriyeli Mültecilerin Sorunları Üzerine Nitel Bir 

Çalışma  

Zeina Abdel Rahman Ali1, Reşat Açıkgöz2 

 

Özet  

İltica, insan varlığıyla ortaya çıkan sosyal bir sorundur. Sebepleri ve faktörleri değişkenlik 

gösterir. Bunlar bazen ekonomik olarak görülür bazende savaş, siyasi ve dini zulümlerle 

ilgilidir. Son zamanlarda yapılan birçok çalışma iltica ve mültecilerin psikolojik, ekonomik ve 

sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldıkları görünmüştür. Ürdün toplumu bu olayı çok iyi 

bilmektedir. Yıllarca  milyonlarca mülteciyi kabul etmiş ve hala milyonlarca Filistinli, 

Lübnanlı, Yemenli ve Libyalı mülteciler gibi  yüz binlerce Iraklı ve diğer mültecilere ev 

sahipliği yapmaya devam etmektedir.  Bu çalışma, resmi mülteci kampları dışında yaşayan 

Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin karşılaştıkları hukuki, sağlık ve ekonomik sorunları ortaya 

koymayı amaçlamıştır. Görüşme yöntemi, çalışmanın amaçlarına ulaşmak ve çalışma 

kapsamında Suriyelilerin yaşadığı en belirgin. sorunlara yani hukuki, sağlık ve ekonomik 

sorunların tespitine ulaşmak için izlenmiştir. Örneklem üyeleriyle yapılan görüşmelerde 

belirtilenler analiz edildikten sonra, mültecilerin mülteci kampları  dışında özellikle hukuki, 

ekonomik ve sağlık konularında  yaşadıkları sorunların boyutunu gösteren araştırma  

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Sorunu, Yasal Sorunu, Sağlık Sorunu, Mülteci, Suriyeli 

Mülteci. 

 

Giriş 

Savaşların olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Başlıca bu etkilerin en önemlisi  insan kaybı 

olup ölen ve yaralananlarlada  sınırlı kalmamaktadır. Toplumun  önemli bir grubu, bir gece'de 

kendi ülkelerinden uzaklaşarak dünyanın değişik ülkelerinde evsiz ve mülteci konumuna 

düşerler. Dolayısıyla iltica sorunu, ezelden  beri insanlığın karşılaştığı en ciddi ve tehlikeli 

sorunlardan biridir. Uluslararası toplum onlara yardım etmeye ve temel ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalışıyor. Ne yazık ki, en büyük mülteci hareketleri Arap bölgesinde olmuştur. 

Mülteci hareketi Filistinden sonra Irak, Lübnandan başlayarak Arap Baharı'nın ortaya 

                                                             
1 Selçuk Üniversitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
2 Doç. Dr. 
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çıkmasıyla birlikte Yemen, Tunus, Mısır, Libya ve son olarak Suriye gibi çeşitli ülkelerde göç  

hareketleri yaşandı ve şu ana kadar hala devam etmektedir. 

Dünya mülteci sayısında bir artışa şahit olurken dünyadaki mültecilerin karşılaştığı sorunların 

çoğu, hayatlarını kurtarmak için sık sık çeşitli mal  varlıklarını  bırakmaya zorlandıklarından 

kaynaklanmaktadır. 

Buda, özellikle Ürdün'ün sosyal ve ekonomik koşulları, yoksulluk, işsizlik, yanlış yönetim ve 

Dünya Bankası'ndan alınan  çok sayıda kredi gibi iç faktörler nedeniyle istikrarsız olduğu için 

sorunu daha da zorlaştırıyor ve en önemlisi Krallığın İsrail ile yapmış olduğu  anlaşmaların 

yanında Arap Baharıdır. 

Suriye'deki durumun kötüleşmesinden ve krizin şiddetlenmesinden sonra, Suriye halkının 

birçoğu güvenlik ve emniyet arayışı içinde Ürdün Krallığı dahil olmak üzere komşu ülkelere 

sığınmak zorunda kalmıştır. Mülteci sayısı yaklaşık 5 milyona ulaşmıştır. UNICEF 2019'a göre, 

Ürdün'de yaklaşık 680.000 mülteci yasal olarak kayıtlıyken, yaklaşık olarak kayıt dışı mülteci 

sayısı 1,4 milyona ulaşmıştır.  

Mültecilerin konusu ile ilgili birçok çalışma olup en önemlisi iltica sonrası insanın psikolojik 

durumu ile ilgili çalışmalardır. Mültecilerin gittikleri ülkelerede yaşadıkları  sosyal ve 

psikolojik sorunların üzerinde duruldu. Bu çalışma,  Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin bazı 

ekonomik, yasal ve sağlık sorunlarını inceleyip tanımlayabileceğiz. 

Problem Durumu 

Şimdi 11. yılına giren Suriye mülteci krizi, zamanımızın dünyanın en büyük mülteci ve 

yerinden edilme krizi olmaya devam ediyor. Suriye iç savaşının resmi olarak 15 Mart 2011'de 

başlamasından bu yana, aileler yüz binlerce insanı öldüren, ulusu parçalayan ve yaşam 

standardını onlarca yıl gerileyen acımasız çatışmalardan mustarip. Ayrıca, COVID-19 salgını 

mültecilerin karşı karşıya olduğu yoksulluğu ve işsizliği de şiddetlendirdi.      

Diğer savunmasız insanlar gibi, mültecilerin de yasal sorunlarla karşılaşması muhtemeldir. Bu 

sorunlar genellikle doğrudan yerinden edilmeleriyle bağlantılıdır, ancak aynı zamanda 

yoksulların aile, medeni ve cezai meselelerle ilgili karşılaştıkları genel sorunları da yansıtır. 

Ayrıca, bu sorunlar yerel kurumları zorlamaya başlar. 

Ayrıca, mülteciler, iş bulma veya yeni bir iş kurma stratejilerinin etkinliğini farklı seviyelerde 

etkileyen birçok engelle yüzleşmek zorundadır. Bu yeni gelenlerin karşılaştığı bu engeller 

arasında şunlar bulunmaktadır: Türkçe dili, ev sahibi ülkenin sosyal yaşamına, kültürlerine, 

geleneklerine ve ilkelerine uyumdurkültürel engeller, işkence ve travma geçmişine sahip 

mülteciler, ve Türkçe iş tecrübesinin olmaması.  
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Amaçlar ve Hedefler  

İnsanların kendi ülkelerinde kalamamalarının birçok nedeni vardır. Birçoğu şiddetten, savaştan, 

açlıktan, aşırı yoksulluktan ya da cinsel ya da toplumsal cinsiyet yönelimleri nedeniyle kaçıyor. 

Ürdün örneğinde, 2011 yılında Suriye'deki savaştan kaçan yaklaşık 1,4 milyon mülteciye ev 

sahipliği yapıyor. Bu çalışma birkaç konuyu ele almayı  hedeflemekte olup  aşağıda özetlendiği 

gibidir: 

1. Ürdün'deki resmi kampların dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yeterli bir veri tabanının 

elde edilmesi. 

2. Kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin karşılaştığı en önemli ekonomik sorunların 

bilinmesi. 

3. Kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin karşılaştığı en önemli yasal sorunların bilinmesi.  

4. Kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin karşılaştığı en önemli sağlık sorunların 

bilinmesi.  

Araştırma Sorusu 

Şüphesiz, savaştan etkilenen bir topluluk, hem göçmenleri hem de ev sahibi toplumları 

etkileyecek birçok ikilemle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle hem göçmen hem de ev sahibi 

toplulukları anlamak için kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Dolayısıyla bu çalışma, Ürdün'deki  

Suriyeli mültecilerin karşılaştığı sorunların tespit edilmesine çalışılarak aşağıda belirtilen 

konulara odaklanılır : 

1. Suriyeli mültecilerin karşılaştığı en belirgin ekonomik sorunlar nelerdir? 

2. Suriyeli mültecilerin karşılaştığı en belirgin yasal sorunlar nelerdir? 

3. Suriyeli mültecilerin karşılaştığı en belirgin sağlık sorunları nelerdir? 

Konunun Önemi 

Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriyeli mültecilerle ilgili Cenevre'de düzenlenen bir günlük üst 

düzey konferansta, “ Bugün dünyamızda büyük bir sığınmacı ve yer değiştirme krizini ele 

almak için buradayız ve bu küresel dayanışmayıda  önemli kılmaktadır " diyerek şöyle devam 

etti "Suriyelilere umut vermenin en iyi yolu çatışmayı sona erdirmektir. Ancak sonuçlara 

ulaşılıncaya  kadar hem Suriye halkı hem de bölge hala sefil bir durumla karşı karşıyadır. Dünya 

somut eylemlerle  hareket etmeli ve tahhütlerde  bulunmalıdır. Tüm ülkeler daha fazlasını 

yapabilir. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Filippo Grandi, "En azından bazı Suriyeli 

mültecilere daha iyi bir yaşam için fırsat vermek ve milyonlarca mülteciyi barındıran 

ülkelerdeki yükü hafifletmek dayanışmanın iki önemli özellikleridir." dedi ve şöyle devam etti 

gelin bu fırsatı kaçırmayalım  (UNHCR, 2016).  
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin, 

küresel çapta Suriyeli mültecilerin sorununun önemi konusundaki ifadelerinden açıkça 

anlaşıldığı gibi, uluslararası topluluk kendilerine çözüm bulmaya çalışıyor ve çeşitli Arap ve 

Avrupa ülkelerindeki  zor koşulları nedeniyle kendilerine yardım edilmesine çalışılmaktadır. 

Bu çalışmanın önemi, ele aldığı konunun önemi üzerinde durmaktadır. Genel olarak Suriye 

sorunu ve özellikle Suriyeli mülteciler konusu yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde belirgin 

bir yer tutmaktadır. Bu çalışma, Suriyeli mültecilerin bulundukları yerin çeşitli yerlerinde, hem 

içinde hem de dışında, ekonomik şartların, sosyal, yaşam, politik ve sağlık durumunun çok zor 

olduğu bir zamanda ortaya çıkmaktadır. Suriyeli mültecilerin sorunlarını ilgilendiren 

çalışmaların eksikliği, çoğu çalışma, mültecilerin kendi çektiği acılarına değil yerleştikleri 

bölgelerdeki  etkilerine  odaklanmaktadır. 

Konunun önemini göstermek için suriyelilerin kendi internet sayfalarında yer alan çeşitli sosyal 

paylaşım sitelerindeki yayınların bir kısmına vurgu yapmaktadir.  

Ürdün toplama kamplarındaki Suriyeli mülteciler, Ürdün çölünde böyle bir kampın kurulması 

nedeniyle kum fırtınalarına  ve çölün  aşırı sıcaklıklarına  katlanıyorlar. Ayrıca elektrik ve içme 

suyu bulunmamaktadır. Diğer yandan Lübnan'daki Suriyeli mülteciler sonsuz taciza 

uğramaktadırlar. Ayrıca, 80'den fazla yasadışı Suriyeli göçmen bugün Libya kıyılarında 

boğulmuştur. Suriyeli mülteci çocuğu Türkiye kıyılarına dalgalar fırlatmıştır. Eğer Fok balığı 

veya balina balığı olsaydı iki yüzlü dünya onlar için ağıt yakardı. Üstelik, yüzlerce mülteci, 

birkaç günlük gözaltı ve kötü muameleden sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi 

Avusturya'ya doğru yürüyerek terk etmiştir. 

Suriyeliler, hayal gücünün ötesinde değişik yöntemlerle Avrupa'ya kaçmaktadır oysa 100 

nüfuslu bir Alman kasabası 750 mülteciye ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır. Alman 

aşırılık yanlıları, Alman Magdeburg kentinde bir Suriyeli mültecinin evine saldırdı ve yıkıp  

kırdı ve evinin içine Nazi logosun çizmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü,  Bulgar polis 

memurları Suriyeli mültecileri dövdüler, eşyalarını çaldılar ve köpeklerini üzerlerine saldılar 

belirtilmiştir. Ek olarak, İsveç, kabul edilmeyen 80.000 mülteciyi kovmaya hazırlanmaktadır. 

İsveç polisi Suriyeli mültecilere saldırmak için onlarca maskeli adam Stockholm'de konuşlandı 

belirtilmiştir. Ayrıca, mülteciler Soğuktan konuşamyacak duruma geldiklerinde belirtilmiştir. 

Ne yazık ki ölüm botları 700'den fazla Suriyeli göçmenin ölmesine neden olmuştur.  

Türkiye Yardımlaşma Kurumu himayesinde 229 kamyon dolusu insani yardım malzemesi  

Suriye'ye doğru yola çıktı. Suriyeli mültecilerin Türkiye sınırındaki trajedisi,Türkiye sınırının 

Suriye tarafındaki on binlerce Suriyeli mültecinin, soğuğa rağmen bekldiği, Halep'teki 
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çatışmalardan kaçtıktan sonra Türkiye'ye izin verilmesini beklemektedirler. Ayrıca, Azaz 

bölgesinde.Suriyeli aile AFP'ye, "Açlık ve soğuktan acı çekiyoruz, insanlar yolda ölüyor" dedi.  

Üç kıtadaki 5 milyondan fazla Suriyeli mültecinin zor yaşam koşullarına maruz kaldığı bir 

zamanda,Suriye topraklarında 8 milyondan fazla Suriyeli mülteci evlerinin dışında bu kışı 

geçirecektir.Sıcaklık (- 5 ° C) 'ye kadar düşmektedir. 

Yukarıda belirtilenlerdende  anlaşıldığı gibi, Suriyeli mültecilerin çeşitli ülkelerdeki acılarının 

çok yüksek olduğu açıktır. Dolayısıyla bu çalışmanın önemi uluslararası, Arap ve İslam 

topluluğunu  rahatsız  eden bu soruna ışık tutmaktır.  

Eski Zamanlarda  İnsan Sığınmacılığı   

İnsanlığın başlangıcına geri dönerek  ilkel insanın sert doğanın dalgalanmalarına vahşi 

hayvanların saldırılarına  kardeşinin intikamından en ateşli insanın intikamına  bu tehlikelerden 

kaçmaktan  koruma ve güvenliği bulduğu bir yerde oturmaktan nasıl başka bir yolu olmadığını, 

barınak sisteminin, dünyanın yüzündeki insan görünümü ile ortaya çıktığını göreceğiz 

(Amarallah, 2008). 

İltica'nın tarihsel bir insan fenomeni olduğunu ve insanlık kadar eski olduğunubelirttiğinden, 

Profesör Najwa Hassawi'nin vurguladığı şey, insanların çoğu doğanın tehlikelerinden ya da bir 

saldırı korkusundan kaçmak  için evlerini terk ederek  dağlara ve mağaralara hatta ağaçların 

arasında saklamak,  ve başka bir güvenli sığınak aramak zorunda kaldı, bazıyerleri  mültecilere 

ayrıldığından dolayı   iltica toprağı olarak adlandırılıyordu  (Hasawi, 2008). 

Yüzyıllar boyunca insanlar, zulüm, silahlı çatışma ve şiddet nedeniyle ülkelerinden veya 

toplumlarından kaçmak zorunda kaldılAR. Dünyanın her yerinde hükümetler, ordular ve 

isyancı hareketleri insanları siyasi ve askeri hedeflerine ulaşmak için zorla harekete 

geçiriyorlardı (Hall, 1996). 

İltica fenomeni, insanların maruz kalabilecekleri adaletsizliğe doğal tepkisini oluşturduğu için 

tarih boyunca tekrarlanmıştır. Çoğu sığınma vakasına baktığımızda, bunların Firavunlar, 

Yunanlılar veya Romalıların  tapınaklar gibi dini yerlerde ya da  Hristiyan ve  Müslümanların 

namaz kıldıkların yerleringerçekleştiğini görüyoruz ve bu durum Bazıları sığınma evini dini bir 

ayrıcalık olarak tanımlamaya yöneltti. Bununla, eski toplumların, iltica kültürünün kuşaklar 

tarafından aktarılan bir gelenek olarak ele alındığını görüyoruz, iltica kültürü bazı toplumlara 

uygulanan değerlerden ,dinlerden  ayrıca misafir kabul etmek ve zulüm gibi insani 

düşüncelerden kaynaklanmıştır (Hasawi, 2008). 

Ali el-Zaghal, insanların bir yerden başka bir yere göç etmesinin, insana kendini tanıtan eski 

bir  sosyal, insan olgusu olduğuna dikkat çekti,İnsanların bir yerden başka bir yere göçü nüfus 

artışı, iklim değişikliği, kaynak yetersizliği, ticaret, savaşlar, işgal, devlet oluşumu, 
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imparatorlukların ortaya çıkması, doğal afetler ve zorunlu göçlere yol açan diğer nedenlerin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır,  Uluslararası göç son zamanlarda araştırmacılardan birinin bu 

döneme "göç dönemi" adını vermesiyle artmıştır (Zaghal, 2004). 

Göç, göçmenlerin iradesine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır (Zaghal, 2004): 

- İsteğe bağlı göç: Genellikle bireyin seçimine göre gerçekleşen göç ve kişi ekonomik ve sosyal 

yaşam koşullarını iyileştirmek için göç eder. 

- Zorla göç: Genellikle sel, deprem ve volkan gibi doğal afetlerden kaynaklanan ya da savaşlar, 

zulüm ya da dini ya da etnik ayrımcılık nedeniyle bireyin iradesine karşı meydana gelen bir göç 

ve burada kişi başka bir şey olmaksızın hayatını korumak için göç eder. 

Bu nedenle, mültecilerin sorunu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Milletler Cemiyeti'nin 

ortaya çıkmasına kadar küresel ölçekte muameleyi gerektiren uluslararası bir sorun olarak 

görülmediğinden, mültecilerin korunması için uluslararası standartların yirminci yüzyıla kadar 

oluşturulmadığını belirtmek gerekir (Hasawi, 2008). 

Uluslararası Kanununda İltica 

Sığınma hakkına uluslararası çevrelerde  büyük önem verilmektedir, ayrıca ilticanın  

mültecilerin kakını ihlal edildiğinden  uluslararası alanı tanınan bir insan hakkıdır, Uluslararası 

meşruiyet, iltica ve mültecilerin meselelerini, bireylerin ve grupların haklarının ihlali fenomeni 

nedeniyle artan insan hakları güvenceleri geliştirerek halletmiştir ve bu istismar olgusunun bir 

sonucu olarak, mülteciler sığınma elde etmek amacıyla ülkelere akın etmektedir. 

Sığınma, devletin mülteci statüsüne sahip bir bireye geçici olarak kendi topraklarında ihsan 

ettiği yasal koruma yoluyla uluslararası kamu hukukunda yer almaktadır. İltica, sığınma ülkesi 

denilen bir ülke tarafından verilirken, ülkesine menşe ülke denir (Hasawi, 2008). 

Böylelikle, genel uluslararası hukuk, mültecilerin korunmalarını sağlamak için yasal bir statü 

sağlamayı amaçlamaktadır ve ayrıca, hareket özgürlüğü, sığınma hakkı, eve dönme hakkı ve 

geri göndermeme ilkesi de dahil olmak üzere, “insan haklarına saygı” ilkesine göre haklarına 

saygı gösterilmesi sorusunu garanti etmektedir (Hasawi, 2008). 

Birleşmiş Milletler Şartı ve mülteciler ve insan hakları ile ilgili uluslararası belgeler tarafından 

benimsenen pozisyon, insan haklarının sadece bir insan olduğu için her insanın yararlanması 

gerektiği fikrinin arkasındadır ve bu haklar, kişi ister ülkesinde ister başka bir ülkede mülteci 

olsun, garantilidir (Al-Takhinah, 2001). Ayrıca Tarih boyunca mültecilerin Konusunun 

önemini ve tüm dünyadaki insanların yaşamları üzerindeki etkisini ifade eden birçok anlaşma, 

kurs ve antlaşmalar da vardır  (Al-Zoubi & Al-Sheikh, 2000).  

1. Rus mültecilerle ilgili geçici anlaşmalar (36-38) yapma girişimi 

2. 3/10/1933 Rus Mültecilerin Statüsüne İlişkin Antlaşma. 
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3. 1938 Alman mülteciler lehine antlaşma. 

4. 7/28/1951 tarihinde Mültecilerin Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi. 

5. New York Protokolü, 31 Ocak 1967. 

6. 11/23/1957 tarihinde Birleşmiş Milletler Bölgesel İltica Bildirgesi. 

7. Denizciler Mülteci Sözleşmesi, 11/23/1957. 

8. 1969'da Afrika'daki mülteci sorunlarının öznel yönleri üzerine Afrika Birliği anlaşması 

düzenlenmesi. 

9. Latin Amerika Ülkeleri için Siyasi Koruma Alanında Karakas Anlaşması, 1954. 

10. 1966 Bangkok mülteci muamelesi oturumu. 

Birleşmiş Milletler mülteci teorisine göre 2007'de, dünya çapında çatışmalardan dolayı 

sığınmacı ve göçmen sayısı 42 milyondan fazlaya ulaştı (El-Sheyab, 2009). Yetmişli yıllardan 

doksanların başına kadar dünyadaki mülteci sayılarına baktığımızda, bu sorunun alevlendiğini 

göreceğiz, 1975'teki mülteci sayısının yaklaşık 2.4 milyon olduğunu, 1980'de bu rakamın 5.7 

milyon olduğunu ve 1985'te 10.5'e ulaştığını, ve 1990'da 14.9 milyon mülteciye ulaştığını fark 

edilmiştir (Hall, 1996). 

Önceki rakamlardan, mülteci sayısındaki artışın kapsamı açıktır; 1975-1985 arasında sadece 5 

yıl boyunca mülteci sayısı, sayının iki katından fazla artmıştır ve burada sorunun ciddiyeti 

yatmaktadır. 

UNHCR ve Mülteci Korunması 

Bugün uluslararası toplumun mülteci ikilemiyle mücadelede önemli bir aracı var: İkinci Dünya 

Savaşı'ndan sonra kurulan UNHCR (Al-Wali, 2004). 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisini Milletler Genel Kurulu tarafından 

14 Aralık 1950'de kuruldu. UNHCR’ın görevi, mültecileri korumak ve sorunlarını dünya 

çapında çözmek için uluslararası eylemlere öncülük etmek ve koordine etmektir. Ayrıca 

UNHCR’ın temel amacı mülteci haklarını korumaktır. UNHCR  üçüncü bir ülkeye gönüllü geri 

dönüş, yerel entegrasyon veya yeniden yerleştirme seçme imkanı ile herkesin başka bir ülkede 

sığınma arama ve güvenli bir sığınak bulma hakkını kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Komisyonun vatansız kişilere yardım etme yetkisi de var. Elli yıldan fazla bir süredir UNHCR, 

hayatlarına yeniden girmelerine yardımcı olmak için on milyonlarca insana hizmet verdi. 

Bugün, UNHCR’ın 123 ülkedeki yaklaşık 9.300 kişi ve distribütörü milyonlarca mülteciye 

yardım sağlamaya devam etmektedir (UNHCR, 2016).  

Koruma eksikliği, mültecinin tanımlanmasındaki ana unsurdur, zira zulüm yapan kişi 

ülkesinden ayrılır, bu nedenle koruma sağlanması UNHCR’ın kurulmasında ana faktördür. 

Ayrıca, mülteci ülkesinin korunmasını kaybeden kişi olduğu için, komisyonun amacı mülteciyi 
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yeryüzündeki herkes tarafından tanınan temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasını 

sağlamaktır (Al-Wali, 2004). 

Bir mülteci menşe ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığında, tüm mallarını bırakacak ve bu 

nedenle gıda, barınma ve tedavi de dahil olmak üzere acil yardıma ihtiyacı olacak ve yardım 

süreci sığınma ülkelerinin sorumluluğundadır. Ancak, sığınma ülkelerinin, özellikle üçüncü 

dünya ülkelerinin sınırlı yetenekleri nedeniyle, UNHCR bu yükü taşımaktadır (Al-Wali, 2004). 

UNHCR tarafından kararlaştırılan koruma sistemini ayıran şey, uygulamada evrensel olmasıdır, 

böylece bu koruma artık mülteci tanımının uygulandığı düzenli mülteci ile sınırlı kalmamakta, 

ancak büyük gruplara yayılmaktadır (Hasawi, 2008). 

Bu nedenle, Komisyon tarafından mültecilere koruma sağlamanın temel amacı, çoğunlukla 

mültecilerin haklarını bir insan olarak korumaya, onur ve güvenlik içinde yaşaması için uygun 

bir ortam sağlamaya ve meşru haklarını kullanabilmek için uygun koşulları yaratmaya 

odaklanmaktadır (Al-Takhina, 2001).  

Ürdün ve Mülteci Sorunları 

Bu alandaki konuşmamız iki önemli konuyuiçerecek, birincisi Ürdün'e göç etmeye zorlanan ve 

ikincisi ise Ürdün'ün mülteci krizindeki uluslararası yükümlülükleri. Ancak başlamadan önce, 

Ürdün ülkesinin coğrafi konumunu ve yıllar boyunca çok sayıda mülteci alması üzerinde nasıl 

büyük bir etkisi olduğunu genel olarak sunmaktadir (UNHCR, 2016). 

Ürdün, ya da resmi olarak Ürdün Haşimi Krallığı, Levant bölgesinin güney kısmında ve Arap 

Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Orta Doğu'nun ortasında bulunan güneybatı Asya'da 

bulunan bir Arap ülkesidir. Kuzeyden gelen tüm Suriye, batıdaki tarihi Filistin (Batı Şeria ve 

İsrail işgal bölgeleri), doğuda Irak ile ortak sınırları vardır. Ayrıca Akabe şehrinin Kızıldeniz'e 

baktığı güneybatıda Akabe Körfezi'ne bakmaktadır ve bu Ürdün için tek limandır. Ürdün, farklı 

Arap kültürlerini ve lehçelerini çarpıcı bir şekilde birleştiren bir ülkedir ve Ürdün Nehri  

sırasıyla Filistin ve Suriye ile sınırlarının bir parçası olan Yarmouk Nehri dışında hiçbir doğal 

sınır onu Arap komşularından ayırmamaktadır. Sınırların geri kalanına gelince, kuzey ve 

doğudaki Badia Al-Sham'ın bir uzantısı, güneydeki çölün ve güneybatıda Wadi Araba (Al-

Takhina, 2001).  

Nüfus söz konusu olduğunda, 2015 nüfus sayımı Ürdün'ün yaklaşık 9,5 milyonluk bir nüfusa 

sahip olduğunu göstermektedir. (2.9 milyonu Ürdün vatandaşı değil, mülteci ve çeşitli 

ülkelerden işçi var). Ürdünlülerin sayısı yaklaşık 6.6 milyon iken. Ortadoğu'daki siyasi ve 

ekonomik koşullar, özellikle Ürdün'ün çeşitli ülkelerden, Filistin, Irak, Suriye, Libya, Yemen 

ve diğerlerinden mülteci almasıyla nüfus sayısındaki artışa katkıda bulundu (Ghazal, 2016). 
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Ürdün ve Mülteci Krizindeki Uluslararası Yükümlülükler  

Ürdün, insan hakları ve mülteci konularında sözleşmeler ve sözleşmelerden büyük ölçüde 

etkilenen ülkelerden birisidir. Ürdün, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesine ve 

ayrıca Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesine bağlı kalmıştır, ve 

Ürdün, topraklarındaki tüm sakinleri de dahil ederek, bu sözleşmelerin politik, sivil, ekonomik, 

sosyal ve kültürel alanlarda öngördüğü alanlarda ve çerçevelerde tam haklar vererek, tüm bu 

sözleşmeleri ve bunlarla ilgili anlaşmaları onaylamıştır. 

Ürdün anayasasında bu anlaşmaların onaylanması, Ürdün mevzuatında tam bir füzyon olarak 

kabul edilir ve onları mevzuatın ayrılmaz bir parçası haline getirir ve hatta ulusal yasaları aşar. 

2002 yılının sonlarında Ürdün geçici bir kanunla Ulusal İnsan Hakları Merkezi'ni kurdu, 2006 

yılında onaylanıp ve daim yasa olarak ilan edildi. Merkez, mali ve idari bağımsızlığı olan tüzel 

kişi olarak kabul edilir ve siyasi, entelektüel ve insani alanlarda ve insan hakları faaliyetlerinde, 

tamamen bağımsız bir şekilde çalışır. Fakat mülteci sorunlarına gelince, Ürdün Birleşmiş 

Milletler Sivil ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi için 1951 tarihli Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi'ni, 1997'de Mülteciler için Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 

Sözleşmesi'ni ve 1997'de Mültecilerin Statüsüne İlişkin Protokolü imzalamamasına rağmen, 

Ürdün 1997'de UNHCR ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Ve bu mutabakat zaptı kapsamında 

UNHCR  tarafından kapsananların yanı sıra mülteci konularının dikkatle ele alınma 

mekanizmasını belirledi. İki taraf arasındaki anlaşma, UNHCR’ın, Ürdün'deki mülteciler için  

Filistinli mülteciler hariç olmak üzere  çünkü Filistinli mülteciler için özelkomisyon 

bulunmaktaydı, mültecilerin ve Ürdün'deki bakımında kapsanan diğer kişilerin yararına 

uluslararası mültecilerin yararına insani yardım  sağlayabileceğini öngördü (El-Sheyab, 2009). 

Burada anılan Arap Mutabakat Zaptı'nın en önemli maddeleri, uluslararası normlara uygun 

olarak bir mültecinin tanımına ve UNHCR tarafından kabul edilen herhangi bir mültecinin sınır 

dışı edilmemesi gerektiğine, mültecinin Ürdün'de düzeni koruma tedbirlerine ve UNHCR’ın 

harekete geçmesi gereğine atıfta bulunmaktadır. Mülteci sorunlarına, kendi ülkelerine gönüllü 

geri dönüş veya üçüncü bir ülkede ikamet etme gibi kalıcı bir çözüm bulmak. Buna mültecinin 

dini özgürlüğü ve serbest meslek hakkı ve mültecileri ikametgahı aşan para cezalarından muaf 

tutma ile ilgili maddeleri eklenmiştir. Ayrıca Anlaşmada "komisyonun ofisinin, komisyonun 

belirlenmiş ilkelerine uygun olarak barınma, yiyecek ve tedavi de dahil olmak üzere geçim 

masraflarını sağlamaya devam edeceği belirtiliyor". Ayrıca anlaşmanın son maddesinde ani 

büyük bir mülteci akışının olduğu durumlarda iki tarafın bu durumlarda ortak işbirliği 

yapmaları, özellikle acil durumlara hızlı tepki verilmesine ve gıda, su ve sanitasyon, barınma 

hizmetleri, sağlık hizmetleri ve güvenlik sağlama gereksinimlerini karşılamak için ortak bir 
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mekanizmanın geliştirilmesi taahhüdüne atıfta bulundu. Bu anlaşmadaki mültecilere ev 

sahipliği yapmanın altı ayı geçmemesi koşuluna rağmen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği mültecinin vatanına geri dönmesini veya başka bir ülkeye naklini garanti ediyor, 

ancak Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya başladığı için Suriyeli meseledeki durum 

tamamen farklı.  Ürdün 2011 yılının Mart ayı Suriyeli mültecilerine durmadan ev sahipliği 

yapmaya başladı, 2012'nin ortasından bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Belki de bu, Ürdün 

çeşitli vesilelerle üst düzey liderlik düzeyinde belirttiği gibi, komşu bir Arap İslam ülkesinden 

mültecilere ev sahipliği yapmanın ahlaki yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, 

Ürdün'ün 27 Mart 1994 tarihinde Arap Birliği tarafından "Arap Ülkelerinde Mültecileri 

Düzenlemeye İlişkin Arap Anlaşması" başlığı altında yayınlanan Arap Mülteciler Sözleşmesi'ni 

imzalamasıyla uyumlu olabilir. Bu anlaşma, Arap bölgesindeki mültecilerin ve yerinden 

edilmiş kişilerin korunmasıyla ilgili birçok Arap toplantısı sonucunda geldi. Anlaşma, insan 

hakları ilkelerinin İslam hukuku çerçevesinde vurgulanmasına ve uluslararası mülteci 

hukukuna saygı duyulmasına odaklandı. Bu, 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'nün dolaylı 

olarak onaylanması anlamına gelir. Arap anlaşması, mültecinin tanımını, zulüm korkusu 

nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan, ülkelerinin yabancı işgaliyle ilgili nedenlerden 

dolayı, doğal afetler durumunda , ülkelerinde kamu düzenini bozan ciddi rahatsızlıklarla ilgili 

nedenlerden ötürü ve bu suçları işten çıkarmış olanları da içerecek şekilde genişletti. Savaş 

ayrıca insani, terörist ve diğer siyasi olmayan suçlara karışanları da dışladı (Ghazal, 2016). 

El-Shyab (2009) tarafından tanımlanan Ürdün'deki mülteci, ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal 

grubun üyeliği veya siyasi görüş nedeniyle eziyet edilme korkusundan dolayı ülke vatandaşı 

ülke dışında olan bir kişidir. Bu ülkeye geri dönme korkusu yüzünden gidemiyor veya gitmek 

istemeyendir.  

Ürdün'e  Zorla Göç 

Ürdün Kuruluşundan beri  sığınma ve göç arasındaki çeşitli göç dalgaları aracılığıyla birçok 

Arap ve Arap olmayan vatandaş için kalıcı bir yaşam alanı olmuştur. Ürdün'e sığınma dalgaları, 

Çerkeslerin  Kafkas  bölgelerinin Rus Sezaryen  istilası sırasında  Çerkeslerin Müslümanlarının 

torunlarından Ürdün’e göç ettiği on dokuzuncu yüzyıldan beri başladı.  Aynı şey, az sayıda 

Ermeniye ek olarak Çeçenistan için de geçerlidir. Fakat Modern çağa gelince 1921'de krallığın 

kuruluşundan bu yana, 1946'daki bağımsızlığı sayesinde,Ürdün, on iki ilinde Ürdün'de Suriye 

sığınağı olan çeşitli yer değiştirme ve sığınma dalgalarına tanık oldu (Shukrı, 1998). 

1946 yılında  bağımsızlığını kazanmak için mücadele ederken 1948 savaşından sonra kendisine 

büyük bir mülteci dalgası almıştır. Bu da Filistin'in yaklaşık %80'inin işgaline ve İsrail 

Devletinin Filistin'in topraklarında ortaya çıkmasına ve uluslararası tanınmalarına neden oldu 
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ve onun sonucunda yüz binden fazla vatandaşın Ürdün'e resmen mülteci olmasına yol açtı. 

Bütün  bunlar önemli  ekonomik ve politik yükler getirmiştir. Daha sonra Haziran 1967 

savaşından dolayı yeni işgalden kaçan 150.000'den fazla  Filistin’in vatandaşı Ürdün’deki en 

istikrarlı kısma kaçmışlardır. Yeni araştırmalar Ürdün'ün bugün  bir milyon altı yüz binden fazla 

Filistinli mülteci ve yerinden edilmiş kişinin evi olduğunu gösteriyor (Hasawi, 2008). 

Ürdün’deki Filistinli mültecilere acil yardım ve ihtiyaçları sağlamada yardımcı olmak için özel 

ve uluslararası kuruluşlar ortaya çıkmıştır onların enönemlileri Kızılay ve UNRWA (Abdel 

Rahman, 1998). 

Ancak Ürdün sadece Filistinli mültecileri almayı bırakmadı çünkü Arap bölgesinden çok sayıda 

mülteci aldı.  1991’deki ilk Körfez savaşının sona ermesiyle birçok Iraklı Ürdün’e 

gelmiştir.Irak’ın 2003’te işgali ile Ürdün’e yaklaşık 371.000 Iraklı mülteci gelmiştir. Ancak 

yıllar içinde yaklaşık 240.000 kişi geri dönmüştür (El-Shyab,2009). İkinci Körfez Savaşı'nın 

yükselmesiyle birlikte, 360.000 mülteci Ürdün'e gelmiştir (Athamna, 2000).  1974'te, Lübnan 

iç savaşının patlak vermesinin ardından, birçok Lübnanlı mülteci de Ürdüne gelmiştir  (El-

Shadi, 2010).    

Ürdün 2011 yılından bugüne kadar Suriye krizinin sorunlarını çekmektedir, o krizden dolayı 

Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin sayısı artmıştır ve yeni araştırmalara göre Ürdün’de bulunan 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne kayıtlı olan Suriyeli mültecileri 600.000 

mülteciyi aşmıştır. Ayrıca Suriye'den gelen benzer sayıda mülteci dalgasına ek olarak, resmi 

sınırları kayıt olmadan geçtiler, bunun nedeni Ürdün ve Suriye'deki aileler arasında köken, 

evlilik ilişkisi, iki halk arasındaki ticari  ilişkiler ve tarihsel sosyal ilişkilerdir. 

Ürdün ve Suriye Devrimi 

Ürdün'e yapılan en son mülteci hareketi, 2011'de Suriye'de devrimin patlak vermesiyle çok 

sayıda Suriyeli mülteci farklı ülkelere mülteci olarak gitmeye başladı. Bunların büyük bir kısmı, 

Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de yerleşirken  diğerleri ise Avrupa'ya gitmiştir.  

2015 yılına kadar başta Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak olmak üzere komşu ülkelerde Altı 

Milyondan fazla Suriyeli mülteci kaydedilmiştir.Muhtemelen on binlerce mültecide  kayıtsız 

bulunmaktadır. Tahmini 227.000 kişi kayıt olmayı beklemektedir 1 . Suriyeli mültecilerin 

Ürdün'e akışı çok büyüktü. Haziran 2015 itibarıyla, Ürdün'deki Birleşmiş Milletler mülteci 

ajansına göre  620.000'den fazla Suriyeli kaydedilmiş ve Suriyelilerin yüzde seksen dördü 

(%84)  kamp dışında yaşamaktadır (Francis, 2015).  

                                                             
1 
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Ürdün'de, Komisyon sadece Suriyeli mülteciler için Amman, Irbid ve Zaa'teri de dahil olmak 

üzere üç kayıt merkezi kurulmuştur. Mülteci kartlarının verilmesini denetleyen ve Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisinin (UNHCR) hizmetlerinden yararlanma 

hakkına sahip olan bu akredite edilmiş merkezler, sığınma ülkesinde ve Ürdün'de yürürlükte 

olan yasal düzenlemelere uymadıkları durumlar dışında, adli soruşturmaya  maruz kalmadan 

hukuki ve adli koruma sağlamaktadır (Mülteci Akını, 2016).  

Ürdün'deki UNICEF Suriyeli mültecilerin istatistiklerindeki en son güncellemelere gelince, 

2019'un son yılındaydı ve 6800.000 mülteci saydıklarını belirtti.  Ayrıca, Ürdünün karşılaştığı 

göç dalgalarını göz önünde bulundurarak,  Ürdün’ün çok sınırlı bir ekonomisine  rağmen birçok 

mülteci kabul ettiğini görülmektedir. Buda , uluslararası yardım kuruluşların sunmuş olduğu 

yardımlara rağmen, mülteciler için sorunların artmasına neden olmuştur (UNHCR, 2016). 

Araştırma Evreni:  

Amman Başkenti ve Zarqa Şehri'ndeki kalan 13  Suriyeli mülteciler ile yapılmaktadır. 

Araştırma Örneklemi:  

Görüşme; verileri toplamak amacına bir metodolojik takip etmektedir. Görüşmeler resmi 

multeci kampların dışında yerleşip Amman Başkenti ve Zarqa Şehri'ndeki kalan 9 erkek ve 4 

kadın  Suriyeli mülteciler ile yapılmaktadır. Örneklemin medeni durumu evli veya dul olup 

ortalama gelirleri 264,61 dolar. Ayrıca, bu Görüşmeler kampın dışındaki mültecilerin çektikleri 

en öndeki yasal, sağlık ve economik  sorunları  göz  önüne  almaya  amaçlamaktadır. 

Veri  Toplama  Aracı  

Literatür taraması ve daha önceki çalışmalardan yola çıkarak, her grup katılımcı için görüşme 

için farklı açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Mültecilere 4 soru soruldu. Soruların tamamı 

yanıtlandı ve mültecilerin karşılaştığı sorunlara odaklanıldı; yasal, sağlık ve ekonomik. 

Araştırmacı bu soruların amacını ve önemini açıklamış ve onayları alınmıştır. Görüşmeler, 

görüşülen kişilerden alınan imzalı bir onay ile doğruluk için kayıt altına alındı. Görüşmeler 

yazıya dökülmüş, Türkçe'ye çevrilmiş, kodlanmış ve analiz ve inceleme için özetlenmiştir. 

Transkriptler dikkatlice okundu ve veriler ifade edildi ve temalar halinde gruplandırıldı.  

Veri Analizi 

Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde tematik analiz yapılmaktadır. Ardından, 

örtüşme olmadığından emin olmak için belirlenen temalar birbirleriyle karşılaştırılmaktadır. Bir 

örtüşme meydana gelirse, bu temalar tek bir temayı temsil edecek şekilde birleşmektedir. 

Üye cinsiyet yaş 
Medeni 

hal 

Gelir 

durumu 

Ürdün'de 

kalış süresi 

Aile 

bireylerinin 

sayısı 

Konut 

durumu 

A.S Erkek 35 Evli 200 D 3 YIL 5 Kiracı 
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E.B Kadın 23 Evli 150 D 2 YIL 4 Kiracı 

M.H Erkek 53 Evli 250 D  4 YIL 7 Kiracı 

R.H Kadın 55 Evli 250 D 7 YIL 10 Kiracı 

T.D Kadın 26 Evli 500 D 5 YIL 4 Kiracı 

H.N Erkek 49 Evli 300 D 9 YIL 9 Kiracı 

T.A Erkek 42 Dul 270 D 8 YIL 6 Kiracı 

M.A Erkek 47 Evli 300 D 5 YIL 9 Kiracı 

A.K Erkek 39 Evli 100 D 8 YIL 9 Kiracı 

Z.T Kadın 63 Dul 150 D 6 YIL 1 Kiracı 

A.Y Erkek 29 Evli 320 D 4 YIL  5 Kiracı 

B.Ş Erkek 44 Evli 350 D 4 YIL 8 Kiracı 

N.K Erkek 39 Evli 300 D 3 YIL 7 Kiracı 

 

Sonuçlar 

Transkriptlere ve odak gruplarından ve görüşmelerden elde edilen özet bilgilere göre, veriler 

ifade edildi ve mültecilerin cevaplarına göre kategoriler veya temalar halinde gruplandırıldı.  

Mültecilerin  Çektikleri  Yasal  Sorunlar 

A.S. Örneklem “Ürdün'de doğan çocuklarımın doğum belgeleri çıkarırken sorun karşıladım. Ben 

Suriye'de evlendim. Ama imkanım olmadığı için orda onu ispatlayamadım. Evlendikten iki ay sonra 

Ürdün'e iltica ettiğimde doğum belgeleri çıkaramamaktan şaşırdım. Suriye'de çıkarmam gereken nüfus 

cüzdanına dayandığı yüzünden çocuklarımın yasal kayıt işlemleri tamamlayamadım.” dedi. E.B.  Üye 

ve  M.H. Üye ile aynı durum yaşandı. 

R.H. Üye dediki "Mahkemede nikah kıyılmadan Ürdünlü adamlarla babası tarafından zorla 

evlendirilen üç kız çocuğum var. Biri evlilik yasal yaşı altında (18 yaşın altında), biri de kocası 

tarafından fiziksel şiddet görmektedir. Zor maddi durumu yüzünden kocasını mahkemeye verip evlilik 

tespit davası açamıyor ve ondan boşanamıyor. Diğeri ise boşanma sorunları yüzünden de T.D. üyesi 

R.H üyesi ile maddi  gücü olmadığından dolayı Iraklı kocasına karşı boşanma davası açamayacakları 

kararına vardılar. Kocası varlıklı olmasına  rağmen  eşine harcamıyor  ve  sürekli  şiddet göstermekte.” 

H.N. üyesi de mülteci olduğuna dair hiç bir belgesi olmadığını göz önüne aldı. Kamplarda hiç 

kalmadan 2011’de savaş başladığından beri direkt Amman Şehri'ne geldiğinden dolayı, özel ve 

ulusal dernekler tarafından takdim edilen maddi yardımlardan faydalanamıyor. Aynı durum 

T.A. üyesinde. 

Ama N.K. üyesinin kayınbiraderi mülteci olmasına dair hiç bir belgesi olmadığı  için  

Ürdün'den  mecbüriyetten  geri  dönmeye  zorlandı. 

Fakat örneklemde en çok görülen sorun konaklama kiralıklarıdır. Üyenin doküz ferdi, ev 

sahipleri onlara ev kiralıkları yükselttiklerinden şikayetçiler. Ev masrafları karşılamaya 
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imkanları olmadığı yüzünden beş fert evden ayrılmak zorunda kaldı. Daha ucuz kiralığa sahip 

olan eve taşındılar. Lakin hem aile ortamına hem de temel ihtiyaçlarını karşılayacak  uygun bir 

ev değil. 

B.Ş. üyesi ise; iş sahibinden  sorun çıkartmadan üç yıl çalıştığına dair bir belge istedi. Mülteci  

belgesi elinde olmasına rağmen iş yapabilmek  için iş  izni  olmadığından  şikayetçidir. 

Çoğu mültecilerin çektikleri yasal sorunların sebebi, Suriyeli ve Ürdünlü mevzuatların 

arasındaki farkına aittir. Özellikle, erken evlilik, boşanma ve medeni hukuk davalarında 

örneğin; konaklama kiralıklarıdır. Ayrıca; Suriyelilerin yaşam konuları ile ilgili başka şekli 

konular önemsedikleri ve mültecilerin çoğularında farkındalık eksikliği yüzünden  yasal 

sorunlar  yaşamaktadır. Ek olarak; adli yardımları elde etme  zorluğun  ile  beraber  yüksek  

maliyetli  olmalarıdır. 

Mültecilerin  Çektikleri  Sağlık  Sorunlar 

Örneklemin fertlerinin; aileleri çektikleri en önemli sağlık sorunları hakkında sorunca, çoğu 

cevaplar fiziksel yaralanma ve hastalıklara yönelik idi. 

Z.T. üyesi “Ürdün'e iltica etmeden önce Idlip’te iken kurşun parçacıkların sonucunda ayağım 

yaralandı. İlacın devamını getiremiyorum. Gerekli amaliyatları yaptıramıyorum. Çünkü UNHCR 

hizmetleri sadece başta olmak üzere yardım etti ve ilacın masraflarını karşılamadı.” Cevabını verdi. 

UNHCR ve ulusal derneklerin yeterince sağlık ihtiyaçların karşılamadıklarından  bahseden 

örneklemin fertlerinden (A.Y.) , (M.H.) ve (E.B.) . Ki (A.Y.)’nin cevabı “Ailem Ürdün'e 

gelmeden önce savaş yüzünden iki yaralı çocuk içeriyor. Mükemmel bir şifa görebilmeleri için ilaç 

verilmedi” idi .(M.H.) ise; hastaneye UNHCR  yoluyla  müyanesi olup gelenler çok fazla 

olduğundan dolayı sırası geç verildi. Erken yapılması gereken amaliyatını ve ona verilen 

randevusunu beklerken kolunu kaybetti. (E.B.) ise de; kocası hâlâ savaşta gördüğü 

yaralanmadan acı çektiğini belirtti. Bacaklarında kısmi felç oldu. Şuana kadar bacaklarında bir 

kaç  amaliyat  randevusunu  bekliyor. 

(H.N.)’ye gelsek; tedavi ve ilaçların masrafları yüksek olduğunu göz önüne aldı. Örgütlerden 

aldıkları yardımlara rağmen Ürdün'e gelmeden önce çektiği kronik bir hastalık yüzünden 

sürekli alması gereken ilaçları satın almıyor. Ek olarak; Ürdün'de fiyatları yüksek olmakla 

beraber yardımları çocuklarının ihtiyaçları  yolunda  harcamayı  tercih ediyor. 

İlginç olarak; Suriyeli mültecilerin çektikleri akıl hastalıklar var. Ki sorumlu örgütler 

ilgilenerek ciddiyete alınmalıdır. Örneklemin fertlerinde iki akıl vakası bulundu. Birisi R.H.’nin 

kız çocuğu gözleri önünde çocuğunu öldürülmesinden  sonra aldığı şok nedeniyle konuşma 

yeteneğini kaybetti. Diğeri ise; M.A.’nın 15 yaşındaki kız çocuğu idi. İdlip'teki bombalar ve 

rejimlerin seslerinedeniyle  sara (Epilepsi) hastası oldu. Ürdün'e geldikten sonra hâlâ şok 
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etkisindedir. Böylece; Suriyeli mültecilerin mülteci resim belgesi olmasına  rağmen akıl sağlığı 

ile ilgili çok sınırlı şekilde hizmet gördüklerini  tesbit edilmektedir. Ancak, gıda ve beslenme 

açısından; çoğu cevaplar memnun kalmadıklarına  işaret etti. Sebepler çeşitli idi. Ama hepsini 

ailelerin iktisadi durumları  kötü  olduğuna  yönelikti. 

Konaklama açısından; T.A. üyesi kaldığı ev yaşamaya hiç hazırsayılmadığını belirtti. Zarqa 

Şehrin ortasında yer alan bir evden kiralığı pahalı olduğundan dolayı şehrin etrafında yer alan 

1+0’lık olmasına yakın bir eve taşındı. Taşındıktan sonra evin iç ve dış çevresinden zarar gördü. 

İç çevresi yeraltına benzer küçük çocukların sağlığına zararlı şekilde nemle dolu. Hem şehir 

merkezi hem de iş yerinden uzak kalıyor. Bunun yüzünden, evinden şehir merkezine kadar 

taşıma araçların masraflarını karşılamak için ek ücrete ihtiyaç duymaktadır. 

Söz etmek gerekirse; sosyal medyaları gördükten sonra mültecilerden uluslararası tıbbi destek 

kaldırılmıştır. Hiç resmi bir örgüt bu görevi üstlememiştir. Ancak tıbbi destek gönüllü 

kuruluşlarla sınırlandı. Zor vakaları sosyal medyada paylaşarak ve insanlardan gelen yardımları 

bekleyerek topladıkları maddi gücüne göre acil tedavi  vermektedir. 

Mültecilerin  Çektikleri  Ekonomik  Sorunlar 

Örneklemın tüm fertleri Ürdün'de yaşam masrafları çok yüksek olduğuna dair bir oldu. (eğitim, 

tedavi, konaklama kiralıkları, gıda, ve taşıma araçları). 

A.K. “doküz kişiden oluşan ailemin üçü devlet okullarında ihtiyaçlarını, Ürdünlü bir aileye ait olan 

çiftlikte uzun saatlere çalışarak sağalmaya çalışıyorum. Fakat ailemin aylık ihtiyaçları karşılayamayan 

bir ücretle. Haftalık ücretim yaklaşık 25 Dinar, yani aylık 140 $’a yakın ücret alıyorum”. Dikkate 

alarak Ürdün'de minimum ücret yaklaşık 340 $’dır ifade etti. 

N.K. üyesi ise; 14 ve 16 yaşındaki iki oğlu aile ihtiyaçları karşılamak yolunda ve kendisini 

inşaat işlerinde yardım etmek için okulları bıraktılar. Uzun saatlere çalıştıklarına rağmen 

haftalık ücretinden çok az harçlık alıyorlar. 

 Son olarak; örneklemin tüm üyeleriuluslararası örgütlerve yerel gönüllü kurumlardan aldıkları 

mali   yardımın yetersizlik  konusunda anlaştılar. 

 

 Sonuçlar ve Tavsıyeler 

Örneğin ifadelerinden, Ürdün'de mültecilerin karşılaştığı en önemli sorunların olduğu açıktır: 

Yasal yönü :   1. Mahkemelerde evlilik kanıtı sorunu. 

                           2.  Reşit olunmamış evlilik.  

                           3.  Aile içi şiddet ve boşanma davaları. 

                           4.  Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık sorunları. 

                           5. Mültecinin kimliğini doğrulayan belgeler elde edilmesi.  
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                           6.  Yasal çalışma izni almada zorluk.  

Sağlık  yönü :   1.  Yüksek tedavi maliyetleri. 

                             2. Savaş nedeniyle fiziksel engellilik. 

                              3. Bazı mülteciler akıl hastalıklarından muzdariptir.   

                              4.  Konut için uygun olmayan bir ortamda yaşamak. 

                              5.   Yiyecek ve beslenme eksikliği.  

Ekonomik  yönü :   1.  Çocuk işçiliği. 

                                 2. Kamp dışında yaşamanın yüksek maliyeti. ( eğitim, tedavi , konaklama 

kiraları,  gıda, taşıma araçları).  

                                  3. Mültecilerden sorumlu kuruluşlardan yetersiz olan mali yardım.  

Kuşkusuz, mülteci yaşamlarını iyileştirmek, mülteci ve ev sahibi topluluklar arasındaki 

boşlukları kapatmak ve mültecilerin karşılaştığı yasal, sosyal, eğitimsel veya sağlık sorunlarını 

çözmek, her iki tarafın da sürekli araştırma ve çabasını gerektirir. Bu nedenle, hükümet ve sivil 

toplum kuruluşlarının olduğu yerlerde mültecilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili daha fazla 

araştırma yapılmasyetersizl 
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Modernleşme ve Sekülerleşme Bağlamında Azerbaycan 

Aydınlarının Dine Bakışı  

İlham Sovgatov1 

Özet 

Bu çalışmada modernleşme ve sekülerleşme bağlamında Azerbaycan aydınlarının görüşü ele 

alınmaktadır. Özellikle XIX. yüzyılın son çeyreği ile XX. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan bu 

değişim ve dönüşümün ele alındığı bu araştırmada Azerbaycan’ın, Çarlık Rusyası’nın son 

yıllarını, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve Sovyetlerin ilk yıllarını kapsayan bir dönem ele 

alınmaktadır. Bu dönemde Azerbaycan aydınlarının tartıştığı konular şöyle sıralanabilir: 

terakkiyet, milliyetçilik, Türkçülük, devletçilik, özgürlükçülük, ittihatçılık, İslamcılık, 

muasırcılık ve Avrupalılaşma (Batılılaşma). Göründüğü gibi bu kavramların hemen hemen 

hepsi modern döneme ait kavramlardır. Bir örnekle açıklamak gerekirse Azerbaycan bayrağının 

üç renkli olması ve bu renklerin Türkçülük, muasırcılık ve İslamcılık anlamına gelmesi 

modernizmin büyük etkisi olarak iddia edilebilir. Bu bağlamda Azerbaycan aydınlarının da 

Batı’nın askeri, ekonomik, siyasi ve bilimsel üstünlüğünü kabul etmiş bulunduklarını, 

gelişmenin toplumsal yapıda Batı tarzı bir yönetim sisteminin örnek alınması ile mümkün 

olabileceği kanaatini benimsemiş olduklarını söylemek mümkündür. Bu çalışmada özellikle o 

dönemde hem edebiyatta hem de siyasette aktif rol almış düşünürlerden edip Mirze Celil 

Memmedguluzade, şair Mirze Elekber Sabir, müzisyen ve besteci Üzeyir Hacıbeyli’nin 

görüşleri irdelenecektir. Aynı zamanda söz konusu dönemde ışık yüzü gören Molla Nasreddin 

dergisinin geleneksel dünya görüşünün eleştirilmesine yönelik görüşler de ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Sekülerleşme, Din, Memmedguluzade, Sabir, Hacıbeyli, 

Molla Nasreddin. 

 

Giriş 

Azerbaycan Cumhuriyeti 18 Ekim 1991’de bağımsızlığını elde etmiş ve yüz ölçümü 86.600 

km2 olan bir devlettir. Başkent’i Bakü’dür. Azerbaycan 1828 yılında Çarlık Rusyası ile İran 

Şahlığı arasında ikiye bölünmüş bir ülkedir. İran’ın işgali altında kalan ve 113.000 km2 sahayı 

                                                             
1 Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bilim Dalı. 
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ihtiva eden Güney Azerbaycan’ın başşehri Tebriz’dir. Azerbaycan; batıda Gürcistan ve 

Ermenistan cumhuriyetleri, güneyde İran ve Türkiye, doğuda Hazar Denizi’yle çevrilidir 

(Bünyadov, 1991). 1992-1994 yılları arasında Ermenistan tarafından topraklarının %20’si olan 

Karabağ bölgesi işgal edilmiştir. Bakü’den başka en önemli şehirleri Lenkeran, Sumgayıt, 

Gence ve Mingeçevir’dir. Azerbaycan’da Türklerle birlikte, Talışlar, Avarlar, Lezgiler, 

İngiloylar ve diğer etnik unsurlar yaşamaktadır. 

XVIII.-XIX. Yüzyıllarda Azerbaycan 

Azerbaycan XVIII.-XIX. yüzyıllar arasında Çarlık Rusyası tarafından işgal altındaydı. 

Rusya’nın Azerbaycan üzerindeki emelleri oldukça eskidir. Azerbaycan’ın Türkiye ile İran 

arasında transit bölgesi oluşu ve bölgenin zirai ve ham madde kaynakları bakımından zenginliği 

Rusya’nın bölgeyle ilgilenmesine sebep teşkil etti. Azerbaycan’a ilk Rus akını Nadir Şah 

zamanında oldu (1735) (Bünyadov, 1991). II. Katerina Dönemi’nde (1786-1796) Rusların 

güneye doğru ilerlemesi devam etti. 1758’de Kuba bölgesi ve Kafkasya’nın büyük bir kısmı 

Rusya’nın egemenliğine girdi. Kafkasya üzerindeki politikada aktif bir rol alma isteği, Rusları 

askeri harekata yöneltti. Katerina’nın ölümü üzerine Azerbaycan hanlıkları zaman zaman Rus 

ordularına saldırdılar. Ruslar 1805’te Gence Hanlığı ile yaptıkları savaştan sonra bölgeyi ele 

geçirdiler. 1803-18013 Rus-İran Savaşları’nın sonunda imzalanan Gülüstan Antlaşması ile 

(1813) Gence, Şeki, Bakü, Derbend, Kuba ve Talış hanlıkları Rusya; Güney Azerbaycan 

hanlıkları ise İran hakimiyetine bırakıldı. Bu sırada Feth Ali Şah’ın oğlu Abbas Mirza 

kumandasındaki bir İran ordusunun Rus hakimiyetinde kalmış olan halkın desteğine güvenerek 

Kuzey Azerbaycan’a girmesi üzerine Ruslar, İran ordusunu yenerek Tebriz’i ele geçirdiler. Bu 

durum karşısında İran, Rusya ile bir antlaşma yapmak zorunda kaldı. İki devlet arasında 

imzalanan Türkmençay Antlaşması (1828) ve Osmanlı-Rus Savaşları’nın sonucunda imzalanan 

Edirne Antlaşması (1829) ile Azerbaycan’ın uluslararası statüsü tespit edildi. Buna göre Aras 

Nehri ile Talış Dağları sınır olmak üzere Azerbaycan ikiye ayrıldı. Revan ve Nahçıvan 

hanlıkları Rusya’ya bırakıldı, Hazar denizi de Rus egemenliğine geçti (Bünyadov, 1991). 

XIX. yüzyılda sosyal ve kültürel düşüncede bir safha açıldı (Bünyadov, 1991). XIX. yüzyılın 

ortalarından başlayarak dünyada ortaya çıkan bazı olaylar, Rusya İmparatorluğu içerisindeki 

olaylar Azerbaycan’ı da es geçmedi. İmparatorluk içerisindeki ulusların yaşamlarında milli ve 

manevi uyanma gerçekleşti (Aşırlı, 2009) . 

Azerbaycan aydınları ilk önce halkı aydınlatma, milli benlik bilincini uyandırma amacını hedef 

edinmişlerdi. Onlar çarlığın tavizlerinden istifade ederek gazete ve dergiler çıkarıp bununla 
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halkın okuryazarlığını artırmak ve dünya görüşlerini genişletmek istediler. Basın bu konuda 

istisnai bir öneme sahipti ve halkın kamusal yaşamında büyük bir rol oynadı. Her şeyden önce 

basın, o dönemde kamuoyunu oluşturan tek kitle iletişim aracıydı. Bilindiği üzere Azerbaycan 

basınının temelini Hasan Bey Zerdabi 1875 yılında attı. Lakin Çarlık, Azerbaycanlıların 

uyanışından ve aydınlanmasından korkarak bunu engellemek için çeşitli yollara başvurdu ve 

çok geçmeden Hasan Bey Zerdabi’nin açtığı Ekinçi gazetesini kapattı. Nihayet, 1905’te Rus-

Japon Savaşı’nda çarlığın yenilgisinden sonra Azerbaycanlılar basına tekrar kavuştular 

(Ceferov, 1993). 

O dönemin matbu organlarını zikretmek gerekirse, Açık Söz, İgbal, Yeni İgbal, Besiret gibi 

gazeteleri ve Dirilik, Şelale, Gurtuluş, Babayi-Emir, Molla Nasreddin, Leklek gibi dergileri 

sıralamak mümkündür (Ceferov, 1993). 

Ekinçi gazetesinde yazılan yazıların konusu İslam’da hurafe ve dini fanatizmin reddi idi. Bu 

yazıların temel amaçlarından biri de dini ritüelleri icra ederken Kur’an’da geçen kaidelerin 

dışına çıkmanın zararlı olduğunun kabulüydü. Aşure günü baş yarmanın yanlış olduğunu 

müzakereye açan Ekinçi bu durumun İslam kaide-kanunları ile çeliştiğini savunurdu. Hatta dini 

fanatizmin aleyhine yürüttüğü mücadelede keskin şekilde kendi tutumunu sergiliyor ve tahkir 

etmekten çekinmiyorlardı. 

Ekinçi dönemin Azerbaycanlılarının tasavvurlarının genişlemesine, komşu ülkelerde ve tüm 

dünyada gerçekleşen gelişmiş ideolojiler hakkında onların bilgilendirilmesine, kültürel 

aydınlanmaya adım atmalarına büyük yardımcı olmuştur (Aşırlı, 2009). 

XX. Yüzyılın Başında Azerbaycan 

XX. yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın toplumsal düşüncesi, Rusya ve Kafkasya başta olmak 

üzere doğuda işçi hareketlerinin merkezi olan Bakü’de devrimin etkisi altında şekillenmiştir. 

XX. yüzyılın başlarında temel haklar ve demokrasi yolunda mücadele eden Azerbaycan 

medeniyet cephesinin ünlü temsilcileri, bu düşüncede aktif bir şekilde rol aldılar. Bu dönemde 

Azerbaycan medeniyetinin farklı istikametler, cereyanlar ve inançlardan oluşan rengârenk bir 

manzarası vardı. Azerbaycan dilinde onlarca gazete ve dergi yayınlanıyordu (Seferova, 2016).  

Azerbaycan’da XX. yüzyılın başlarında gerçekleşen Sovyet ihtilalinin etkisi politik, sosyal ve 

edebi düşünce alanlarındaki eserlerde de görülür. Ahmad Agayef (Ahmet Ağaoğlu) ile 

Hüseyinzade Ali’nin birlikte çıkardıkları Hayat (1904), Ahmet Ağaoğlu’nun tek başına 

çıkardığı İrşad (1905) ve Terakki, Mehmed Emin Resulzade’nin çıkardığı Açıksöz (1915-1918) 

devrin önde gelen gazeteleri idi. Ayrıca Hüseyinzade Ali’nin edebi muhtevalı Füyuzat’ı (1906-
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1907) ile Celil Memmedguluzade’nin çıkardığı mizah dergisi Molla Nasreddin (1906-1920) 

belli başlı dergiler arasında sayılabilir (Bünyadov, 1991). 

Çarlık döneminde, Azerbaycan’da geleneksel eğitim veren okullar mekteplerden ve 

medreselerden ibaretti. Mektepler, camilerin içinde erkek çocuklara dini eğitim vermenin 

yanında okuma yazma ve aritmetik derslerini okutmaktaydı. Bunlar ilk düzeydeki okullardı ve 

eğitim genellikle ezbere dayanmaktaydı. Mekteplerde dünyevi bilimler hiç okutulmazdı. Eğitim 

çok yetersizdi ve buna göre de döneminin bazı yayın organları tarafından devamlı eleştirilmekte 

ve reform edilmenin zaruri olduğu vurgulanmaktaydı (Ganbarov, 2016).  

Sovyet hükümeti Azerbaycanlılar ile Türk dünyası arasındaki geniş kültür ve düşünce bağlarını 

koparmak gayesiyle alfabe değişikliğine gitmiştir. Böylece yüzyıllar boyunca meydana gelen 

bir kültür birikiminin bulunduğu Arap harfli Azerbaycan alfabesinin yerine Latin alfabesi 

kullanılmaya başlandı (1929). Eski harflerin kullanılmaması için sert tedbirler alan hükümet 

1939’da Latin harfli alfabeyi de kaldırarak Rus alfabesinin kullanılmasını mecbur tuttu 

(Bünyadov, 1991). 

Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Araştırmanın konusu Azerbaycan aydınlarının dine bakışları, din hakkındaki görüşlerini 

sekülerizm ve modernizm bağlamında ele almaktır. Araştırma, Azerbaycan düşünürlerinin 

genel olarak din ve özel olarak İslam ve din adamları hakkında yazdıkları eserlerindeki 

yaklaşımları konu edinmektedir. 

Araştırmanın amacı, Azerbaycan aydınlarının dine bakışını, din hakkında düşündüklerini ortaya 

çıkarmaktır. Aynı zamanda onların eserlerine başvurularak elde edilen bulgular sonucunda din 

sosyolojisine katkı sağlamaktır.  

Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları  

Bu çalışmada modernite ve sekülerleşme bağlamında Azerbaycan aydınlarının görüşü ele 

alınacaktır. Özellikle XIX. yüzyılın son çeyreği ile XX. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan bu 

değişim ve dönüşümün ele alındığı bu araştırmada Azerbaycan’ın Çarlık Rusyası, Azerbaycan 

Halk Cumhuriyeti ve Sovyetlerin ilk yıllarını kapsayan bir dönem ele alınmaktadır. Aynı 

zamanda ismi geçen aydınların biyografisi kısaca ele alınarak daha sonra onların görüşlerine 

yer verilmektedir. Bu çalışmada Azerbaycan aydınlarından bir edip, bir şair, bir müzisyenin 

görüşleri ve bir derginin bakış açısı irdelenmeye çalışıldı. Edip Mirza Celil 

Memmedguluzade’nin görüşleri ve onun tesis ettiği Molla Nasreddin dergisinin bakış açısı, şair 

Mirza Ali Ekber Sabir, müzisyen ve besteci Üzeyir Hacıbeyli’nin din hakkında görüşleri 
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incelemeye tabi tutuldu.  

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman ve belge analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Dokümanların incelenmesi ve araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren 

yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmada doküman incelemesi tek başına bir veri 

toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2018). Dokümanlar, uzun yıllardır nitel araştırmalarda önemli bir 

araştırma yöntemi olmuştur. Doküman çeşitleri olarak kitaplar, mektuplar, dergiler, günlükler,  

haritalar, çizelgeler, istatistikler, anayasalar, yönetmelikler, yasal metinler, gazeteler, 

fotoğraflar, anılar, röportajlar, okul kayıtları, sağlık ve kamu kayıtları, resimler, videolar, 

mesajlar vb. sayılabilir (Kıral, 2020). Böylelikle, bu araştırmalarda söz konusu olan Azerbaycan 

aydınlarının kendi eserleri, onların hayatı ve görüşleri hakkında yazılmış kitaplar, bilimsel ve 

edebi makaleler, tezler incelenmeye tabi tutulmuştur. 

Kavramsal Çerçeve 

Modernizm, Modernleşme 

Günümüzde hızlı toplumsal değişim ve bu değişimin sonuçları modernlik, postmodernlik, 

globalleşme,  küreselleşme kavramlarıyla ifade edilmektedir (İçli, 2012).  

Modernizm genelde on dokuzuncu yüzyıl sonu ile İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar 

olan dönemde, bilhassa sanat ve edebiyatta meydana gelen büyük çaplı değişmeleri 

tanımlamakta kullanılan bir terimdir (Marshall, 1999). Modernizmin açıkça sınırı belirlenmiş 

bir bitiş tarihi yoktur. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri gerçekleşen değişimleri tanımlamak için 

postmodern terimi kullanılıyorsa da bazı düşünürler modernizmin hala sürdüğünü iddia 

etmekte; bazı yazarlar da modernizmin ölümünün söz konusu tarihten çok daha önce 

gerçekleştiğini belirtmektedirler (Marshall, 1999). 

Modernleşme, ABD’deki bir grup gelişme uzmanının, Marksist toplumsal gelişme 

değerlendirmesine bir alternatif ortaya koyma gayretlerinin sonucu olarak 1960’ların başında 

yaygın biçimde kullanılmaya başlanan bir terim ve yaklaşımdır (Marshall, 1999). 

Modernlik, “18. yüzyıl Avrupa Aydınlanması’ndan 1980’li yılların ortalarına kadar süren ve 

sekülerleşme, bireyselleşme, bilimsel düşüncenin gelişimi gibi unsurlarla karakterize edilen 

dönem” (Giddens ve Sutton, 2016) olarak ifade edilmektedir. İddiaya göre modern dünya, 

büyük ölçüde on yedinci yüzyıldan sonra geleneksel toplumlarla onlara alternatif oluşturmak 
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amacıyla Batı’da ortaya çıkmış bir dünyadır. Nüfusun çoğalması ve heterojenleşmesi; yüksek 

düzeyde sanayileşme; birincil olarak kapitalist ve pazar ekonomisi; oldukça dar ve yapısal 

anlamda örgütlü toplumsal farklılaşma ve iş bölümü biçimleri; hem vatandaşlık ve vatandaşlığa 

genel üyeliğin organize edilmesi hem de siyasi faaliyetlerin ve süreçlerin şekillendirilip 

yapılandırılması anlamında ulus devlet üzerine kurulu bölgesel ve idari bir sistem; bilim ve 

teknolojinin giderek hâkim hale gelmesi söz konusu değişimlerdendir. Ayrıca geleneksel 

toplumlara muhalif olarak modernliğin meydana getirmeye başladığı kültür, inanç sistemi ve 

uygulama biçimleri esasen oy birliğine dayalı, normatif, akılcı ve sekülerdir (Giddens ve 

Sutton, 2016). 

Modernlik, 16. yüzyıl Avrupa’sında modern ve antik (şimdi ve eski zamanlar) arasındaki 

karşıtlık, sıradan bir karşıtlıktı ve “modern” kelimesi, çağdaş olan bir şeyi ifade etmek için 

kullanılırdı. Dahası modernleşme düşüncesi, -çağdaş hale getirme anlamında- modernliğin daha 

net bir tanıma kavuştuğu 19. yüzyıla kadar yozlaşma olarak algılandı. Ancak bu aşamadan 

sonra, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğine kadar, sosyal davranışların, ulaşımın, konutların, 

modanın ve daha fazlasının modernleştirilmesi, ilerici ve hatta gerekli bir tutum olarak 

görülmeye başlandı. Bununla birlikte sosyal teoride “modernlik”, Aydınlanma Dönemi’nden 

1980’li yıllara değin bütün bir tarihsel dönemi tanımlayan çok daha geniş anlamlara sahiptir. 

Aydınlanma düşünürleri geleneği, dinsel otoriteyi ve teslim olunmuş inançları eleştirmiş, 

insanlığın ilerlemesinin ancak eşitlik ve özgürlük arayışlarıyla, rasyonel düşüncenin gelişimine 

ve bilimsel yöntemlere bağlı olduğunu savunmuşlardır (Giddens ve Sutton, 2016). 

Modern dünyanın (yani modernliğin) başladığı zamanların, bilhassa on yedinci yüzyıl Batı 

Avrupa’sına kadar izi sürülebilir. O zamanlarda toplumda oluşan yapısal değişimlerle, özellikle 

de onun iktisadi ve siyasi örgütlenme sahaları ile bilginin dini içerikten seküler ve bilimsel 

mahiyet ve temele dönüşümünü gerektirmeye başlayan yeni kültürel formlar ve değerlerin 

ürettiği toplumsal bölünmeler arasında bir birleşme başlamıştır (Giddens ve Sutton, 2016). 

Aydınlanma düşüncesiyle birlikte dini hakikatlere şüpheyle yaklaşmak, modern çağın bir 

özelliği olmuştur. Fakat daha çok kurumlaşmış dini dogmalara karşı bir tepki olarak ortaya 

çıkan inanç kaybı, mutlaka bir iman kaybı veya iman krizi anlamı taşımaz çünkü din ile iman 

aynı şeyler değildir. Bu nedenle veya genel olarak manevi ilgilerin yeniden canlanması, modern 

toplumlarda oldukça yaygın bir şekilde görülmektedir. 

Modernitenin hız almasıyla birlikte geleneksel halk kültürünün ihtiva ettiği örf, adet, gelenek 

ve görenekler, akla ve bilime aykırı kabul edilerek cehaletin birer ürünü olarak görülmeye 
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başlandı. Buradan yola çıkarak Azerbaycan aydınlarının bir kısmı halk arasında yaygın olarak 

bilinen yanlış dini bilgilerin hepsini akla ve bilime aykırı olarak kabul etmişler, bu konuda 

eleştirilerini kendi eserlerinde yazmışlar. Genellikle, dönemin din görevlilerinin o zaman 

yaptığı resmi dine zıt davranışlarını alaya almış ve eleştirmişlerdir. 

Sekülerleşme 

Sekülerleşme (secularization), sosyal bilimler, felsefe, ilahiyat ve hukuk gibi çok çeşitli 

alanlarda birbirinden farklı anlamlarda kullanılan tartışmalı bir kavramdır. Özellikle sosyal 

bilimlerde din ile ilgili yapılan çeşitli analizlerde birbirinden oldukça farklı tanımlandığı 

görülmüş ve bunun üzerine bazı açıklamaları yapmak bir zorunluluk arz etmiştir (Kirman, 

2005). 

Sekülerleşme, özellikle modern sanayi toplumlarında dinsel inançların, pratiklerin ve 

kurumların toplumsal önemlerini yitirdikleri bir süreçtir (Marshall, 1999). Dindeki gerileme, 

dinsel törenlere katılanlara, Ortodoks inanca bağlılık, ödenek, üyelik ve saygı çerçevesindeki 

örgütlü din desteğine ve bayramlar gibi dini etkinliklerin toplumsal yaşamdaki önemlerine 

bakılarak hesaplanır. Bu kriterlerden hareketle, modern toplumların yirminci yüzyılda bir 

sekülerleşme sürecinden geçtiği iddia edilmiştir (Marshall, 1999). 

Sekülerleşme tezi, sekülerleşmenin sanayi toplumunun ve kültür modernleşmesinin 

yükselişinin kaçınılmaz bir özelliği olduğunu ileri sürer. Bu teze göre, modern bilim geleneksel 

inançları irrasyonel bir duruma getirmiş; yaşam dünyalarının çoğullaşması dinsel kurumları 

daha az ihtiyaç duyulan bir konuma düşürmüş; teknoloji, her şeye kadir Tanrı fikrini daha az 

gerekli ve akıl dışı bir kalıba sokarak insanlara kendi çevreleri üzerinde daha fazla denetim 

kurma olanağı tanımıştır. Bu anlamda sekülerleşme, Max Weber’in toplumun rasyonelleşmesi 

kavramıyla ifade etmeye çalıştığı olgunun bir ölçüsü olarak kullanılmaktadır (Marshall, 1999).  

Türkçede seküler kavramının karşılığı olarak dünyevi, sekülerleşmenin karşılığı olarak da 

dünyevileşme kavramları kullanılmakta ise de kavramların belli sosyal ve kültürel çevrelerde 

ortaya çıktıkları düşünüldüğünde bunların karşılık olarak kullanıldıkları kavramların anlam 

bütünlüğünü tam olarak ifade edemedikleri açıktır (Kirman, 2005). 

Sekülerleşme ile ilgili kullanılan farklı kavramlar arasında “dünyanın büyüsünden arınması”, 

“kurumsal farklılaşma ve ayrımlaşma”, “özerkleşme”, “rasyonelleşme”, “bireyselleşme”, 

“özelleşme”, “göreceleşme”, “bu dünyaya ait olma”, “inanmama”, “kilise dindarlığının 

çöküşü”, “kilisesizleşme”, “aydınlanma miti” gibi bazı kavramlar sayılabilir (Kirman, 2005). 

Bu konuda bir çalışma yapan Larry Shiner, sekülerleşme kavramının altı değişik anlamda 
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kullanıldığını belirlemiştir (Hamilton, 2001). Birincisi, daha önce kabul edilen dinsel 

sembollerin, doktrinlerin ve kurumların prestijlerini ve önemlerini kaybederek dinsiz bir 

topluma doğru ulaşması, dinin gerilemesidir. İkincisi, dikkatin doğaüstü olanlardan uzaklaştığı 

ve bu yaşamın gerekliliklerine ve sorunlarına yöneldiği “bu dünya” ile daha fazla uyum 

anlamına gelir. Dini kaygılar ve grupların, sosyal kaygılar ve dini olmayan gruplardan ayırt 

edilemez hale gelmesidir. Üçüncüsü, sekülerleşme toplumun dinden kopması anlamına 

gelebilir. Burada kastedilen, dinin kendi ayrı alanına çekilmesi ve özel hayatın bir meselesi 

haline gelmesi, tamamen içe dönük bir karakter kazanması ve dinin kendisi dışındaki sosyal 

hayatın herhangi bir yönünü etkilemeyi bırakmasıdır. Dördüncüsü, din, dini inançların ve 

kurumların dini olmayan biçimlere aktarılmasına maruz kalması, bu bir zamanlar ilahi güce 

dayandığı düşünülen bilgi, davranış ve kurumların, tamamen insan yaratımı ve sorumluluğu 

fenomenlerine, bir nevi antropolojik dine dönüştürülmesini içermesidir. Beşincisi, dünyanın 

kaygıdan uzaklaştırılması, insan ve doğa, doğaüstü olanın hiçbir rol oynamadığı rasyonel, 

nedensel açıklama ve manipülasyonun nesnesi haline geldikçe dünyanın kutsal karakterini 

kaybetmesidir. Altıncısı ve sonuncusu, sekülerleşme, geleneksel değerlere ve uygulamalara 

olan bağlılığın terk edilmesi, değişimin kabul edilmesi ve tüm kararların ve eylemlerin rasyonel 

ve faydacı bir temelde kurulması anlamında basitçe “kutsal”dan “seküler” bir topluma geçiş 

anlamına gelmesidir. (Hamilton, 2001) 

Sekülerleşmenin farklı boyutlarda tezahür ettiği bilinmektedir. Sekülerleşme tezinin 

öngörülerinin tam olarak gerçekleşmediği yönündeki görüşleriyle dikkatleri üzerine çeken 

Berger, dinin toplumsal planda gerilemesine rağmen bireysel alanda varlığını sürdürmeye 

devam ettiği yönünde kategorik bir ayrım yaparken aslında sekülerleşmenin iki farklı boyutta 

tezahür ettiğini vurgulamış olmaktadır (Kirman, 2005). Berger ilk başta sekülerizmin 

savunucularından olsa da “Sekülerizm Gerilemesi” (Berger ve Köse, 2002) yazısında bu 

iddiasından vazgeçmiştir.  

Sekülerleşme kuramının ana teması gayet açıktır: Modernleşmeyle hem toplumsal düzeyde 

hem de bireyin zihninde din gerileyecektir (Kurt, 2018). Dinin sosyal kurumlar üzerinde 

etkisinin azaldığını söylemek mümkünse de özellikle dinin birey ve toplum üzerinde etkin 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Kurumsal yapılarda dinin zayıflamasına karşı kurumsallığın 

dışında yaygın dini formlar ortaya çıkmaktadır. Sekülerleşmeye eleştirel yaklaşanların üzerinde 

durdukları noktalardan biri olan dini canlanma ve dine dönüş olayları, sekülerleşmenin kesin 

olmadığının bir kanıtı olarak gösterilmektedir (Kurt, 2018). 
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Azerbaycan Aydınlarının Dünya Görüşleri 

Bundan sonraki bölümde Azerbaycan aydınlarının görüşlerine yer verilecektir. Onların 

biyografileri hakkında kısa bilgi verildikten sonra onların görüşlerine yer verilecektir. Bu 

çalışmada edip Mirza Celil Memmedguluzade, şair Mirza Ali Ekber (Elekber) Sabir, müzisyen-

besteci Üzeyir Bey Hacıbeyli’nin görüşleri incelenecektir.  

Celil Memmedguluzade 

Biyografisi 

Mirze Celil Memmedguluzade 22 Şubat 1869 tarihinde Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde 

doğmuştur. Babası Memmedgulu Meşedi Hüseyingulu Oğlu (1840-1905) okula gitmese de 

ilkokul düzeyinde eğitimli, çalışkan insanlardan biri olarak çocuklarının, aynı zamanda genç 

Celil’in dünya görüşünün biçimlenmesinde önemli rol oynamıştı (Memmedguluzade, 2004a). 

C. Memmedguluzade 1873-1878 yıllarında Mollahanada eğitim almış, burada Arap, Fars 

dillerini öğrenmiş, Doğu tarihi ve edebiyatı hakkında temel bilgilere ulaşmıştır 

(Memmedguluzade, 2004a). 

Memmedguluzade Nahçıvan’da ilkokul eğitimini almış, 1882-1887 yıllarında Gori Muallimler 

Seminariyasında okumuştur. Burada çeşitli milletlerden olan Çernyayevski (1840-1894), 

Semyonov (1834-1902), Novospasski, Lomouri (1852-1915), yanı sıra Azerbaycanlı 

öğretmenler Mirze Ebdüsselam Ahundzade (1843-1907), Seferelibey Velibeyov (1861-1902) 

gibi ünlü eğitmenlerden ders almıştır.  

Celil Memmedguluzade 1887-1897 yıllar arasında Nahçıvan’da pedagoji faaliyetiyle meşgul 

olmuştur. 1887 yılın Eylül-Ekim aylarında İrevan ilinin Uluhanlı Köy İlkokulunda öğretmenlik 

yapmıştır. Baş Noraşen Okulunun Müdürü Alimemmed Halilov’un yardımı ile 13 Ekim 1887 

tarihinden bu okulda göreve başlamıştır.  Baş Noraşen’de iken Memmedguluzade 1889’da Çay 

Destgahı adlı ilk alegorik dram eserini yazmıştır. 

1890-1897 yıllarda Nehram köyünde öğretmenlik yapmıştır. Bu görevdeyken, “Kişmiş Oyunu” 

(1892), “Danabaş Kendinin Ehvalatları” (1894) hikâyelerini kaleme almıştır.  

1895 yılında Memmedguluzade Moskova’ya ve Petersburg’a sefer etmiş, imparatorluk 

içerisinde gerçekleşen süreçleri gözlemlemiş, vatandaşları daha büyük çapta eğitmek için yollar 

aramış, Latin alfabesine geçmek hususunda görüşmeler yapmıştır (Hebibbeyli, 2002). 

1897-1903 yıllarda İrevan ve Nahçıvan’da hukuk organlarında görev yapmıştır. 1903 yılı 

sonlarında Tiflis şehrinde yaşamaya başlamıştır. 1918-1920 yıllarında Karabağ’da Kerizli 
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köyünde meskun olmuş, 1920-1921 yıllarında ise Güney Azerbaycan’ın Tebriz şehrinde 

kalarak faaliyetine devam etmiştir. 

Sovyet hükümeti Azerbaycan’ı işgal ettikten sonra 1921-1927 yıllarında Yeni Alfabe 

Komisyonunda, Tetkik ve Fetöbbe Cemiyetinde, Molla Nasreddin dergisi ofisinde çalışmıştır. 

Büyük edip ve yazar Celil Memmedguluzade 4 Ocak 1932 tarihinde Bakü’de vefat etmiş ve 

Fahri Hıyaban’da defnedilmiştir. (Hebibbeyli, 2002) 

Görüşleri 

Celil Memmedguluzade’nin dram eserleri Azerbaycan’da dramaturjinin gelişmesinde yeni 

dönem açmıştır. Onun Ölüler trajikomedisi cehalet ve hurafenin esaretinden kurtulmak için 

yazılmış, nihai anlamda derin etkili güce sahip bir eserdir. Ölüler bütünlükle Türk-Müslüman 

dünyasında, aynı zamanda Azerbaycan’da manevi bağımlılık, esaret ve fanatizmi yıkmak için 

yazılmış bir eser olarak kaleme alınmıştır. Yapıttaki Kefli İskender imajı XX. yüzyılın 

başlarında Azerbaycan toplumunda dikkat çeken milli aydın tabakasının genelleşmiş imajıdır. 

Yüksek eğitim almış, okumuşlardan olan İskender, etrafında gerçekleşen olayları derinden 

anlıyor, bütün bunları yurttaşlarına ulaştırmak, onların gözünü açmak için tüm gücüyle çaba 

sarf ediyor. Lakin fanatizmin derin girdabına düşmüş “şehir nüfusu” onu anlamak düzeyinde 

değil. Atası Hacı Hasan, Kerbelai Fatma Hanım, şehir sakinleri Meşedi Oruc, Meşedi Bahşeli, 

Hacı Kerim, Hacı Kazım, Mir Bağır ağa gibi “diri ölüler (yaşayan ölüler)” İskender’e deli 

gözüyle bakıyorlar; onun adamları “ölü diriltmek” adı ile yoldan çıkan, aldatıp namusunu ve 

onurunu ayaklar altına alan, İsfahan düzenbazı Şeyh Nasrullah’ın iç yüzünü ortaya çıkaran 

etkili sözlerine inanmak istemiyorlar (Memmedguluzade, 2004a). 

Şeyh Nasrullah imajı ile Ölüler’de bütünlükte yalancı, düzenbaz din adamlarının amelleri 

genelleştirilmektedir. Onun “ölü diriltmek” oyunu esnasında kurduğu planları gerçekleşir. Ama 

büyük zorlukla da olsa, sonuçta, İskender radikal fanatizmi aşarak Şeyh Nasrullah’ı ifşa 

edebiliyor (Memmedguluzade, 2004a). 

Celil Memmedguluzade modernizm bağlamında eleştirilerinden birinde Molla Nasreddin’in 

1906’taki 3. sayısında “Luğet” yazısında ironi olarak “ihtira” (icat) kavramını şöyle 

tanımlamıştır: “Yani hörlerin mesleği. Müselman içinde istemal olunmağı caiz değil. Amerika 

ve Germaniya’da (Almanya) çok işlenen sözdür” (Memmedguluzade, 2004b).  

Celil Memmedguluzade açık şekilde dini eleştirmemeye gayret etse de genellikle dindarları ve 

dini liderleri direkt hedef almaya çalışmıştır. O, kendi yazılarında eleştiri yaparken hep ironi ve 

komedi yöntemini seçmiştir. Edebi üslup ile kendi eleştirisini yapmış, ama alenen hiçbir zaman 
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dine karşı olduğunu ifade etmemiştir. Mesela “Mutluluk” (Hoşbahtlık) yazısında Avrupa’daki 

gelişmeye vurgu yapar, Müslümanların ise uyuduğuna dikkat çekmiştir: 

“Allah-Taala biz Müselmanları hoşbaht (mutlu) yaradıp. Bir fikir eyle ve gör ki hiç zahmet çekmeye-

çekmeye her ne ki, dünyada var, -her bir şey bizim ihtiyarımızdadır. Götür (götürelim) demir yolu, 

telegrafı, telefonu ve geyri bunun gibi şeytan işlerini,- bunların ihtiyarında ne ki, zahmet çekmişik, belke 

bunları Avropalılıar sümük (kemik) sındırıb icad edende biz ayaglarımızı soyug suya uzadıb, on sekkiz 

saat iftarın intizarında olurdug, amma ahırda (sonunda) Allah-Taala bizi bu dünya nemetlerinin hiç 

birinden mahrum kılmadı çünki hakikatte de biz hoşbahtık” (Memmedguluzade, 2004c). 

Molla Nasreddin Dergisi 

Molla Nasreddin dergisi 1917 yılına kadar Tiflis’te, 1921 yılında Tebriz şehrinde, 1922-1931 

yıllarında Bakü’de basılmıştır. Komedi edebiyatının ve matbuatın gelişimine büyük etki 

etmiştir (Hebibbeyli, 2002). 

Memmedguluzade’nin editörlüğünde ışık yüzü gören Molla Nasreddin dergisinde Azerbaycan 

halkı ile birlikte, Kafkas halklarının, Avrupa ve Doğu halklarının hayatı, mücadelesi 

yansıtılmıştır. Bu dergide dünya milletleri ve olayları ile ilgili makalelerinde o, genel toplumsal, 

kültürel dirilişin tebliği ve savunulması yanı sıra milli uyanış ve terakkide uluslararası 

deneyimden istifade etme amacı gütmüştür (Hebibbeyli, 2002).  

Molla Nasreddin dergisinin kadrosu, kurucusu Celil Memmedguluzade gibi halk için sanat 

anlayışını benimsemiş aydınlardan oluşmuştu. Bu aydınlar mizah ve yergiden yararlanarak 

mollaları, gericiliği, baskıcı yönetimleri, cahilliği, kadının eve hapsedilmesini, kız çocuklarının 

okutulmamasını, muta nikâhını tenkit ederek, halkı aydınlatmaya çalışmışlardır. Dergide o 

yıllarda pek yaygın olmayan resim ve karikatürlere yer verilmesi, derginin halk tarafından 

tutulmasını kolaylaştırmıştır. 

Molla Nasreddin dergisi 25 yıllık yayım hayatı boyunca toplam 746 sayı çıkmıştır. Her 

sayısında dönemin çeşitli hassas konularını ele alan Molla Nasreddin, derginin hemen hemen 

tüm sayılarında kadına özgürlük, toplumun cahilliği, eğitimsizliği ve dini kendilerine kalkan 

yaparak insanların vicdanını sömürenleri eleştirmiştir (Hüseynova, 2019). 

Molla Nasreddin ilk sayısından itibaren İslam dünyasının uyanışı için mücadele ederek halkın 

önüne dini engel olarak koyan, eğitime karşı çıkan, batıl ve dini inançlarla cahil halkı 

korkutanları hedef alarak eleştirmiştir. Dergi, dinin eğitim ve insanların üzerinde baskısına karşı 

çıkmıştır. Dönemin mollaları, Kur’an eğitimini ücretli eğitim yapacak kadar ileri gitmiş ve 

rüşvet almış, zengin çocukların birkaç gün içinde Kur’an’ı okuyup bitirdiklerini dile getirmeye 

başlamışlardır (Hüseynova, 2019). 



7th International Student Symposium 

208 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Türkiye’de Molla Nasreddin ile ilgili araştırmalarda derginin karikatürlerinde din konusunun 

ele alınmasının İslamofobiyi çağrıştırdığı düşüncesi öne sürülmüştür. Türkiye ve Azerbaycan 

mizah sanatının benzer ve farklı yönlerini ele alan Mencet (Mencet, 2018) Molla Nasreddin 

dergisiyle Türkiye’de en uzun süreli mizahi yayın olan Akbaba dergisini karşılaştırmıştır. Her 

iki dergiden örnek olarak ikişer karikatür seçilmiş ve karikatürlerin gösterge bilimsel 

incelenmesi yapılarak karikatürlerde Doğu’nun alçaltıldığını ve Batı’nın yüceltildiğini, alay 

edilerek, üstünlük kurma kullanılarak çarşaflı kadınların hayvana ya da yaratığa benzetildiğini 

yazmıştır. Bunun yanı sıra inceleme sonucu yazar, karikatürlerin çizim yöntemlerinde de aşırı 

benzerlik olduğunu ve din konusuna yaklaşım açısından İslam’ın aşağılandığını, 

Müslümanların istisnasız bir biçimle sürekli olumsuz formlarda (çirkin, sahtekâr, cahil vb.) 

çizildiğini, bu tür klişeler oluşturmanın bugün İslamofobi olarak tanımlanan bir düşünce 

yapısında tasvir edildiğini belirtmiştir (Hüseynova, 2019). 

 Molla Nasreddin Azerbaycan’da dini değerlere karşı açık eleştiriler yaptığı için dinsizlikle 

itham edilmiştir. Yukarıda da zikrettiğimiz gibi, Memmedguluzade Ölüler eserinde sahte din 

adamlarına karşı tutumunu ortaya koymuştur. Memmedguluzade 1906’da Molla Nasreddin 

dergisinde yazdığı “Niye Beni Dövüyorsunuz?” adlı yazısında aşağıdaki satırları yazmıştır: 

“Evvelan, ben molla ola ola Müselman kardeşlerime vaiz eden vakit diyorum: bir Allah’a sitayiş edin, bir 

de Peygamber’e ve imamlara itaat edin. Ama siz diyorsunuz: Allah’a da sitayiş edin, Peygamber’e de 

imamlara da mollalara da dervişlere de yılan oynadanlara da fala bakan, tas kuran, dua yazan, cadukün, 

hemzad, ecinne, kelile, dimne, şeytan, div, merrih, serrih, terrih, amah, saşan, küfle kurdu, mığmığ, 

mozalan bunların cümlesine sitayiş edin!” (Memmedguluzade, 2004b). 

Celil Memmedguluzade Molla Nasreddin dergisinde bir süre sonra, 1911’de fikrini daha açık 

biçimde ifade ederek amacının din perdesi altında halkı yağmalayan, fanatizm girdabına salan 

yalancı dincilerin iç yüzünü, sıfatını açıp göstermekten, milletini onların esaretinden 

kurtarmaktan ibaret olduğunu beyan etmiştir: “Molla Nasreddin’in maksadı ne dine sataşmaktır 

ne de taze bir mezhep icat etmektir. Molla Nasreddin’in kastı vahşi adetlerin ortalıktan 

götürülmesi yolunda çalışmaktır” (Hebibbeyli, 2002). 

İslam âleminde aşırı önem verilen “namus” ve “ahlak” kavramına Molla Nasreddin dergisi 

başka bir yönden yaklaşarak bu meselede farklı tarzda fikir bildirmiştir. Dergiye göre kadınların 

açık gezmesi, medeni ve sosyal hayatta aktif olmaları, eğitim almaları ve erkeklerle birlikte 

aynı yerde çalışmaları, Müslümanların anladığı gibi “namussuzluk” ve “ahlaksızlık” değildir. 

Molla Nasreddin, çarşaf altında tutulan eğitimsiz, cahil bir hayat sürmeye mecbur edilen 

kadınlar arasında, müminlerin İslam âleminde hesap ettikleri ahlaksızlıkların, açık şekilde 
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gezen kadınlardan daha fazla olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Dergide İslam âleminde bulunan 

ve döneminde yaygınlaşan “muta”nın ahlaksızlıktan başka bir şey olmadığı dile getirilmiştir 

(Hüseynova, 2019). 

Mirza Ali Ekber (Elekber) Sabir 

Sabir, 1862 senesinde Şamahı şehrinde doğmuştur. Şairin ailesi, İslam dini gelenekleriyle 

yaşayan mütevazı bir aile olmuştur. Babası, Sabir’in gelecekte ruhani olmasını istiyordu ve oğlu 

sekiz yaşına geldiğinde onu Mollahanaya göndermiştir. Mollahana eğitimi Sabir’in ilerde 

şairlik döneminin başlamasına vesile olmuştur. Sabir, Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeden yazmaya 

başladığı için mollalar tarafından dövüldüğünü ve daha 8 yaşındayken annesi ve babasından 

oruç tutup namaz kılmaya zorlandığını, daha o dönemde yazdığı üç mısralık şiirle şu şekilde 

ifade etmiştir: “Tutdum orucu iremazanda / Galdı iki gözüm kazanda / Mollam da döyür yazı 

yazanda” (Sabir, 2004). 

Onun 12 yaşındayken Seyit Azim Şirvani’nin yeni açtığı mektebe gitmesinin, gelecekteki 

faaliyetine büyük etkisi olmuştur. Mektepte okuduğu dönemlerde Sabir, Farsçadan Türkçeye 

şiirler tercüme etmiştir. Bu da onun şiire olan merakını daha da artırmıştır. 

Şair, 1906 senesinde Molla Nasreddin dergisi ile tanışmış ve dergide mizah ruhlu şiirler 

yazmaya başlamıştır. Sabir’in Molla Nasreddin dergisinde çalışmaya başlaması dergi için 

mühim gelişme olarak bilinmektedir. 

Mirze Ali Ekber Sabir, o dönemin toplumsal sorunlarını şiirlerinde hiciv olarak anlatmaya 

çalışmıştır. Mesela, bir şiirinde milletin, toplumun, dünyanın derdi ile ilgilenmemek, kendini 

bütün sorumluluklardan soyutlayarak yaşamak gerektiğini ifade eden “Millet Nece Tarac Olur 

Olsun Ne İşim Var” şiirini yazmıştır. Bu şiir; milletin, halkın akıbeti ne olursa olsun umurunda 

olmayan bir insanın dilinden söylenen mizahi bir şiirdir. Yani millet düşmanlara muhtaç olsa 

da benim karnım tok olsun, benim işlerim yolunda olsun, dünya batsa da batsın, benim hiç 

umurumda değil anlamında yazılmış bir şiirdir. Gafletle uyuyanları uyandırmamak, dünyada 

gerçekleşen olaylardan haberleri olmasın, dünya halkları terakki ile meşgulken biz tembellikten 

yorgan döşekten çıkamıyoruz, terakkiyi uykuda göreceğiz diyordu şiirinde (Sabir, 2004b). 

Sabir yine o zamanda icat edilen teknolojilerin bizim halkımızda olmamasını işaret eder, 

modern dönemin koşullarına ayak uydurmamaktan bahseder; bunun yanı sıra şair, 

modernleşmeden geri kaldığımızı belirtir ve bunun suçunu da din adamlarının üzerine atar.  

“Dindirir asr bizi, dinmeyiriz, 

Açılan toplara diksinmeyiriz; 
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Ecnebi seyre balonlarla çıkır, 

Biz hele aftomobil minmeyiriz; 

Guş kimi göyde uçar yerdekiler, 

Bizi gömmüş yere minberdekiler!” (Sabir, 2004b) 

Ecnebi dediği Avrupalıların artık balonlarla gökte seyahat etmesine işaret ederek bizim ise hala 

arabaya sahip olmadığımızı anlatır. Yani Batı’dan geride kaldığımızı ima ederek kuş gibi uçar 

yerdekiler ifadesinde de uçağa sahip oldukları halde bizi minberdekiler, yani mollalar toprağa 

gömerek gericiliğe itmektedir. Çünkü o zaman Müslümanlar arasında gavur icadı olan 

teknolojileri kullanmak bile haram sayılarak bu teknolojilerin kullanılmasına cevaz 

verilmemişti. Diğer bir şiirinde de şunları yazmıştır: 

“Başgalar çok da balonlarla eder seyri-heva, 

Biz de seyri edirik habde her sübhü mesa, 

Gövli-ahundu unutdunmu ki, ve’z etdi sana: 

Dehr fanidir, ezizim, ona uyma ebeda! 

Terki-dünya ile firdov hüram olmalıyız! 

Yaşamak ister isek sırf avam olmalıyız!” (Sabir, 2004b) 

Milli diriliş babında yazdığı satirik şiirinde halkın uyanmamasını dile getirmiştir: 

“Terpenme, amandır, bala, gafletten ayılma! 

Açma gözünü, habi-cehaletten ayılma! 

Laylay, bala, laylay! 

Yat, kal dala, laylay! (Sabir, 2004b)  

Bir şiirinde de bizim bütün alışkanlıklarımızın, düşüncelerimizin efsane, mit olduğunu ve 

kadınlara düşkün olduğumuzu kaleme almıştır. Bu şiirinde vatan sevgimizi güçlü sayar, hem 

dindar olup hem de her gün bir kadın alıyoruz anlamında ifadeler kullanır: 

“Övradımız, ezkarımız efsaneyi-zendir, 

Efsaneyi-zən nuri-dilü ruhi-bedendir, 

Çün hübbi-nisa lazımeyi-hübbi-vetendir, 

Ehli-veteniz, hübbi-veten yad alırız biz! 

Dindarlarız, günde bir arvad alırız biz!” (Sabir, 2004b)  

Sabir dini taassuba şiddetle karşı çıkmış çünkü İslamlığın dejenere olmasına razı olmamıştır. 
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“Çapma atını, girme bu meydane, a Molla! / Çok meskereye sen yazma Müselman’e, a Molla!” 

ve “Molla dayı, etme şeraret bele / Ortalığa salma lecacet bele” (Sabir, 2004b)  mısraları ile 

başlayan şiirlerde mollalara müracaat ederek kendi emellerinizle İslam’a ve Müslümanlara leke 

sürmemeyi ifade etmiştir. 

Üzeyir Bey Hacıbeyli 

Biyografisi 

Üzeyir Hacıbeyli, 18 Eylül 1885 yılında Ağcabedi köyünde Katip Abdül Hüseyin’in ailesinde 

doğdu. Üzeyir doğduktan kısa zaman sonra ailesi Şuşa şehrine göçtü. Üzeyir’in babası Abdül 

Hüseyin Hacıbeyov ve annesi Şirin Hanım Aliverdibeyov kendi çocuklarını müzik ve şiir 

sanatına sevgi ruhuyla yetiştiriyorlardı. Üzeyir ilköğrenimini Şuşa’daki iki yıllık Rus-Tatar 

Okulunda yaptı. Üzeyir’in ilk musiki hocası, aynı zamanda dayısı olan, Azerbaycan’ın büyük 

müzisyenlerinden Ağalarbey Alivedibeyov idi. Üzeyir’in güzel sesi vardı ve o halk şarkı ve 

makamlarını çok iyi söylüyordu (Seferova, 1985). 

1899-1904 yılları arasında Üzeyir, Gori Öğretmen Okuluna devam ediyordu. O burada dünya 

ve Rus kültürü ile tanışıyor, Rus ve Batı Avrupa klasiklerinin büyük eserlerini okuyordu. 

1905 yılında, devrim arifesinde o Bakü’ye gelir, petrol bölgesi Bibiheybet’te işçi çocuklarına 

ders verir. Böylece onun toplumsal, politik ve maarifçi çalışmaları başlar. 

Onun İrşad, Hakikat, Terakki, Yeni İkbal, Kaspi, Molla Nasreddin gibi dergi ve gazetelerdeki 

makale ve fıkraları devrin güncel sorunlarını, halkın eğitilmesi uğrunda savaşı, milli dil 

meselesini ve Rus kültürüyle münasebeti konu ediyordu. O en güncel politik konular hakkında,  

Rusya’daki 1905’de devrimi, İran inkılâbı vb. üstüne yazılar yayımlıyordu (Seferova, 1985). 

Üzeyir Hacıbeyov, 1905’de Leyli ve Mecnun, 1909’da Şeyh Sinan, 1910’da Rüstem ile Söhrap, 

1912’de Şah Abbas ile Hurşit Banu, aynı yılda Asli ve Kerem, 1915’de Harun ile Leyla adlı 

ünlü opera eserlerini yazdı (Seferova, 1985). Bunlardan başka, Azerbaycan sinema ve tiyatro 

tarihinin unutulmaz başyapıtları olan Karı ve Koca (1910), O Olmasın, Bu Olsun (Meşedi İbad, 

1911) ve Arşın Mal Alan (1913) müzikal komedilerini yazmıştır (Seferova, 1985). 

Üzeyir Hacıbeyov, ilk iki müzikal komedisini yazdıktan sonra 1911 yılında müzik öğretimini 

devam ettirmek amacıyla Moskova’ya gider ve filarmoniye bağlı kurslara yazılarak solfej üzere 

N. M. Laduhin’den, armoni üzere N. N. Sokolovki’den ders almaya başlar. Kısa süre sonra ağır 

geçim sıkıntısı yüzünden öğrenimini yarıda bırakarak Bakü’ye dönmek zorunda kalır. Fakat 

1913 yılında tekrar okumak için ve bu sefer Petersburg Konservatuvarına gider (Seferova, 
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1985). 

1926 yılından itibaren Üzeyir, Azerbaycan Devlet Konservatuvarının rektör yardımcısı, daha 

sonra rektörü oldu. 23 Kasım 1948’de vefat etmiştir.  

Görüşleri 

Ünlü besteci, Azerbaycan opera sanatının kurucusu, seçkin dramaturg, gazeteci, öğretmen 

büyük müzik bilgisi uzmanı ve kuramcısıdır. Üzeyir Hacıbeyli’nin dünya görüşü, Rus 

demokratik fikrinin olumlu etkisiyle, Azerbaycan’ın aydın kesiminin ilerici temsilcilerinin 

koyu gericilik, fanatizm ve sosyal adaletsizlik savaşı ortamında biçimlenmiştir (Seferova, 

1985). 

Hacıbeyli’nin komedi eserlerinde eski dünyanın tipler galerisini; fakir fakat şöhret düşkünü 

aristokratları, açgözlü ve şehvetperest tüccarları, satılmış aydınları, kiralık katilleri 

yansıtmaktadır. Hacıbeyli, Arşın Mal Alan eserinde (Hacıbeyli, 2005) sıradan insanların 

temsilcileri olan uşakları, veli ve telli tiplerini ve O Olmasın Bu Olsun  (Hacıbeyli, 2005) 

komedisinde hamal suretini sempati duyarak tasvir eder (Seferova, 1985). 

Genellikle yazdığı müzikal komedilerde çarşafa karşı Azerbaycan kadını, kölelikten kurtulmak 

ve özgürlüğü uğruna savaşmaktadır (Seferova, 1985). 

1918-1920’lerde Üzeyir Hacıbeyli’nin ortaya koyduğu eserlerindeki esas konu Azerbaycan 

istiklalinin muhafaza edilmesi, devletin toprak bütünlüğünü temin etmek, halkın sosyal ve 

ekonomik haklarının korunmasından ibaret idi (Aşırlı, 2009). Üzeyir, bu yıllarda Azerbaycan 

Halk Cumhuriyeti döneminde Azerbaycan gazetesinde aktif bir şekilde çalışmaktaydı. Bu 

gazetenin ilk editörü Ü. Hacıbeyli’nin küçük kardeşi Ceyhun’du. Ü. Hacıbeyli, kendisi de bir 

yılı aşık bir süredir gazetenin müdürüydü. Bu gazetede Üzeyir, “Bağımsızlık”, “Partilerimiz”, 

“Azerbaycan Parlamentosu”, “Andronik Meselesi”, “Görevimiz Nedir?”, “Lenkeran Faciası”, 

“Karabağ Hakkında”, “Millileşmek”, “Rusya’nın Durumu”, “Nahçıvan ve Karabağ”, 

“İçimizdeki Denikinler” başlığı altında birçok makale yayımlamıştır (Seferova, 2016). 

Bir yazısında bir Avrupalı ile konuşmasını yazan Üzeyir, altı milyon Müslüman’ın bir tane 

gazetesinin ve bu gazetesinin abone sayısının da 1800 olduğunu öğrenince Avrupalının verdiği 

cevabın onun çok kalbine dokunduğunu yazar (Hacıbeyli, 2005).  

Ü. Hacıbeyov’un modern ve seküler bağlamda görüşlerini açık şekilde “Geçmişte ve Şimdi” 

adlı yazısında görüyoruz:  

“Geçmişte eski medreselerimizin cığ-bığını, bur köşede mürgüleyen mollayı, onun çırt çubuğunu ve 
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“çubi-tenbihini”, feleggeni, “Gülüstan”, “Bustan”, “Çehil Tuti”, “Yusif ve Züleyha”, “Cameyi-Abbas” 

vs. hatırlayıp ve şimdi muntazam, ilim okuyan, bakaide mekteplerimizi görüp, kendi-kendime diyorum 

ki: “Perverdigara, dergahına şükür!” 

…Geçmişte minbere çıkıp, kınanın nasıl yakılmağından ve insanın ne etse cünup olduğundan mescide 

toplaşmış adamlarla söhbet eden mollaları hatırlayıp ve şimdi minber ahalini terakki ve tekamül yoluna 

çağıran ahundlarımızı görüp kendi-kendime diyorum ki: “Perverdigara, dergahına şükür!” (Hacıbeyli, 

2005). 

Er ve Arvad, konu itibariyle “evlilik” ve “kadın” meselesi üzerine kurulmuş bir eserdir. Piyeste 

ele alınan en temel mesele kadını alınıp satılabilen maddi bir unsur olarak gören eski zihniyettir. 

Bu zihniyet, piyesteki olayların akışı içinde sürekli olarak tenkit edilir (Hacıbeyli, 2005). 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bu araştırmada sekülerleşme bağlamında Azerbaycan aydınlarının bireysel açıdan seküler bir 

tavır sergilediklerini görmüş olduk. Aynı zamanda modernleşme bağlamında ele alınan 

konunun, daha çok Azerbaycan aydınlarının ıslahat görüşü, modern teknolojiye sahip olmak, 

hukuk devleti, milletçilik, Azerbaycancılık düşüncesi üzerinde şekillendiği görüldü. Aslında 

Batı’da gerçekleşen siyasi, ekonomik, askeri değişikliğin sonucunda bütün dünyada Batılılaşma 

dediğimiz dönemin başladığı görülür. Söz konusu araştırmamızda ele alınan dönem olarak 

Azerbaycan aydınlarının tartıştığı konuları şöyle sıralamak mümkündür: Terakki, milliyetçilik, 

Türkçülük, devletçilik, özgürlükçülük, ittihatçılık, İslamcılık, muasırcılık (modernleşme) ve 

Avrupalılaşma (Batılılaşma). Bu çalışmada daha çok Azerbaycan aydınlarının din hakkında 

görüşleri ele alınmaya çalışıldı.  

Azerbaycan aydınlarının din hakkında görüşlerinin seküler veya modern bağlamda ele 

alınmasının aslında karşımıza zorluklar çıkardığını söylemek gerekir. Çünkü her ne kadar din 

hakkında eleştirel bir tavır sergileseler bile kendilerini Müslüman olarak görüyorlar. Sadece 

onların eleştirdikleri dinin; hurafeler, sahte ve bilgisiz din adamlarının, yani mollaların tebliğ 

ettikleri din, bazı dini ritüeller, din sosyolojisi kavramı açısından kavramlaştırmak gerekirse 

“halk dini” olduğunu kendileri bile eserlerinde zaman zaman vurgulamaktadırlar. Resmi dine, 

yani kitabi dine karşı hiçbir eleştirel yaklaşım yapılmadığını savunuyor ve halka aslında kitabi 

dinin tebliğinin yapılması gerektiği üzerinde durmuşlardır. 

Azerbaycan aydınlarının eleştirel olarak en çok hedef aldıkları unsur din görevlileri, 

mollalardır. Bazı dini ritüelleri tenkit ederek gereksiz olduğunu kaleme almışlardır. Din 

hakkında yazdıkları yazılardan dolayı o dönemin din görevlileri tarafından “kafir” olarak 

damgalanan Azerbaycan aydınları, aslında dinin salt halinin insanlara tebliğ edilmesi 
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gerektiğini savunmuşlardır. Molla Nasreddin dergisi, mizahi olarak din görevlilerinin kitabi 

dinde buyrulan dini konuların dışına çıkarak kendi menfaatlerine göre dini yorumlamaları ve 

halkı dini konuda istedikleri gibi denetleyip yönlendirmelerini eleştirerek bunu alaylı bir 

yöntemle sergilemektedir. 

Söz konusu Azerbaycan aydınlarının yaşadığı dönem sosyal değişim ve dönüşümlerin yoğun 

yaşandığı; imparatorlukların dağılmaya başladığı ve milliyetçilik hareketlerinin ulusları sardığı 

bir dönemdir. Böylelikle Batı kültürünün etkisi sonucu Azerbaycan aydınlarının da milletçilik, 

terakki, ilerleme, özgürlük, maarifçilik, okuryazarlık artımı, modernizm, liberallik, yenilikçilik 

görüşleri üzerinde eserlerini kaleme almışlardır. 

Azerbaycan aydınları, Batı’da özellikle teknolojinin ilerlemesi sonucunda ulaştığı başarıyı 

yakalamak için ilk başta maarifçilik faaliyetlerinin gerçekleşmesi üzerinde durmuşlardır. Genel 

olarak modern bir toplum inşası için seçtikleri yol, basın vasıtasıyla halkı reforma hazırlamak 

ve eğitim kurumlarının modernleştirilmesiyle de okuryazarlığı yaygınlaştırmaktan ibaretti. 

Azerbaycan aydınlarının dünya görüşünün biçimlenmesinde eğitim aldıkları okul ve 

medreselerin de önemi büyüktür. Hemen hemen bütün aydınlar Tiflis’te Gori Öğretmenler 

Okulunda eğitim alarak dünyada ve Rusya’da gerçekleşen değişim ve dönüşümden haberdar 

olmuştur. Okuryazarlığı yüksek olan bu aydınlar en az üç dört dil biliyorlardı. Arapça, Farsça, 

Rusça ve bazıları da Fransızcayı da iyi bilmekteydiler. Kendileri “Mirza” olarak görev 

yaptıkları için, dünyada ve Rusya’da gerçekleşen olayları toplumsal, siyasal ve ekonomik 

açıdan okuma şanslarının olduğunu söylemek mümkündür. 

Böylelikle Azerbaycan aydınlarının Batı’da ve dünyada gerçekleşen sosyal, siyasi, ekonomik, 

askeri değişim ve dönüşümden etkilendiklerini söylemek mümkündür. Aydınların kaleme 

aldıkları eserlerinin bir kısmının Batı ile Doğu arasında kıyaslama olduğu görülmektedir. 

Burada Batı kültürünün ilerici, Doğu kültürünün gerici olduğunu dolaylı yolla da olsa ima 

etmeye çalışmışlar hatta bazıları bunu açık şekilde dile getirmiştir. 

Azerbaycan aydınlarının Doğu ile Batı arasında kıyaslama yapması, daha çok din ile ilerleme 

görüşü üzerinde biçimlenmiştir. Doğu toplumları (Azerbaycan toplumu da dahil), dini 

hikayeler, dini bilgileri üzerine müzakere ederken Batı’da, Batı toplumunun vatan sevgisi, 

ilerleme, yenilik, özgürlük, hukuk gibi konular üzerinde tartıştığını mizahi bir şekilde kend i 

eserlerinde işlemişlerdir. Diğer taraftan kendi toplum yapısını gözlemci metotla inceleyerek 

toplumsal yapıda eksik ve yanlışların neler olduğunu ifade etmeye çalışmışlardır. 

Sonuç olarak söz konusu olan dönemin aydınlarının seküler ve rasyonel bir tavır sergilediklerini 
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ve modern yaklaşımlarının olduğunu söylemek mümkündür. Bütün mücadeleleri, çabaları; 

halkın maarifçiliği, kendi milli kimliğini idrak etmek ve dünya sahnesinde kendi konumunu 

belirlemek olmuştur. Azerbaycan’ın siyasi, edebi, ekonomik açıdan büyük değişim ve dönüşüm 

yaşadığı XIX. yüzyılın başları Azerbaycan tarihinin altın sayfalarındandır.   
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Bir Sosyal Kontrol Olarak Covid-19 

Ramazan Ali MAHMOODI1 

Özet 

21. yüzyılda insan toplumu, yeni bir tip virüs (Covid-19) salgını ile karşılaşıp muazzam bir 

kontrollü hayat geçirmektedir. 2019’un son günlerinde başlayan ve kısa zamanda tüm dünyayı 

etkisi altına alan Covid-19, başlangıçta hükümetler ve sağlık kuruluşları tarafından bir sağlık 

sorunu olarak görülse de, giderek sosyal bir sorun haline geldi. Virüs, yayılıp hayatımıza etkili 

bir şekilde girince, tüm sosyal ilişkilerimizi kontrol altına aldı.  İnsanlar, kontrollü bir sosyal 

yaşamla karşı karşıya kaldı. Bu virüs, dünya çapında farklı boyutlarda etkisini gösterdi. Bu 

arada Covid-19’un en önemli işlevlerinden biri de sosyal kontroldür. Bu anlamda virüs, sosyal 

kontrol aracına dönüştü.  

Bu sosyal kontrol çerçevesinde, bireysel ve toplumsal hayatımız ciddi bir şekilde kontrol edildi. 

Bu süreçte, zorunlu sosyal izolasyon, zorunlu sosyal mesafe, zorunlu maske takma, evde kalma 

dışarı çıkmama, parklarda dolaşmama ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeme kısıtlamaları 

gibi kontroller,  sosyal hayatımızın tüm alanlarında uygulamaya başladı. Bu uygulamalar ve 

kontroller bile zorunlu hale geldi. Hem de üniversiteler, okullar, restoranlar da kapatıldı. 

Böylece, normal hayatımız ve ilişkilerimiz kontrollü bir yaşam haline geldi. 

Bu çalışmada Covid-19, sosyal kontrol açısından dünyanın toplumsal ilişkilerinde etkili 

faktörlerden biri kabul edilmiştir. Covid-19, sadece dünya sağlık sistemini etkileyen bir virüs 

değildir. Aynı zamanda sosyal sistem üzerinde de oldukça tesirli bir sosyal fenomen olarak 

tartışılabilmektedir. Covid-19, bir sağlık sorunundan çok bir sosyal sorun haline geldi. Virüs, 

sosyal ilişkiler alanına girip tüm gündelik hayat tarzı, alışkanlıkları, davranışları, sosyal ilişki 

biçimlerini değiştirdi ve onları kontrol altına aldı.  

Covid-19, insanlar için tehdit oluşturan ve insan hayatını tehlikeye atan bir realite olmakla 

birlikte, dünyanın bir sosyal problemine dönüştü. Covid-19 bu anlamda bir sosyal olgu ve 

sosyal problemdir. Özellikle de bir sosyal kontrol olarak tartışılabilir. Bu çalışma kapsamında 

virüs, bir sosyal kontrol olarak sosyolojik analiz açısından tartışılmış ve incelenmiştir. 

Anahtar Kalemeler:  Covid-19, Sosyal Kontrol, Sosyal Değişim, Sosyal İzolasyon.   

                                                             
1 Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi mahmoodiramazan@gmail.com 
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Giriş 

Çin’in Wuhan Eyaletinde ilk kez bir virüs tespit edildi. Mevcut aşılar ve tedavi yöntemleri virüs 

karşısında etkisiz kaldığı için hızlıca bütün dünyaya yayılmaya başladı. Virüs, insanlar üzerinde 

ölümcül sonuçlara yol açtı ve pandemi haline geldi. Dolayısıyla, Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından resmi olarak Covid-19 adı verildi. Covid-19  “korona”, “virüs” ve “hastalık” 2019 

yılını belirten isimlerdir. Araştırmacılara göre, bu virüs için resmi bir isim seçmek önemlidir. 

Çünkü hastaların etiketlenmesini ve damgalanmasını önler. Ayrıca virüsün tanımlanmasında da 

yardımcı olur. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, “Bir coğrafi bölgeye, bir hayvana, bir insana veya 

bir grup insana atıfta bulunmayan ve aynı zamanda telaffuzu zor olmasın” diye bir isim aramak 

zorunda kaldı (BBC News, 2020). 

2019’un son günlerinde başlayan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, 

başlangıçta hükümetler ve sağlık kuruluşları tarafından bir sağlık sorunu olarak görülse de, 

giderek sosyal bir sorun haline geldi. Virüs, yayılıp hayatımıza etkili bir şekilde girince, tüm 

sosyal ilişkilerimizi kontrol altına aldı.  İnsanlar, kontrollü bir sosyal yaşamla karşı karşıya 

kaldı. Bu virüs, dünya çapında farklı boyutlarda etkisini gösterdi. Bu arada Covid-19ün en 

önemli işlevlerinden biri de sosyal kontroldür. Bu anlamda virüs, sosyal kontrol aracına 

dönüştü. 

Covid-19 sadece dünya tıp sistemi veya ekonomik, politik yönlerden etkili olmakla kalmadı. 

Aynı zamanda bir sosyal kontrol haline gelip halkın tüm sosyal hayatını, günlük ilişkilerini ve 

davranışlarını kontrol altına aldı. Bu sosyal kontrol çerçevesinde, bireysel ve toplumsal 

hayatımız ciddi bir şekilde kontrol edildi. Bu süreçte, zorunlu sosyal izolasyon, zorunlu sosyal 

mesafe, zorunlu maske takma, evde kalma dışarı çıkmama, parklarda dolaşmama ve toplu 

ulaşım araçları ile seyahat etmeme kısıtlamaları gibi kontroller,  sosyal hayatımızın tüm 

alanlarında uygulamaya başladı. Bu uygulamalar ve kontroller bile zorunlu hale geldi. Bu 

sebeplerle üniversiteler, okullar, restoranlar da kapatıldı. Böylece, normal hayatımız ve 

ilişkilerimiz kontrollü bir yaşam haline geldi. Bu çalışma kapsamında Covid-19; bir sosyal 

kontrol olarak incelenecek, önemli bulgular ve öneriler sunulacaktır. 

Covid-19 

Covid-19 yeni keşfedilen bir virüs tipidir. Covid-19 virüsü bulaşmış çoğu insan, hafif ila orta 

şiddette solunum hastalığı yaşayacak ve özel tedavi gerektirmeden iyileşecektir. Yaşlı insanlar, 
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diyabet, kronik solunum hastalığı ve kanser gibi tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geçirme 

olasılığı daha yüksektir. Covid-19 virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında 

öncelikle tükürük damlacıkları veya burun akıntısı yoluyla yayılır (Dünya sağlık Örgütü, 

2020:1). 

Covid-19, solunum semptomları ile akut enfeksiyona neden olan (SARS-Cov-2) yeni bir virüs 

formudur. Ayrıca mevsimsel enfeksiyona neden olan virüsten farklıdır )American Thoracic 

Society, 2020).  

Şiddetli akut solunum sendromu Covid-19 (SARS-CoV-2) Wuhan, Hubei, Çin, Aralık 2019’da 

ortaya çıktı. O zamandan beri yerel ve ulusal hükümetler, tepki olarak benzeri görülmemiş 

önlemler aldı. Covid-19 hastalığı 2019 (COVID-19) salgını SARS-CoV-2,3 adı verilen yeni bir 

virüs biçimidir (Kiesha Prem ve ark, 2020).  

“İlk Covid-19 vakalarının çoğu, çeşitli hayvanların satıldığı Çin’in Wuhan şehrindeki Huanan 

deniz ürünleri pazarında çalışan veya pazarı ziyaret eden insanlarda meydana geldi. Virüsün 

kökeni hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Covid-19 virüsünün gen dizilimi, virüs gen 

dizilim veri bankasındakilerle karşılaştırıldı ve en benzer gen dizilimlerinin yarasalardan 

kaynaklanan iki korona virüste olduğu keşfedildi” (Özlem, 2020: 7). 

Sosyal Kontrol 

Sosyal kontrol, genel olarak bir bireyi belirli bir grubun ya da tüm toplumun beklentilerine 

uyum sağlamak için veya ikna etmek için kullanılan araçlara ve yöntemlere atıfta bulunur 

(Kave,1997: 45). 

Sosyal kontrol bir toplum tarafından eleştiri, onaylamama, suç gibi resmî hukukta olmayan 

yaptırımlar aracılığıyla, normlar, gelenekler üzerinden uygulanır (Kocaer, 2007: 2). 

Mustafa Tekin, sosyal kontrolü  “sosyalleşmenin nesnel boyutu” olarak tanımlar. Ona göre, 

sosyal kontrol, “Sosyalizasyon süreci, kişilerin davranış kalıplarına uymasını hem sağlayan 

hem de sürekli kılan bir mekanizmadır. Böylece kişilerin toplumda değerli görülen örüntü, rol, 

ilişki ve kurum çeşitlerine uymasını sağlamak için sosyal kontrol aracılığıyla kişiler üzerinde 

baskıda bulunulur” (Tekin, 2004: 2). 

Başka bir analizde, sosyal kontrol şöyle ifade edilmiştir: Bir grubun kendi üyelerinin 

davranışlarını, normlarını, kurallarını ve hatta istediğini kabul ettirmek için kullandığı 

araçlardır ( Janowitz, 1975:1). 

Sosyal Değişme 

İnsan toplumunun özelliklerinden biri değişme olgusudur. Bu olgu, insanın sosyal hayatının 

mahiyeti, işlevi ve yapısında farklılaşma, değişme gerçekleştirmektedir. Bildiğiniz üzere, eski 
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toplumun yaşam özellikleri çağdaş toplumun yaşam özelliklerinden çok farklıdır. Bu 

farklılıkları dikkate aldığımızda, değişmenin rolünün çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. 

Değişmenin ne olduğunu ve sosyologların bunu nasıl tanımladığını belirtelim. 

Jackson ve Theophılus'un (2017) dile getirdiği gibi, toplumsal değişme, bir toplumda veya 

toplumun belirli gruplarının sosyal organizasyon modelindeki değişiklikler anlamına 

gelmektedir (Jackson ve Theophılus, 2017: 2) . 

Bhat, toplumsal değişmeyi, toplumun büyüklüğündeki değişiklikler veya belirli bir toplumsal 

kurumda ve bu kurumla arasındaki ilişkilerinde değişiklikler olarak tanımlar. Burada, toplumsal 

değişmenin esas olarak gerçek insan davranışına atıfta bulunmaktadır (Bhat, 2016: 4) . 

Böylece, social change adı da verilen toplumsal değişme, sosyal ilişkilerde insan 

münasebetlerindeki değişikliklere odaklanmaktadır. Bu değişiklikler sadece 

organizasyonlardaki veya toplumsal kurumlardaki değişikliklerle sınırlı kalmaz. Değişmenin 

en önemli unsuru insan ve onun davranışlarıdır. Özellikle örgütsel ortamında ve toplumsal 

ilişkilerde görülmektedir. Bu çerçevede, Jackson, Theophılus ve Bhat, toplumsal değişmeyi, 

toplumsal yapı, kurumlar ve ilişkilerde bir vaziyetten başka vaziyet veya duruma geçiş olarak 

nitelemektedirler . 

Toplumsal değişmeyi geniş bir tanımdan daha spesifik ve açık hâle getirirsek, “Toplumun 

kültürü, yapısı, kurumları ve işlevi ile ilişkili bir kavramlar olarak görebiliriz”(Sunar, 2019:3).  

Yukarıdaki açıklamaya göre, Covid-19 ile mücadele bağlamında tüm uygulanan önlemler ve 

kontroller, toplumda belirli bir sosyal değişmeye neden oldu. Örneğin; insanlar arasında belli 

sosyal mesafe bulunması, insanların bir araya gelememesi, zorunlu maske takmak, sağlık veya 

güvenlik kurumlarının uygulanan kurallarıyla uyum sağlamak,  toplumun normları ve 

kurallarında değişimler gibi çok alanda değişim ve dönüşümler geçirmektedir.  

Bir Sosyal Kontrol Olarak Covid-19 

Her olayın farklı açıları ve boyutları vardır. Bir olayı incelediğimizde, ona farklı boyutlardan 

bakmalıyız. Covid-19 salgını sebep olduğu riskler, ölümler, sağlık, ekonomik ve politik 

sorunları kadar, yol açtığı toplumsal etkileri de vardır. Böylece, Covid-19 sağlığımızı etkileyen 

bir virüs olmasına rağmen bir toplumsal fenomen olarak, toplum için ciddi bir toplumsal kriz 

söz konusudur. Böylece, bu çalışmada söz konusu bir sosyal kontrol olarak Covide-19, 

sosyoloji penceresinden incelenir. Covid-19 toplumsal açıdan, toplumu daha çok etkileyen ve 

insanlara tehdit oluşturan bir toplumsal sorundur. Covid-19’un oluşumu ve yaygınlaşmasından 

sonra, tüm sosyal ilişkiler ve toplumsal hayatımızı kontrol altına alındı. İnsanlar arasında sosyal 

mesafe ve sosyal izolasyon gibi sosyal kontrolü oluşturdu. Güvensizlik, panik, zihinsel ve 
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duygusal sorunlar toplumsal hayatının tüm alanında meydana geldi. İnsanlar kontrollü bir 

sosyal yaşam ile karşılaştılar. Bu anlamda, Covid-19 bir sağlık sorundan ziyade bir sosyal 

kontrol olarak, bireysel ve toplumsal hayatımızı etkiledi. Covid-19 ile mücadelede hükümetler, 

kurumlar ve sağlık sistemler tarafından uyguladıkları hepsi sosyal kontrolü ifade eden önlemler 

ve programlardır. 

Covid-19 ile mücadele kapsamında, Sağlık önlemleriyle birlikte insanların davranışlarını, 

arzularını, yaşam tarzlarını ve toplumun normlarını ve değerlerini de güçlü bir şekilde kontrol 

altına aldılar. Her sosyal olgunun açık işlevi ve gizli işlevi vardır. Açık işlevi toplumsal 

davranışın bilinen, beklenen sonucudur, niyet edilen sonuçtur. Gizli işlev ise toplumsal 

davranışın bilinmeyen, beklenmeyen sonucudur. İnsanlar bazı eylemlerin işlevlerini farkında 

olmayabilirler. Covid-19 adı altında devletler ve kurumlar halka karşı tüm otoriteleri ve 

iktidarları polis aracıyla halka uyguladılar. Böylece, toplumda uygulanan önlemler ve planların 

gizli bir işlevi vardır. Bu gizli işlevi sosyal kontrolün işlevidir.  Sosyalleşme açısından da 

çocuklar ve ergenler üzerinde de ciddi etkiler bıraktı. Bu süreçte, çocuklar yeni durumla karşı 

karşıya kalıp bazı ilginç davranışlar ve alışkanlıklar ortaya çıkardı. Stres, korku, yalnızlık, cep 

telefona, tablete, internete, oyuna bağımlılığı Covid-19’un çocuklar ve ergenler üzerindeki 

etkilerinden bazılarıdır. Bu bağımlılıklar ve etkiler, devletin ve ilgili kurumların Covid-19 ile 

mücadele adına sosyal hayat üzerinde uyguladığı sosyal kontrolden kaynaklanmaktadır. 

Yetişkinler gibi çocuklar da devlet kurumlarının ortaya koyduğu kurallara uymaya ve buna 

dikkat etmeye mecbur kaldılar. Sosyal mesafeye uymak, zorunlu maske takmak, belli saatler 

dışında dışarıya çıkmamak gibi kontroller neredeyse çocuklar için bir alışkanlık haline geldi. 

Ve bu tam bir sosyal kontroldür.  

 Sosyal Mesafe  

Covid-19 ile mücadele kapsamında toplumda belli bir sosyal mesafe tedbirleri ön plana çıktı ve 

giderek bir sosyal kontrol haline geldi. Her gün televizyonlarda ve haberlerde uyarılar 

duyurulurdu. Pandemiyi azaltma adına sıkı uygulamalar ve önlemler gerçekleşti. Bu şekilde 

toplumu tutarlı bir hâlde muhafaza etmek için kontroller başlattırıldı. Bu uygulamalar ve 

önlemler ciddiyetle başlayıp insan hayatını kontrol altına aldı.  

Fiziksel mesafe olarak da adlandırılan sosyal mesafe, kendinizle evinizden olmayan diğer 

insanlar arasında güvenli bir alanı sağlamak anlamına gelir. Sosyal veya fiziksel mesafeyi 

uygulamak için, evinizden olmayan diğer insanlardan hem iç hem de dış mekânlarda en az 6 fit 

(yaklaşık 2 kol boyu) uzak durmak gerekir (CDC, 2020). 
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Covid-19’un yayılmasını azaltmak için maske takma, yıkanmamış ellerle yüzünüze 

dokunmaktan kaçınmak ve ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla sık sık yıkamak 

da dâhil olmak üzere, sosyal mesafeyi korumak gibi önleyici eylemlerle birlikte uygulanmalıdır 

(CDC, 2020). 

Sosyal mesafe genellikle bir sosyolojik kavram olarak anlaşılır. Uzaysal veya biyolojik 

mesafeye indirgenemez. Özellikle son yıllarda, teknolojik bağlar üzerine yapılan araştırmalar, 

insanların deneyimleyebileceğini göstermiştir. Aynı fiziksel ortamda birlikte bulunma 

olmaksızın sosyal mesafe ve yakınlık boşluğu da tecrübe edebilmektedir (Karakayali, 2009:3).   

Dolaysıyla, sosyal mesafe, belirli eylemlere uygulanan bir terimdir. Sosyal mesafe, halk 

sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için sağlık görevlileri 

tarafından dikkate alınmıştır. 

 Sosyal Mesafenin Özellikleri 

1. Birbirinden uzak durma ve fiziksel temasa dikkat etmek;  

2. Yüz yüze Çalışmak ve görüşmek yerine, telefon, sosyal ağ ve video konferans 

kullanmak; 

3. En az iki metrelik sosyal mesafeyi korumak; 

4. El sıkışmak ve sarılmak gibi toplumsal alışkanlıklardan uzak durmak; 

5. Bir yerde birlikte toplanmamak; 

Sosyal mesafenin konusu sadece Covid-19 ile mücadelede sınırlı kalmadı. Gittikçe bir sosyal 

kontrol haline geldi. Uygulanan tedbirleri ve kısıtlamaları sosyolojik bakış açısından bakacak 

olursak bazı olumsuz etkilere yol açmıştır. Sosyal bölünme, sosyal güvensizlik, yalnızlık, 

bireysellik gibi sonuçlarından örnek gösterebiliriz.  

Türkiye’de Covid-19 başladığı günlerinde sokağa çıktığı zaman çok üzücü görüntüler 

görülmekteydi. İnsanlar birbirlerinden kaçıyordu. Stres, panik, korku her yerde hâkimdi. En 

yakın arkadaşlar ve aileler bile birbirlerinden uzak duruyorlardı. Toplumda ve hatta aileler ve 

akrabalar arasındaki toplumsal ilişkiler ve akrabalık bozuldu. Sosyal mesafe sadece fiziksel 

mesafe olarak sınırlı kalmadı. Belki de bir sosyal kontrol olarak tüm toplumsal ve kültürel 

değerler üzerine de etkisini bıraktı. O eski toplumsal etkileşim ve ilişki ortadan kalktı.   

Aslında, Covid-19 ile ilgili uygulanan önlemler ve kontroller sosyal kontrolün anlamına taşıyor. 

Halkın sağlığını korumasına adına hükümetler tarafından uygulanan programlar ve tedbirler 

sosyal yaşamın ve insanların özel hayat alanının kontrol edilmektedir. Sosyal mesafe ile ilgili 

tüm raporları gözden geçirirsek, Covid-19’un bir hastalık ötesinde toplumdaki sosyal kontrol 

rolünü net olarak görülmektedir. Örneğin, üniversitelerin, okulların, ofislerin, festivallerin 

kapatılması gibi kısıtlamalar bir sosyal kontroldür. İşte bu söyledikleri ne anlamına geliyor? 
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“İşe gitmeyin!”, “Spor salonu, restoran, festivaller, konserler gibi ortamlardan uzak durun!”, 

“Toplu taşıma araçlarını kullanmayın!”, “Dışarıda yemek yerine paket yaptırmayı tercih edin!”, 

“Markete gitmeniz gerekiyorsa sakin saatleri tercih edin!”, “El temizliğine özen gösterin!”, 

“Çocukları birbirlerinden uzaklaştırın”, “Yemekler mümkün olduğunca bir arada yenmemeli.” 

gibi söyledikleri sosyal kontrolü temsil eder (tr.euronews, 2020).  

Bu söyledikleri dayanarak Covid-19 bir sağlık sorunundan ziyade bir sosyal problemdir. 

Böylece kontrollü bir sosyal ilişki ve etkileşimler ile karşı karşıyayız. 

1. 1. Evde ve evde izolasyon tedavisi. Covid-19 salgını ile birlikte koroner kalp 

hastalığı olanların veya hastalığa yakalanma ihtimali olan kişilerin bir karantina evine 

yerleştirilmesi ve tedavi edilmesi kararlaştırıldı. Bu, insanların Covid-19ün yayılmasını 

kontrol etmek için  

2.  

3.  

(Social Distancing Protocol, SCCGOV.ORG) 

Sosyal İzolasyon  

Sosyal izolasyon, sosyal bağlılıktan yoksun bırakma anlamına gelmektedir. Sosyal 

izolasyonun farklı düzeylerde ve özellikle insan etkileşiminde gerçekleşir. Örneğin;  bireysel, 

grup, topluluk ve sosyal çevre gibi düzeylerde (Diego Zavaleta ve arkadaşları, 2014, 7).  

Diego Zavaleta, Kim Samuel, and China Mills,  sosyal izolasyonu alttaki tabloda şöyle 

gösterir;  

Sosyal izolasyon 

Wilson (1987, s. 60). 
İletişim eksikliği veya sürekli etkileşim eksikliği olan 

kişiler.  

Delisle (1988) 
Sosyal izolasyon, sosyal temasların nicelik ve nitelik 

eksikliğini ifade eder. 

Hawthorne, G. (2006). 

Arkadaşsız yaşamak, düşük düzeyde sosyal iletişim 

kurmak, çok az sosyal destek, başkalarından ayrı 

hissetmek, dışarıda olmamak, izole olma ve yalnızlıktan acı 

çekmek. 

Hortulanus, R. Machielse, A. 

and Meeuwesen, L.(2006, ss. 

37–41). 

Sosyal izolasyon, sosyal ilişkilere dayanarak bir sosyal 

temas tipolojisi önerir. Sosyal olarak engellenmiş, az teması 

olan, kendini çok yalnız hissedenler ve sosyal olarak izole 

edilmiş ya da küçük bir ağa sahip olanlara söylenir.  

Fine and Spencer (2009) 

Sosyal izolasyon, iki farklı özelliğe sahiptir.  Sosyal ve 

duygusal izolasyon. sosyal izolasyon, düşük seviyelerde 

sosyal etkileşimdir. Duygusal izolasyon, düşük seviyelerde 

yalnızlıktır.  
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Minnesota Department of 

Health (2010) 

Bir bireyin etkileşimli bir temel ilişkiler ağına katılımının 

olmaması, belirli fiziksel ve sosyal yapılara sahip 

topluluklarda geniş ekonomik ve siyasi güçlerden etkilenir. 

Biordi, and Nicholson, (2013). 
Başkalarıyla psikolojik veya fiziksel olarak arzu edilen 

veya ihtiyaç duyulan ilişkilerdir. 

(Diego Zavaleta ve arkadaşları, 2014, 7).  

Covid-19’a ilişkin sosyal izolasyon, bulaşan virüsün yayılmasını engellemek, hastanın veya 

kişinin kendini toplum ve diğer insanlardan uzaklaştırması anlamına gelmektedir. Örneğin 

okulların, festivallerin ve toplu taşıma araçlarının ve diğer kamu kurumlarının kapanışları gibi 

uygulamaları atıfta bulunmaktadır (Hürriyet News, 2020).     

 

 

 

 

 

 

 

(Hamshahrionline.ir/news)  

Pandemiye ilişkin Amerika’da ilginç bir planlama rehberi düzenlenmiş olup “Geçici Pandemi 

Öncesi Planlama Rehberi” adlı bir çalışma ortaya konmuştur. Bu planlama rehberinde özellikle 

sosyal izolasyon üzerinde odaklanılmıştır.  Pandemi ile mücadelede toplulukların oluşmasını 

azaltmak amacıyla, ilaç dışı önlemler ve uygulamalar gerçekleştirilmiş. Bu uygulamalar bir 

sosyal kontrol haline gelip insan hayatında bir müdahale olarak değerlendirilmektedir.  

i. İzolasyon ve tedavi; muhtemel hasta olan kişileri ve grip olanları izole etmek 

ve evde kalmak; 

ii. Öğrencilerin okullardan çıkarılması; devlet okulları ve özel okullar da dâhil 

çocuk bakım programları faaliyetlerinin kapatılması, toplumda sosyal mesafe 

yoluyla bağlantıları ve toplantıları azaltması;  
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iii. Sosyal mesafe önlemlerinin kullanılması; toplumdaki yetişkinler arasındaki 

temasın azaltılması, iş yerlerin ve açık toplantıların iptali ve sosyal 

yoğunluğun azaltılması (CDC, 2007: 15).  

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar Covid-19 salgınına adapte olurken, çocuklar ve gençler 

birçok haberin merkezi oldu. Milyonlarca çocuklar ve gençler okulların kapanması nedeniyle 

evde kaldılar. Covid-19’un yayılmasıyla birlikte, savunmasız ve yoksul insanlar, çalışan 

çocuklar, evsiz kadınlar ve işçiler baskı altında kaldılar. (Thelancet.com,2020).  

Covid-19 ile mücadelede, zorunlu maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, bir araya 

toplanmamak gibi hayatımızın bir parçası oldu. Bu kapsamda küçük çocuklar da sıkı bir sosyal 

kontrol altına alındı ve uygulanan kontroller ile uyum sağlamaya mecbur kaldılar. Maske 

takmak esas olarak hastanelerde kullanılmaktadır. Covid-19 gelmeden dünyada ve örnek olarak 

Türkiye’de dışarıda maske takan birini görmezdik. Ancak Covid-19’un gelişiyle birlikte şehrin 

ve hayatın çehresi değişti. Tüm insanlar maske takmaya başladılar. Covid-19 kişisel ve sosyal 

hayatı kontrol altına aldı. Maske takmak gittikçe bir alışkanlık haline geldi. Ergenler ve 

çocuklar ne zaman evden çıkmak istiyorsa önce “maskem nerede” diye soruyorlar.  Çocuklar 

polis arabasını görünce babasına ve annesine koşup yüksek sesle “Polis geliyor, polis geliyor!” 

“Maskem nerede?” diye bağırıyorlar. Aynısı mahalledeki çocuklar futbol sahasında veya parkta 

oynarken hepsi polisin gelmesinden korkuyorlar. Her zaman maske onların ceplerinde, 

kollarında veya çenelerindedir. Bu ilginç görüntüler, toplumun tam bir kontrollü hayat 

yaşadığını göstermektedir. Covid-19’un bu bakış açısından bir sosyal işlevi vardır. Ve bir 

sosyal kontrol olarak değerlendirilmelidir. Covid-19, şimdilik sosyal yaşamımızı ciddi şekilde 

kontrol ediyor.  

Covid-19’a ilişkin, tüm önlemler, kurallar, kullanılan tüm terimler ve kavramlar sosyal kontrol 

anlamını taşıyor. Örneğin; “Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı”, “Kalabalık ortamlardan 

uzak durulmalı”, “Sosyal mesafeye dikkat etmeli”, “Birbirlerine gitmemeli” gibi kavramlar ve 

terimler hepsi sosyal kontrol anlamını taşıyor. Bunların yanı sıra, haberlerdeki duyurulan 

duyurular hepsi bir şekilde sosyal kontrol görüşleri ifade etmektedirler. Örneğin “Maske 

takmamanın cezası ise, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’inci maddesi çerçevesinde ve 

İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda 900 TL olarak belirlendi. Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç 

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur( sozcu.com.tr, 2020). 
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Bütün bunlar tam bir sosyal kontroldür. Bu zamanlarda gerçekten kontrollü bir yaşam ve 

kontrollü bir sosyal hayat ile karşı karşıyayız. Covid-19 bir sosyal kontrol olarak normal 

hayatımızı, ilişkilerimizi ve davranışlarımızı kontrol etmektedir. Gerek polis gerekse devlet 

veya diğer kurumlar tarafından uygulanan tedbirler ve planlar hepsi bu açıdan 

değerlendirilmelidir. Hepsi bir yandan sosyal kontroldür. Şüphesiz ki bu kontrolün etkisi 

Covid-19 sonrası dünyada da bireysel ve sosyal yaşam üzerindeki devam ettirecektir.   

Sonuç 

Covid-19 sağlık sorunundan daha küresel bir sosyal sorun haline geldi. Sosyal hayatın her 

alanında etkiledi. Gündelik hayat tarzları, sosyal ilişkileri ve etkileşimleri tamamen değiştirdi. 

Covid-19, eğitim, ulaşım, eğlence, dini törenleri, spor etkinlikleri gibi toplumsal alanları 

kontrol altına aldı.  

Covid-19 artık sosyal hayatımızın üzerindeki etkisini devam ettirecek. Normal hayata dönmek 

zor görünmektedir. Covid-19 nedeniyle, yüz yüze sosyal etkileşimler ve görüşmeler azaldı. 

Bireysel yaşam tarzı ve yalnızlık, insan yaşamının yeni bir yaşam modeli haline geldi. Yüz yüze 

sosyal ilişkiler, çevrimiçi ve sanal ilişkilere dönüştü. Dünyanın her yerinde turizm faaliyetleri, 

kongreler, eğitim faaliyetleri, festivaller, spor müsabakaları gibi toplu faaliyetler durduruldu. 

Dolaysıyla, Covid-19 bir sosyal kontrol olarak uzun süre sosyal hayatımızda kalacak ve etkisini 

devam ettirecek gibi görünüyor.  

Bu sıkı sosyal kontrolünün bir sonucu olarak, insanlar arasında sosyal güven, sosyal dayanışma 

da ortadan kalktı. Yakın arkadaşlar ve aileler arasında normal ilişkiler bozuldu. Kimse kimseye 

güvenemez. Kimse yakın arkadaşına gitse bile rahatça karşılanamaz. Polis ve sıkı denetim 

korkusu her yerde hâkimdir. Bu denetimler ve kontroller bireysel ve toplumsal hayatımızı ele 

geçirdi.  

Covid-19’un düşüşüyle birlikte, hükümetler ve ilgili kurumlar, sosyal ilişkilerin ve sosyal 

etkileşimlerin önemini medya aracılığıyla yeniden teyit etmeli ve duyurmalıdır. Çünkü sosyal 

hayatın devamlılığı sosyal etkileşimlere bağlıdır. Bu etkileşim ve güven yeniden 

canlandırılmalı ve insanlar yeniden birleşmelidir. Özellikle aile, akraba ve arkadaşlar. Aksi 

takdirde, gelecek nesil için kötü sonuçları olacaktır. Bireysel yaşam tarzı, yalnızlık ve sosyal 

güvensizlik örüntüsü sosyal hayatımızda kalacak ve sosyal hayat anlamsız olacak. Toplumsal 

değerler; yani arkadaşlık ve akrabalık gibi sosyal sermaye de yıkılacaktır. 

 

 

 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 227 

www.internationalstudentsymposium.com 

Kaynakça  

BBC News. (2020), “Bemari naşi az korona name rasmi greft”; Covid-19. Erişim adresi: 

https://www.bbc.com/persian/world-51469638 (Erişim tarihi, 9/2/2021. 

BHAT, Muhammed (2016), Education and Social Change: Keşmir Merkez Üniversitesi.  

Erişim adresi; 

https://www.cukashmir.ac.in/docs/SOCIAL%20CHANGE%20AND%20EDUCATION%202

02.pdf (Erişim tarihi, 12/2/2021). 

CDC (2007), Interim Pre-pandemic Planning Guidance: Community Strategy for Pandemi 

Influenza “Mitigation in the United States file: Erişim adresi, ///E:/covid-19%20Reserch/cov-

19/Interim%20Pre-pandemic%20Planning%20Guidance.pdf   (Erişim tarihi, 14/9/ 2020).  

Coronavirus, Erişim adresi https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1  (Erişim 

tarihi, 25/7/2020). 

Covid-19 ile mücadelede sosyal mesafe nedir, nasıl uygulanır? Teması azaltmak işe yarıyor 

mu? (28.3.2020). Erişim adresi, https://tr.euronews.com/2020.03.28/sosyal-temas-mesafe-

nedir-azaltmak-ise-yariyor-mu-ne-yapmamali-koronavirus-mucadele-covid,(Erişim tarihi, 

15.9.2020).  

Covid-19: Avrupa içi uçuşlarda 6 yaşından büyük çocuklara maske takma zorunluluğu geliyor 

(23,7,2020) Erişim adresi, https://tr.euronews.com/2020/07/23/covid-19-avrupa-ici-ucuslarda-

6-yas-ndan-buyuk-cocuklara-maske-takma-zorunlulugu-geliyor. (Erişim tarihi,21.9.2020).  

Diego Zavaleta, Kim Samuel ve China Mills (2014), Social Isolation: A conceptual and 

Measurement Proposal: Oxford Üniversitesi. Erişim adresi; https://www.ophi.org.uk/wp-

content/uploads/ophi-wp-67.pdf (Erişim tarihi, 13.9.2020).  

Hangi illerde maske takmak zorunlu (21 Mayıs 2020), Erişim tarihi, 

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-hangi-illerde-maske-takmak-zorunlu-maske-takmamanin-

cezasi-ne-41522472/1(Erişim tarihi, 21.9.2020). 

https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-

%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-

%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-

%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-

%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85 (Erişim tarihi,13.9.2020).  

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx (Erişim tarihi, 

31.8.2020)  

https://www.bbc.com/persian/world-51469638
https://www.cukashmir.ac.in/docs/SOCIAL%20CHANGE%20AND%20EDUCATION%20202.pdf
https://www.cukashmir.ac.in/docs/SOCIAL%20CHANGE%20AND%20EDUCATION%20202.pdf
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1  (Erişim tarihi, 25/7/2020)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1  (Erişim tarihi, 25/7/2020)
https://tr.euronews.com/2020.03.28/sosyal-temas-mesafe-nedir-azaltmak-ise-yariyor-mu-ne-yapmamali-koronavirus-mucadele-covid
https://tr.euronews.com/2020.03.28/sosyal-temas-mesafe-nedir-azaltmak-ise-yariyor-mu-ne-yapmamali-koronavirus-mucadele-covid
https://tr.euronews.com/2020/07/23/covid-19-avrupa-ici-ucuslarda-6-yas-ndan-buyuk-cocuklara-maske-takma-zorunlulugu-geliyor
https://tr.euronews.com/2020/07/23/covid-19-avrupa-ici-ucuslarda-6-yas-ndan-buyuk-cocuklara-maske-takma-zorunlulugu-geliyor
https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/ophi-wp-67.pdf
https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/ophi-wp-67.pdf
https://www.hurriyet.com.tr/galeri-hangi-illerde-maske-takmak-zorunlu-maske-takmamanin-cezasi-ne-41522472/1(Erişim
https://www.hurriyet.com.tr/galeri-hangi-illerde-maske-takmak-zorunlu-maske-takmamanin-cezasi-ne-41522472/1(Erişim
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.hamshahrionline.ir/news/500935/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx


7th International Student Symposium 

228 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 JANOWİTZ, Morris (1975), Sociological Theory and Social Control,  American: Journal of 

Sociology Vol. 8 No. 1 pp. 82–108 Published by: The University of Chicago Press Article 

Stable URL. Erişim adresi; http://www.jstor.org/stable/2777055. (Erişim tarihi, 10.10.2018). 

KARAKAYLİ, Nedim (2009), Social Distance and Affective Orientations: Bilkent University, 

Ankara, Turkey. Erişim adresi, http://pols.bilkent.edu.tr/people/nedim/publications/social-

distance-and-affective-orientations. (Erişim tarihi, 31.8.2020).  

KAVEH, Amir (1997), Kontrol İçtimaı: mojallae ulumi insani. Erişim adresi; 

http://marifat.nashriyat.ir/node/969 (Erişim tarihi, 12/8/2020). 

Kiesha Prem ve ark (2020), The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes 

of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China:a modelling study (2020), Erişim adersi 

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30073-6/fulltext (Erişim 

tarihi, 12/2/2021). 

KOCAER, Sibel (2007), Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Beddualar ve İnternet: Millî Folklor, 

2007, Yıl 19, Say› 75. Erişim adresi; 

file:///E:/sosyal%20kontorl/sibel_kocaer_sosyal_kontrol_araci_beddualar_internet.pdf  

(Erişim tarihi, 29.8.2020).  

Maske takmamanın cezası ne kadar? Maske takmak nerelerde zorunlu? Erişim adresi 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/maske-takmamanin-cezasi-ne-kadar-maske-ta 

(Erişim tarihi,12/2/2021).   

ÖZLEM, Ak (2020), Soğuk Algınlığından Ölümcül (Salgına! KÜRESEL KÂBUS): Bilim ve 

Teknik Dergisi. Erişim adresi, https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/makale/soguk-alginligindan-

olumcul-salgina-kuresel-kabus-coronavirus-ve-covid-19 (Erişim tarihi, 8/8/2020).  

Social Distancing (July 15, 2020), Erişim adresi; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html (Erişim tarihi, 16.7.2020). 

Sosyal izolasyon nedir (Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 11:44 | 10 Nisan 2020 - 11:44), Erişim 

adresi, https://www.hurriyet.com.tr/galeri-sosyal-izolasyon-nedir-izole-etmek-ne-demek-

41491437/2  ( Erişim tarihi,13/9/2020). 

SUNAR, Lütfi (2018), DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ; Kavramlar, Kuramlar ve Yaklaşımlar: 

Ankara, Atlas Akademik Basım Yayın. 

TEKİN, Mustafa (2004), Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Ahîlik ve Toplumsal Dinamikleri: 

Kırşehir, G. Ü. Ahçîlik Kültürünü Araştırma Merkezi. Erişim adresi; 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/184358  (Erişim tarihi, 29.8.2020).  

THEOPHILUS C, Akujobi ve, JACKSON T.C.B,  Jack (2017), SOCIAL CHANGE AND 

SOCIAL PROBLEMS: Nijerya, Port Harcourt Üniversitesi. Erişim adresi, 

https://www.researchgate.net/publication/319422831_SOCIAL_CHANGE_AND_SOCIAL_

PROBLEMS (Erişim tarihi, 10/11/2020). 

http://www.jstor.org/stable/2777055.%20(Erişim
http://pols.bilkent.edu.tr/people/nedim/publications/social-distance-and-affective-orientations
http://pols.bilkent.edu.tr/people/nedim/publications/social-distance-and-affective-orientations
http://marifat.nashriyat.ir/node/969
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30073-6/fulltext
file:///E:/sosyal%20kontorl/sibel_kocaer_sosyal_kontrol_araci_beddualar_internet.pdf
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/maske-takmamanin-cezasi-ne-kadar-maske-ta
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/makale/soguk-alginligindan-olumcul-salgina-kuresel-kabus-coronavirus-ve-covid-19
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/makale/soguk-alginligindan-olumcul-salgina-kuresel-kabus-coronavirus-ve-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.hurriyet.com.tr/galeri-sosyal-izolasyon-nedir-izole-etmek-ne-demek-41491437/2
https://www.hurriyet.com.tr/galeri-sosyal-izolasyon-nedir-izole-etmek-ne-demek-41491437/2
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/184358
https://www.researchgate.net/publication/319422831_SOCIAL_CHANGE_AND_SOCIAL_PROBLEMS
https://www.researchgate.net/publication/319422831_SOCIAL_CHANGE_AND_SOCIAL_PROBLEMS


7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 229 

www.internationalstudentsymposium.com 

What is COVID-19?(2020), Erişim adresi, https://www.thoracic.org /patients/patient-

resources/resources/coronavirus-patient.pdf (Erişim tarihi, 23.7.2020).  

 

 




	Kazan Tatarlarının Kültürel Kimliğinin Oluşumunda Sabantuy Bayramı
	Foreign Workers in Malaysia: Looking Into Employers’ Perceptions Towards Low Skilled Foreign Workers and Foreign Workers’ Working Experiences in Malaysia
	Doğuştan Günümüze Arnavut Düşünce Geleneği
	Kuzey Irak’taki Selefilik Akımının Gelişmesinin Sosyolojik Boyutları
	İran’ın Etnik ve Dinî Yapısı
	Sosyal İnşacı Yaklaşım Bağlamında Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet
	Rural-Urban Migration and its Negative Effect on National Development: Experience from Ghana
	Göçmenlerde Sosyal Sermaye Bağlamında İletişim Ağı
	2001'den Günümüze Afganistan'da Kadına Yönelik Şiddetin Değerlendirmesi
	Comparison of Tasawwuf Understanding Between Muhammadiyah and Nahdhatu’l Ulama
	Ritual and Faith Healing in Pakistan (A Case Study of Hazrat Lal Shahbaz Qalandar Shrine)
	Ütopya ve Distopya Kavramlarının Ortaya Çıkışı ve Modern Toplumlardaki Yeri
	Ürdün’deki Suriyeli Mültecilerin Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma
	Modernleşme ve Sekülerleşme Bağlamında Azerbaycan Aydınlarının Dine Bakışı
	Bir Sosyal Kontrol Olarak Covid-19

