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BAŞ YAZI

 Balkanlar’da başta Türkçe  
olmak üzere, İngilizce ve Makedonca gibi 
üç ayrı dilde makaleleri ihtiva eden ve 
Rumeli’deki Türk – İslam kültürü yanısıra, 
genel olarak tarih, edebiyat ile sosyal ve 
iktisadi hayatla ilgili konuları yayınlayan 
yegane uluslararası ilmi – araştırma der-
gisi olması hasebiyle, hakemli bir dergi 
hüviyetine sahip olan HİKMET der-
gisinin 29. sayısı elinizde bulunmaktadır. 
Bu 29. sayı, değişik mahiyette ve farklı 
makaleleri içeren önemli bir dergi olarak 
HİKMET’in bu 29. sayısı ile Türk bilim 
kamuoyu yanısıra, uluslararası bilim ka-
muoyu karşısına da çıktığımızı memnuni-
yetle bildirmekteyiz. 
 Birkaç sayıdan itibaren, HİKMET 
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’na 8 
değişik ülkeden üyelerin katıldıklarını ifti-
harla bildirmekteyiz. 

 HİKMET dergisinin 26. sayıdan 
itibaren yeni bir uluslararası boyuta, farklı 
bir konsepte ve formata kavuştuğunu 
bildirmek istiyoruz. Bundan böyle, 
HİKMET dergisi uluslararası ilmi der-
giler tarama sistemine dahil olarak tam 
manasıyla hem ilmi seviyesini hem de 
uluslararası boyutunu yükselterek, tama-
men uluslararası hakemli dergi hüviyetine 
kavuştuğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 
 HİKMET dergisinin bu 29. 
sayısında başta yurtiçi (Makedonya) ol-
mak üzere yurtdışından da (Türkiye, 
Sırbistan ve Azerbaycan) gelen makaleleri 
yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından 
HİKMET’e gönderilen makalelerin aslında 
yurtdışında HİKMET dergisine olan ilg-
inin ve önemin bariz bir ispatı olsa gerek. 
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Mayıs, 2017 Gostivar             Editör:
       MAKEDONYA             Prof. Dr. Fadıl HOCA

 Nitekim, HİKMET dergisinin 
Makedonya, Balkanlar, AB’nin değişik 
ülkelerine ve ABD’nin birkaç kütüphane-
sine gönderilmesi konusu, dergimi-
zin uluslararası bir hüviyete ve boyuta 
kavuştuğunun önemli göstergelerinden 
biri oluğunu düşünüyoruz.  Yavaş, an-
cak sağlam adımlarla ilerleyen dergimize 
bundan böyle yurtiçi ve yurtdışından 
gönderilecek ve derginin uluslararası 
kıstasları ile yayın felsefesine uygun 
olan makalelerin yayınlanacağını ve 
HİKMET’in uluslararası boyutunun daha 
da genişleneceği kanaatindeyiz. Bilim ve 
Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu titiz ve 
özeverili çalışmalarından dolayı HİKMET 
dergisi adına şükranlarımızı bildiriyoruz.
Uluslararası İlmi Araştırma dergisi olan 
HİKMET dergisinini bu mahiyette 15 yıl 

sürekli olarak yayınlanan ve 29. sayısına 
ulaşan Makedonya’da ender ve önemli 
dergilerden biri olduğu kanaatindeyiz.  
 Değerli okuyucular, HİKMET der-
gisinin bu 29. sayısına ilmi makalelerini 
gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi 
ve yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve 
bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini 
yapma gayretinde bulunan HİKMET 
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun 
değerli üyelerine, HİKMET dergi-
si Yayın Kurulu ve ADEKSAM adına 
saygı ve şükranlarımızı bildirir, keza, 
HİKMET dergisinin teknik ve tasarımının 
hazırlanmasında hizmeti geçen herkese 
teşekkür eder, HİKMET dergisinin 30. 
sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz 
Allah’a emanet olun. 
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OSMANLI GÖNÜLLÜ ASKERİ BİRLİKLERİNDE KOSOVA VE  
SANCAK MÜSLÜMANLARI (1914-1918)

Prof. Dr. Redžep ŠKRIJELJ (Recep ŞKRİYEL)

Yeni Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan Cumhuriyeti

ÖZET 

Balkan Savaşların’dan (1912/1913) sonra Sırbistan Krallığı’nın Kosova, kısmen 
Sancak ve Vardar Makedonya’ya doğru yüzeysel genişlemesi Türk, Arnavut, Boşnak, Tor-
beş ve diğer halkara karşı terör ve sürgünün başlatılmasına, yıkımlara ve en ilkel derecede 
katliamlara yol açmıştır. Sırp iktidarının kurulması genel göçe sebep olup, daha sonra uy-
gulanan sömürgecilik süreciyle kovulanların varlıkları haczedilerek demografik yapı tama-
men değiştirilmiştir.

            Birinci Dünya Savaşı başlangıcıyla Sırp, Bulgar ve Yunan ordusu, büyük sayıda 
Müslümanları kapsayacak seferber etme etkinliklerini sürdürmüştür. Sırp ordusunun Arna-
vutluk üzerinden çekilmesiyle, Kosova ve Sancak Müslüman sivil nüfusu büyük baskıya ve 
katliamlara maruz kalarak bir bölümü İşkodra ve Belgrad arasındaki cephelerde ölmek için 
Sırp veya Karadağ askeri tarafından seferber edilmiştir. Belgrad’ın savunmasında hayatını 
cesurca yitiren Sancaklı Boşnak Süleyman Baliç için Avala Dağında ‘Bilinmeyen Kahra-
man’ anıtı inşa edilmiştir. Sırp ordusunun birlikleri arasında zorunlu olarak seferber edilen 
askerlerin sayısı az değil, ki cesetleri Bizerte (Tunus), Zeytinli (Selanik), Kaymakçalan ve 
Kumanova arasındaki anıt kemikhanelerde gömülmüştür. Sırp ordusunun 1915 yılının Ka-
sım ayındaki mağlubiyetinden sonra, Avusturya-Macaristan ve Bulgar askerleri Kosova ve 
Sancak’ın kuzey ve güney bölümünü ele geçirerek kurtarıcılar olarak karşılanmıştır.
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        Ciddi sayıda Müslüman gönüllülerin Birinci Dünya Savaşına katılması, İttifak Dev-
letlerin (Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan) cephelerinde mücadele eden 
Osmanlı birliklerine önemli derecede yardım etmiştir. Birinci Dünya Savaşına Rumeli 
Müslümanların katılımını, kahramanlığını ve kaderini başlıca Çanakkale Savaşı (1915-
1916), sonradan Suriye, Filistin, Irak ve Kavkaz cephelerindeki mücadeleleri şahit etmiştir.

         Sancak ve Kosova bölgelerinden seferber edilmiş ve 1916/1917 yıllarında Galiçya ve 
Gelibolu cepheleri arasında sürdürülen mücadelelere katılan birkaç bin gönüllü (’Gürüm-
lü’) askerlerin katılımı ve akıbeti hakkında belge yetersizliği belirgindir. Kadro yetersizliği 
esnasında Sancak, Kosova ve Vardar Makedonya bölgelerinden seferber edilen gönüllüler 
kısa süreli talimatlardan sonra Rusya’ya karşı mücadele etmek için Galiçya cephesine (15. 
kolordu) ve ayrıca Romanya (6. kolordu) ve Makedonya’daki (20. Kolordu) savaş alanları-
na katılmıştır. Yerel nüfusun yoğun kitlesel tepkisi bu halkların, kalpleriyle ve hayatlarıyla 
savundukları Osmanlı Devleti’nin yeniden kurulması beklentileri ve dilekleriyle açıkla-
nabilir. 

        Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı’nın 1918 yılında kurulmasıyla iktidar Müslüman-
lara karşı yeni baskı ve terör önlemleri alarak, eski dosyaları yeniden açarak terhis edilm-
iş gönüllüleri sürgüne mahkum etmiştir. 1918 ve 1919 yıllarında yapılan tarımsal ıslah 
ile çeşitli bölgelerden gelen Sırpların kolonizasyonuyla Makedonya, Kosova, Sancak ve 
Karadağ’daki Rumeli Müslümanların ve soyluların topraklarının 3/4 ‘ünün haczedilmesiyle 
bu nüfus ağır ekonomik duruma getirilip Osmanlı Türkiye’ye göçe zorlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müslümanlar, Rumeli, Birinci Dünya Savaşı, Sırbistan Krallığı, 
gönüllüler...
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 MUSLIMS OF KOSOVA AND SANDŽAK IN OTOMAN VOLUNTEER                                                
UNITS (1914-1918)

Prof.  Redžep ŠKRIJELJ PhD

Novi Pazar State University, Serbia
SUMMARY

 The expansion of the Kingdom Of Serbia on the territories of Kosovo, a part of 
Sandžak and Vardar Macedonia following the Balkan Wars lead to an initiation of perpetu-
al terror activities, primitive acts of massacre, forced migration and destruction against the 
Muslim population consisted of Turks, Albanians, Bosniaks, Torbeš etc. The establishment 
of a Serbian government caused a general migration process which was followed by con-
sequent colonization of Serbian population including acts of confiscation of the property of 
Muslims causing dramatic changes in the demographic structure.

             During the World War I, the Serbian, Bulgarian and Greek armies mobilized a huge 
number of Muslims among their military units for combat purposes. During the retreat of 
the Serbian army through Albania, the Muslim population of Kosovo and Sandžak was 
exposed to intense repression and massacres while a big number of them were conscripted 
by the Serb or Montenegrin armies in order to die on the battlefields between Belgrade and 
Scuttari. The “Monument To The Unknown Hero” on the Avala Mountain was made in or-
der to commemorate the Sandžak Bosniak Sulejman Balić who gave his life for the defence 
of Belgrade. The number of the forcibly conscripted soldiers among the Serbian army was 
not so small because their bodies can be found buried in the ossariums between Bizerte (Tu-
nisia), Thessaloniki, Kaymakchalan and Kumanovo. After the defeat of the Serbian army 
in November 1915 the Austro-Hungarian and Bulgarian armies were welcomed in Kosovo 
and the northern and southern parts of Sandžak as liberators.
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        The participation of a big number of Muslims among the units of the Central Powers 
(Germany, Austria-Hungary and Bulgaria) was of big help to the Ottoman Empire which 
fought on the same side. The biggest testimony of the Rumeli Muslim participation in the 
World War I was the Battle Of Gallipoli (1915-1916) followed by the theaters in Syria, 
Palestine, Iraq and the Caucassus.

           There is a certain lack of information about the destiny of the recruited Muslims 
from the territories of Kosovo and Sandžak who were engaged in the frontlines of Gallipoli 
and Galicia, fighting for the Austria-Hungarian and Ottoman armies respectively. The lack 
of capable staff was filled in by volunteers from Sandžak, Kosovo and Vardar Macedonia 
regions who were sent to the battlefields of Galicia (15th Corpse), Romania (6th Corpse) 
and Macedonia (20th Corpse) in order to fight the Entente arimes after undergoing very 
short preparations. The vast response among the local Muslim population expressed the 
nostalgia and the sincere wishes for the return of Ottoman Empire rule on the territories 
which they lived in.

            After the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1918 fresh 
measures of pressure and torture were repeated, the old records were reopened in order to 
accuse the Muslim volunteers and sentence them to exile. The agrarian reform during the 
years 1918 and 1919 granted Serbs from various regions of the Kingdom the right to colo-
nize lands taken away from Muslim landowners, thus 3 quarters of Muslim land was taken 
away exacerbating the economic situation of the population which was forced to emigrate 
to Ottoman Turkey.

            Key Words: Muslims, Rumelia, World War I, Kingdom Of Serbia, volunteers...
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GİRİŞ

Balkanlar’daki sosyal dalgalanma-
lardan ötürü olagelen, dehşet yaratan yı-
kıcı Balkan Savaşları (1912-1913)1 yeni 
muhacir sorunlarına, hareketlenmelere ve 
göçlere sebep olmuştur ki böyle bir durum 
nihayet Rumeli’nin etnik ve karasal bütün-
lüğünün yıkılmasına yol açmıştır. XX. yüz-
yılın başlangıcında ortaya çıkan savaşlar ve 
Batı Rumeli topraklarının yeniden çizilme-
si Osmanlı Türkiyesi’nin diğer bölgeleri-
ne göç etmek zorunda kalan büyük sayıda 
muhacirlerin kaderlerini belirlemiştir. Sos-
1  10 Ağustos 1913 tarihinde yapılan 
Bükreş Barış Antlaşmasın’da İkinci Balkan 
Savaşı sona erdirilerek Sırbistan Krallı-
ğı’na Vardar Makedonyası da ilave edilerek 
Güney Sırbistan’a doğru yayılması meşru-
laştırılmıştır. Bu şekilde 30 Temmuz 1913 
tarihinde ittifakta bulunan bu iki krallık 
ağır müzakereler ve ‘Sınır antlaşması’ (13 
Kasım 1913)  imzalanması sonucu olarak 
beraberce fethettikleri Yeni Pazar Sancak 
topraklarında yeni ortak sınıra sahib ol-
muşlardır. Sırbistan Krallığı, yüzeyölçümü 
39.309 km2 olan kazandığı Vardar Make-
donyası, Kosova ve Sancak’ın bir bölümü-
nü on iki ile (Manastır, Bregalniça, Zveçan, 
Kosova, Kumanova, Ohri, Prizren, Pri-
yepole, Raşka, Üsküp, Tetova ve Tikveş) 
bölerek Birinci Dünya Savaşı’na 87, 611,6 
km2 yüzeyölçümü ile girmiştir. Bu şekilde 
Sırp burjuvazisi için büyük önem taşıyan 
Morava-Vardar vadisini fethetme planları 
tamamlanmıştır. Savaş zaferleri Sırbis-
tan’ın uluslararası itibarına ve enternasyo-
nalleşen Makedon milli sorunun yayılmacı 
Avusturya-Macaristan ilgileri tarafından 
tehdit edilmesine yol açmıştır.

yal ve siyasal sahnede olagelen bu olaylar 
böyle bir durumun yakında çözülmesi hak-
kında tahmin yaratmamıştır. Sürekli kay-
nayan ve istikrarsız Balkan topraklarında 
genel askeri gerginlik gittikçe şiddetlenerek 
yeni ortaya çıkacak iki yıl süren Balkan Sa-
vaşların (1912-1913) kanlı dramıyla sonuç-
lanacaktır ki tüm olaylar bu alanlardaki Os-
manli iktidarının sona erdirilmesine doğru 
gelişecektir. Bu olayların bitmesinden sonra 
Sırbistan Krallığı büyük sayıda Müslüman 
muhacir nüfusun yaşadığı Batı Rumeli’nin 
(Sancak, Kosova ve Vardar Makedonya’sı) 
büyük bir parçasını kendi iktidarı altına ge-
tirmiştir. Askeri çatışmaların sürmesi esna-
sında nüfusun büyük bir bölümü Osmanlı 
Türkiye’nin daha güvenli yerlerine kaçmaya 
başarmışlardır. Savaşta zafer kazanan yeni, 
etnik olarak temiz ülkeler komşularına karşı 
hoşgörü göstermeyerek, tam aksine hakkın-
da yarattıkları ‘Türk suçu’ yaftasının önemi-
ni daha da fazla büyütmeye çalışmışlardır. 
‘Özgürleşme’ sürecinde olagelen hadiselere 
odaklanırsak, yerel Müslüman topluluğu ta-
rihte olagelen nerdeyse bütün sıkıntı ve acı 
yaratan olaylar için suçlu bulunarak aşırı 
düşmanca muamele edilmiştir. En önemli 
hedeflerden biri önceden başlatılmış, Ru-
meli’nin Osmanlısızlaştırılması, ki bu sü-
reç içinde Müslüman nüfusunun kovulması 
ve ortadan kaldırılması ile Osmanlı Türki-
ye’nin Avrupa’dan tamamen silinmesi plan-
lanmıştır. Bazı tarihçiler tarafından Üçüncü 
Balkan Savaşı olarak adlandırılan Birinci 
Dünya Savaşın’da (1914-1918) olagelen 
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zulümlerde ve yıkımlarda muhacirlerin da-
yanılmaz durumu devam etmiştir.2  

           Balkan devletlerinin hiçbiri göçlerin 
şiddetli dalgalarından kurtulamamıştır, ki 
bunlar genelde Balkan Savaşların’dan sonra 
gerçekleşmiştir ve birçoğu hakkında isabet-
li istatistikler bulunamıyor. Durum özellikle 
Balkan Savaşların’da savaşan taraflardan 
birinde mücadele eden muhacirler için güç-
leşmiştir. Böyle bir durum kendilerine ve 
ailelerine yönelik intikam ve acılara sebep 
olmuştur. Birinci Balkan Savaşı esnasında 
müttefik birlikleri büyük sayıda suç işlemiş-
tir. Muhacirlerin ve diğer nüfusun kaderi, 
gittikçe yükselen suçlar, cinayetler, tacizler, 
soygunlar, kundakçılıklar ve zorunlu göç-
lerle daha da belirsiz olmaya başlamıştır. 
Uluslararası etkenlerden yardım bekleyen 
muhacir nüfusu, Rumeli toprakları içinde 
kısa bir sürede şiddetli göçlere zorlanarak 
bölgede büyük kaosa sebep olmuştur ki 
böyle bir durum sıhhi durumlarını oldukça 
etkilemiştir.

2  Joachim Remak, The Third Balkan 
War: Origins Reconsidered; во: The Journal 
of Modern History, vol. 43, no. 3, The Uni-
versity of Chicago Press (Sep., 1971), 353-
366.

SAVAŞIN BAŞLANGICINDA 
SIRBİSTAN KRALLIĞI MÜSLÜMAN-
LARI

Birinci Dünya Savaşı esnasında ola-
gelen büyük vahşetleri önleyen koruyucu 
enstrümanların eksikliği, bir bölümü Os-
manlı ordusu saflarında mücadele eden mu-
hacirlerin zorunlu göçünü daha da şiddetlen-
dirmiştir. Çağdaş milliyetçilik hegemonyası 
‹zengin soyluların ve tüccarların değil, 
öncelikle yoksul sığırcıların ve ırgatların 
yaşadıkları›3 bu Müslüman yerleşim böl-
gelerini de korkunç derecede etkilemiştir. 
Geçmiş savaşların getirdiği tükenmişlik, 
siyasi dalgalamalar, milliyetçi rekabet ve 
değişik devlet-siyasi sistemleri tecrübesi 
istikrarlı ekonomik ve sivil topluluğun ku-
rulmasını etkili bir şekilde engellemiştir. 

4 Sırbistan Krallığı toplumdaki gerginliği 
ve memnuniyetsizliği yatıştırmak için 
yeterince çaba sarf etmemiştir.

Britanya İmparatorluğu kaynakları-
na göre ‘bu bölgede işgalin başlangıcın-
dan itibaren Sırp siyaseti, Müslümanların 
zorunlu göçüne ve topraklarına ele 
konmasına doğru yönelikmiş. Bu politikayı 
Sırbistan uzun zaman boyunca, iktidarı altı-
na gelen bütün zavallı Müslümanlara karşı 
uygulamaktadır. Varoluşlarını imkansız du-
ruma getirmek için elinden gelen herşeyi 

3  А. Х. Каракасиду, Полиња жито, 
ридишта крв, Магор, Скопје 2002., 177. 
4  Бранко Петрановић, Историја 
Југославије 1918–1988, књ. 1, Београд, 
1988, стр. 60–61.
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yapmışlardır. Böyle bir sürgün esnasında 
en temel dinsel ve insani haklardan yana 
hayat bile hiçe sayılmıştır.’ 5 Sırp iktidarı 
bu özgürlükleri şu şekilde engellemiştir: 1. 
Camilerin, minarelerin ve mezarlıkların ze-
delenmesi ve yıkılmasıyla; 2. Okulların ka-
panması ve haczedilmesiyle; 3. Din adamla-
rı üzerinde taciz ve cinayetlerle ve 4. Halkın 
Cuma gününde zorunlu işe uğratılmasıyla.’6

Sırbistan Krallığı’nın yeni ele 
geçirdiği topraklarında süren kaos ve is-
tikrasızlık 1914 savaş yılı boyunca da de-
vamlı sürdürülmüştür. Savaş esnasında 
elleri bağlı ve feodal irticası tarafından 
ekonomisi yıkılan bu ülkede iletişim al-
tyapısı ya da sanayi hiç varolmamıştır. 7 
Tamamen zayıf ekonomik göstergeleri geçi-
5  Британски конзули у Македонији 1797-
1915 (документи), Државни Архив Републике 
Македоније, Скопје 202, 436.
6  Belgrad maslahatgüzarı Darel 
Krekentorp’un, Londra’da bulunan Britan-
ya Devlet Dışişleri Sekreteri’ne gönderdiği 
mahrem raporu. (PRO FO 371/2110, 
DARM, M. 2229, s. 204.)
7  Владан Jовановић, 
Пољопривреда Јужне Србије у 
југословенским оквирима 1918–1929., 
u: СРБИ и Југославија : држава, 
друштво, политика : зборник радова / 
[уредник Момчило Исић]. - Београд : 
Институт за новију историју Србије, 
2007 (Београд : Беокњига). - 397 
стр. ; 24 cm. - (Библиотека Зборници 
радова / [Институт за новију историју 
Србије])163-164; 
Архив Југославије (АЈ), Фонд 
Министарства унутрашњих послова, 14-
179-664, Извештај начелника тиквеш-
ког округа од 20. 4. 1921.

cilik ve belirsizlik durumlarına yol açınca 
bu durum hayvancılık sektöründe de büyük 
düşüşle sonuçlanmıştır ki bunun nedeni 
devlet tarafından sivil nüfusunun sahib old-
uğu evcil hayvanlara el konmaktı. 8  Bay 
F. Eliot’un Atina’dan Londra’da bulunan 
Dışişleri Devlet Sekreteri Edvard Grey’e 
9 Mayıs 1914 tarihinde yolladığı mektupta 
Müslüman nüfusunun yeni iktidar altındaki 
konumunu detaylı olarak anlatmıştır: ‘Kay-
bedilen Türk topraklarından Müslüman nü-
fusunun kovulması iki yıl geçtiğine rağmen 
bile bitmiyor. Bazıları Hıristiyan iktidarını 
kabul etmedikleri için göç ederek, bazılarıy-
sa maddi varlıklarının elinden alındığı için 
veya iş bulamadıkları için evlerini terk et-
mektedir. Çoğu ise Müslümanlar üzerinde 
ürdürülen işkenceden ötürü gitmektedir...’9

          Sırbistan Kırallığı tarafından işgal edilen 
bölgeden sadece 1914 yılın Nisan ayının so-
nuna kadar 40 bin Müslüman göç ederek Se-
lanik limanına doğru trafik oldukça ağırlaş-
mıştır. Balkan Hıristiyan ülkeleri tarihinde 
toplu göçler süreci oldukça normal olay ola-
rak anlatılırken genelde ‘çokasırlı karanlık’, 
‘haç ve dinsizler arasında mücadele’, ‘Türk 
sendromu’ olarak tasvir ediliyor. Bahsetti-
ğimiz nedenlerden, buralı Müslümanların 

8  АЈ, Фонд Министарства 
унутрашњих послова, 14-179-664, 
Извештај начелника тиквешког округа 
од 20. 4. 1921.
9  Public Record Office, London, For-
eign Office (PRO FO) 371/2110: DARM 
(Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivi), 
Skopje Üsküp, M-2229, s. 156-157.
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Anadolu’ya göçü Türkiye ile özdeşleştikle-
rinden ötürü gerçekleşmiştir. Bazı istatistik-
lere göre Birinci Dünya Savaşın başlangı-
cından itibaren Osmanlı bölgelere 200 bin 
Müslüman10 göç etmiştir ki bu sürecin içine 
Sancak nüfusunun 48%’ini kapsamıştır.11

Osmanlı Şeyhülislamın 21 Kasım 
1914 tarihinde ilan ettiği fetvayla bütün 
Müslümanlar İtilaf Güçleri ve yardımcıla-
rına karşı mücadeleye, cihada zorlanmıştır. 
Batı Rumeli’de ‘cihad’ çağrısı endişe ve 
gizli coşkuyla karşılanmıştır. Bunun sonucu 
olarak Sırbistan Krallığı iktidarı altındaki 
Müslüman nüfusu Avusturya-Macaristan 
tarafında mücadele etmeye bağlanmıştır. 

12 Gizli Rus diplomatik yazışmalarına göre 
Rusya’nın savaşa Sırbistanı desteklemek 
için girmediğini fakat ana amacı İngiltere, 
Fransa ve diğer müttefiklerle beraber ‘Al-
man sömürgelerini ele geçirip, Avustur-
ya-Macaristanı yağmalamak ve Türkiye’yi 
bölmekti’. 13

10  Бранко Бабић, Исељавање 
муслимана из нових крајева Црне Горе 
у прољеће 1914.године, Југословенски 
историјски часопис, бр. 1-4, Београд 
1978, 313.
11  Mustafa Memić, Bošnjaci-Musli-
mani Sandžaka i Crne Gore, Novi Pazar 
1996, 244.
12  Z. Šehić, U smrt za cara i do-
movinu!: Bosansci i Hercegovci u vojnoj 
organizaciji Habzburške monarhije (1878-
1918.), Sarajevoo, 2007, 95.
13  Андреј Митровић, Време 
нетрпељивих, Београд 1974, 28.

Kosova, Sırbistan Krallığı’nın milli-
topraksal sorununa dönüşüp Arnavut ve 
Sırp milliyetçi politikalarının barışılmaz ilgi 
mücadelesi alanına dönüşünce daha geniş 
çapta çarpışmalara, statü değişimlerine ve 
Müslüman nüfusunun zorunlu göçüne se-
bep olmuştur. 14  Yeni iktidarın davranışı ve 
politikası büyük etnik değişikliklere neden 
olarak Türk ve Arnavut nüfusunun yeniden 
göç etmesine sebep olmuştur. Büyük 
göçler 1913/14 yıllarında fark edilmiştir. 
Şar Dağın’da bulunan Gora Böglesin’den 
Zli Potok, Kruşevo, Rapçe, Resteliça, 
Brod, Dragaş gibi bütün mahalleler göçe 
uğratılmıştır. 15 1913-14 yılları esnasında 
Plav ve Gusinye bölgesinde kanlı Hıris-
tiyanlaştırma16 faaliyetleri sonucu olarak 
göçler şiddetlenmiştir. Karadağ memuriye-
tine göre göç uleme tarafından teşkil edilm-
iştir ki bunların vaazına göre: ‘burada ölen 
her Türk gerçek Türk olamaz ve böylece bir 
Türk için diğer halkın iktidarı altında yaşa-
mak utandırıcı ve günahtır...bunu dinimiz 
yasak etmektedir. 17 1914 yılı boyunca Bar 

14  Dimitrije Bogdanović, Knjiga o 
Kosovu, Beograd 2001, 207.
15  H. Hasani, Migracije stanovništva 
Gore: u: Antropogeografsko-etnološke, 
demografske, sociološke i kulturološke 
karakteristike šarplaninske Župe, Gore, 
Opoja i Srecke, SANU pos. Izdanje. Knj. 
40/II, Bograd 1995, 153.
16  R. Škrijelj, Strah od pokrštavan-
ja i agresivnog kršćanskog prozelitizma 
kao uzrok  iseljavanja stanovništva plavs-
ko-gusinjskog kraja (1913-1970); u Alma-
nah, br. 55-56, Podgorica 2013., 389-403.
17  Архив Црне Горе (), 
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limanı üzerinden Anadolu’ya 12.302 sayıda 
Müslüman göç etmiştir. 18 

Balkan Savaşları ve Birin-
ci Dünya Savaşı Güney Sırbistan’ın et-
nik ve demografik görünüşünü tamamen 
değiştirmiştir. Sırbistan ise 1914-15 yıl-
larında olagelen büyük savaş kayıplarına 
rağmen bazı bölgelerde fatih olarak davran-
mıştır. Birinci Dünya Savaşı başlangıcına 
kadar Kosova ve Sancak Müslümanları 
açık düşmanlık esnasında iki yeni krallık 
(Sırbistan ve Karadağ) sınırları içinde kal-
mıştır. Kıral Birinci Petro ve Nikola sert 
şekilde yürütülen politikalarını İslam-
laştırılmış Hıristiyan nüfusu hakkındaki tezi 
öne sürdürüp Kosova Arnavutları vakasın-
da, coğrafi, kültür ve dil farklarından ötürü 
daha büyük zorluklarla karşılaşmışlardır.19 
İki kırallık işgal ettikleri bölgeleri ‘yeni 
kurtarılmış bölgeler’ olarak adlandırarak, 
önceden tanınmış metodlara uğrayarak 
(cinayet, zorlu göç, Hıristiyanlaştırma 
ve asimilasyon) buraları Müslüman nü-
fusundan temizlemeye kalkışmışlardır. 
Müslümanlar arasında kaderlerin önceden 
belirlenmiş olduğu düşüncesi mevcuttur, 
ki bu iki kırallık sistemin politikalarıyla 
uyuşmaktaydı. Aslında bu planlara göre 
Müslümanların sayısı on yıl içinde toplam 

Министарство унутрашњих дјела, 
Управно одјељење, ф. 147, 2305.
18  Ђ. Пејовић, Исељавање 
Црногораца у 19.вијеку, 256.
19  Safet Bandžović, Iseljavanje Bošn-
jaka u Tursku, Sarajevo 2006, 291.

nüfusun %15’ine düşürülecekti. 20 Birin-
ci Dünya Savaşın ortaya çıkmasıyla sona 
erdirilen bu süreç, ‘vatandaş özgürlüğü ve 
siyasi eşitlik’ değerlerini sözde takip eden 
Sırbistan Krallığı’nın 1914 ve 1915 yılları 
esnasında izlediği işgalcı politikasına etki 
yaratmamıştır.

            Sırp birlikleri 1915 yılın Mayıs 
ayında Arnavutluk’un büyük bölümünü 
ele geçirmiştir.  1915 yılın sonbaharında 
Sırbistan, birleşmiş Avusturya-Macaristan, 
Bulgaristan ve Almanya orduları tarafın-
dan ele geçirilip, 1916 yılın Ocak ayında ise 
Karadağ Krallığı da teslim olmuştur. Sır-
bistan’ın 1915. yılın sonunda ele geçirilme-
siyle birleşmiş Avusturya, Alman ve Bulgar 
orduları bir zamanki Kosova Vilayeti böl-
gelerini ele geçirerek, Sırp ordusu birlikleri 
ise büyük zulüm yaparak ve Müslüman siv-
il nüfusunu katlederek, Karadağ Kırallığı 
üzerinden (1916. yılında teslim olmuştur) 
Arnavutluğa doğru çekilmeye başlamıştır. 
Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan 
ordusunun varlığı etrafı daha da fazla 
karıştırmıştır. Bü ülkelerin orduları 1 Ni-
san 1916 tarihinde imzaladıkları antlaşma-
ya göre Bulgaristan’a Prizren bölgesinin 
teslim edilmesiyle, Cakova bölgesi Avustu-
rya-Macaristan’a bırakılmıştır. 

            Birinci Dünya Savaşı Sancak bölge-
sinde açlık ve yoksullukla hatırlanmıştır. 
Aynı zamanda kaçak eylemleri, seferber-

20  Safet Bandžović, Ratne tragedije 
muslimana, Novi Pazar 1993, 14-15.
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lik faaliyetleri ve çözünmüş Hıristiyan or-
dusunun yerel Müslüman nüfusu üzerine 
yağmacılık ve zulüm düşkünlüğü devam 
etmiştir. Başlatılan savaşla yeni işgalci kuv-
vetlerin safları seyreltilmemiştir.

ÇANAKKALE SAVAŞIN›DA YENİ 
PAZAR SANCAK›I GÖNÜLLÜLERİ

93’teki savaş esnasında merkez Sır-
bistan’dan21 Kosova Vilayeti’ne göçe zor-
lanan Arnavutlar yerel Sırplarla ilişkileri 
gerginleştirmiştir22. Bu durum Kosova’nın 
Sırbistan tarafından işgalinden sonra Sırp 
siyasi seçkinleri tarafından kademeli olarak 
Sırbistan Krallığı’nın sömürge sorununa 
dönüştürülmüştür. Bir sürü askeri başarıdan 
sonra, müttefiklerinin gözlerinde yeterince 
güven sağladığına inanan Sırp hükümeti 
1915 yılın Ocak ayında Arnavut sahiline 
çıkmak için eylemlere geçmiştir. Koso-
va’nın Sırbistan Krallığı’na ilave edilmesi 
Arnavut, Türk ve diğer dillerin yasaklan-
masına ve toplumun zorunlu Sırplaştırıl-
masına yol açmıştır. Müslüman toplumu 
üzerinde sürdürülen Hıristiyanlaştırma 
21  Sabit Uka, Dëbimi me dhunë i 
shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit (1877-
1878) (Nasilna ekspatrijarcija Albanaca 
Niškog sandžaka (1877-1878), ASHAK, 
Priština);
22  В. Стојанчевић, Прилике у 
западној половини Косовског вилајета 
према извјештајима аустрозгарског 
конзула у Скопљу 1900. и 1901. године; u: 
Историјски часопис, 12-13, (1961-1962), 
Beograd 1963,  297;

süreci ve Gayrimüslim nüfusun sürekli yer-
leştirilmesi, Sırp olmayan halkların Koso-
va’dan yakın zamanda etnik temizlenme-
sini bildirmiştir. Sırp dilin eğitimde tek dil 
olarak belirlenmesiyle ve yerleşim yerleri 
adların değiştirilmesiye Sırbistan Krallığı 
Büyük Savaş’ın daha başlangıcında Ar-
navutlara sömürgeci niyetlerini bildirmişti. 

      Müslüman gönüllülerin Balkan Savaşların-
da katılımların başarısızlığına rağmen Bir-
inci Dünya Savaşı’na katılmaları mücadele 
eden ordular için faydalıydı. Bundan ötürü 
bütün Müslüman bölgelerinden Osman-
lı Türk askerine yardım etmek amacıyla 
gönüllüler kaydolmaya başlamıştır. Öte-
ki tarafta ise büyük sayıda Müslüman, is-
ter istemez Hıristiyan askerlerin birlikler-
ine katılmıştır ki bu şekilde ailelerini ve 
varlıklarını koruyabilmek için yeni iktidarın 
güvenini kazanmaya çalışmışlardır.  Sırbis-
tan Krallığı’nın sınırların içinde yaşayan 
Sancak, Kosova ve Makedonya Müslü-
manları Birinci Dünya Savaşı cephelerin-
de Türk askerinin akıbeti için endişeliydi. 
Gönüllü olarak askere gidenlerin yüksek 
sayısı bunun önemli göstergesidir.Boşnak 
gönüllüleri Çanakkale Savaşın’da inanılmaz 
derecede hazırlık ve cesaret göstermiş old-
ukları kesindir. Bunların arasında en büyük 
sayıda mevcut olanlar, Osmanlı hükümeti-
nin Anadolu kıyıları ve içinde yerleştirmiş 
oldukları muhacir aileleri üyeleridir. Ask-
erlerin bazıları Osmanlı birliklerinde daha 
Balkan Savaşların’dan (1912-13) beri etkin-
lik göstermiştir.



18

Prof. Dr. Redžep ŠKRIJELJ

               Gönüllüler Rumeli’nin gizli gücüy-
dü. Onlar ne istediklerini ve neyi isteme-
diklerini çok iyi bilir. Vatanlarında asır-
larca yaşattıkları din ve kültür değerlerini 
koruyup, Türk kalmayı istemişlerdir. Türk 
kardeşleriyle birlikte Türklük ve İslami-
yet değerlerini savunmayı başaran bu genç 
ve cesur savaşçılar hakkında geçen asırda 
birçok kez tartışmalara girilmiştir. Onlar 
hala eski vatanlarında kalıp sözde ‘Türk 
suçunu’ ödemektedirler, fakat hiçbir zaman 
aşağılanmamış ve asimile edilememiştir. 
Namusları ve haysiyetlerinden ziyade Os-
manlı adetlerini ve dinlerini korumayı 
başarmışlardır. Bundan başka her şey savaş 
ve acıları anlatan hüzünlü bir hikayedir. 
Büyük sayıda bilinen ve bilinmeyen kah-
ramanın kemikleri Anadolu’dan Rumeli’ye 
giden yollarda ve cephelerde gömülmüştür.

               Moykovats (Karadağ) kırsalındaki 
Lepenats köyünden İzmir’in Atakent 
ilçesine gelen, Çanakkale Savaşı’na katılan 
Yusuf Baliyagiç’in dediklerine göre onunla 
birlikte savaşanların arasında Murat, 
Abdurrahman ve Ömer23 Çekiç (Gusinye), 
Yunus Ağa Seferagiç, Agan, Tafil ve Avdo 
Kolyenoviç (Bahar) (Gusinye), Galiçya 
cephesinde gönüllülerin önderlerinden biri 
Celattin Bey Paşiç (1881-1941) yer almıştır. 
Çanakkale Savaş’ı gazisi ve komuta üyesi 
Elmaz Bey Paşiç (1883-1963) galibiyetten 
sonra albay rütbesine terfi ettirilmiştir. 24

23  1912 yılından beri Osmanlı ask-
erinde bulunmuştur.
24  R. Gruda, Sandžak u sjenci topova, 

            Direk katılımcılar arasında anılanlar 
Şelko Kurtagiç25, Abdurrahman Kurtagiç, 
Ali Ağa Kurtagiç (Atakent Belediye 
başkanı), Ramiz Ferhatoviç, İbrahim 
Ferhatoviç, Avdullah Omeragiç, Ahmed 
Omeragiç, Arslan, Kaplan, Began, Şaban 
ve Hüseyin Çauşeviç kardeşleri (Gusinye), 
Rustem Ağa Muratoviç (Gusinye), Yakub 
Radonçiç (Atatürk döneminde orgeneral), 
Malik Bey Recepagiç (Plav), Salih Bey 
Recepagiç (Akay), Şerif Bey Recepagiç, 
Yusuf Bey Recepagiç (Atakent Belediye 
Başkanı), Tufik ve Cafer Kurtiç, Hazir 
Numanoviç, Muzafer Şapunoviç, Rizah 
Tafiloviç, Fetah Tahiroviç, Yunus Tahiroviç, 
Beşir ve Eyüp Smakoçeviç, Amir Hasanoviç, 
Sadik Muminoviç, Emrullah Muminoviç, 
Rasim Kantuliç, İdrizi kardeşleri, Hasan, 
Şakir, Ramo Şaban, Amir, Beço ve Hamza 
Medunyanin, Ali Riza Deşiç, Omer ve 
Tahir Lukoviç kardeşleri, Bayram Ağa 
Sadiyagiç, Suleyman Ağa İbrahimagiç, Abo 
Mehmedoğlu Gruda, Bayram Ağa Sadiyagiç 
(Sedaroğlu).26 Bu gazilerin torunları bu 
günlerde İzmir ve ilçelerinde yaşıyorlar. 
Çanakkale Savaşın’da kahramanlık 
gösterenler arasında Kolaşin (bugünkü 
kuzey Karadağ) yakınlarında Kayeviç Ovası 
doğumlu Halil Ağa Kayeviç anılmaktadır.27 
Damad, Novi Pazar 1998, 58.
25  Torunları bugün Bergama’da 
Akkurt soyadıyla yaşamaktadır. (R. Gruda, 
Sandžak u sjenci topova… 57-58.)
26  Bayram Ağa, Milletvekili Kemal 
Serdaroğlu’nun ve Sağlık Bakanı Rıfat 
Serdaroğlu’nun babasıdır (1992).
27  Torunları İzmir’de yaşamaktadır.
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Çanakkale Savaşına katılan, Plav’lı Numan 
Lukoviç (Eser) 1916. yılında şehit olmuştur. 
Şapsuh aşiretinden gelen muhacir, Seniçe’li 
Salih Çerkes’in öğlu Demir Çanakkale 
Savaşın’da şehit olmuştur.28 

            Hakkında bir sürü malzeme yazılan 
Emin Graçanin29, daha 1912 yılından beri 
Osmanlı ordusunda mevcutmuş. Yeni 
Pazar’daki aile yakınlarına göre Çanakkale 
Savaşın’da şehit olduğu anlatılıyor. 30 
Gazilerin bir bölümü savaştan sonra 
evlerine geri dönmüştür. Celaletin Bey Paşiç 
evine binbaşı olarak geri dönmüştür, savaş 
gazileri olarak Peşter Yaylasın’daki Devreçe 
köyünden Ömer Çekiç ve Kerim Bakiç 
anılıyor. Kerim, 7 yıllık askerlikten sonra 
1918. yılından sonra geri dönmüşken, Ömer 
14 yıl sonra binbaşı rütbesiyle 1928. yılı 
civarında geri dönmüştür. 31  Savaş destanı ve 
Çanakkale’deki şehitler, kemiklerini teslim 
edip silahlarını elden bırakmayıp Osmanlı 
Devleti’nin onurunu bu savaşta savunan 
gönüllüler gelecek nesillerin gönüllerinde 
bu günlere kadar yaşamaktadır. 

28  Zarife Çerkes Salakoviç’in (1934) 
dediklerine gore Seniçeli, babası Emin 
şehit olan Demir’in öz kardeşiymiş. 
29  Bkz: Recep Şkriyel, Baba ben 
ölmedim; u: Bošnjačka riječ, no. 1, Novi 
Pazar, jan.-mart 2006, 32.
30  Ölümünden 6 yıl sonra Emin’in 
İstanbul Davut Paşa kışlasında bulunduğu-
nu söyleyen mektup ulaşmıştır (R. Şkriyel, 
Baba ben ölmedim...29-32.)
31  R. Škrijelj, Jedan zanimlljiv os-
manlijski dokument o Tutinu i okolini, u: 
Tutinski zbornik br. 5, Tutin 2014, 139.

    KOSOVA VE SANCAK BÖLGE-
SİNDEKİ SAVAŞ YILLARI

           Bu topraklarda Birinci Dünya Savaşı 
ve özellikle 1916 ve 1917 savaş yılları ağır 
neticeler bırakarak büyük insani ve maddi 
kayıplar getirmiştir. Mart esnasında bütün 
bölgede nüfus inanılmaz kıtlık ve salgınlar 
ile karşılaşmıştır.

76 yaşındaki Zeka Kalaç’ın sözler-
ine göre: ’Ben hala küçük yaşta iken Alman 
askerlerin evimize davetiyesiz girip ve fırın-
dan annemin hazırladığı sıcak ısırgan otlu 
ekmeği zorla aldıklarını hatırlıyorum. Ben 
ve kardeşlerim durmadan ağlıyoduk çünkü 
inanılmaz derecede açlık çekiyorduk.’32

           İbarça köyünde yaşayan 90 yaşındaki 
İlaz Haliloviç’in sözlerine göre ’Tamamen 
acı dolu yıllardı bunlar. Herkes için ölüm 
hayattan daha uygundu.’33

           Yonuz İbrahimoviç’in hatırladıkları-
na göre: ’Alman gelip elimizden herşeyi 
toplamıştı. Uğursuz bir orduydu bunlar 
galiba. Bu aç askerden ekmek ve buğday 
dahil hiçbir şey saklayamıyorduk. Köyler-
in veya kasabaların herhangi bir yerinde 
ekmeğin veya herhangi bir yemeğin hazır-
landığı kokusunu alabilseydiler hemen bu 
aileyi bulup yemini ağzından çalıyorlardı 
ve herkesi aç bırakıyorlardı. Kül içinde 

32  A. Matović, Rožaje pod austro-u-
garskom okupacijom, u : Rožajski zbornik, 
br. 4, Rožaje 1985, 31-38.
33  İbidem
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ekmek parçaları bile saklanamıyordu. Ev-
lerin eşikleri veya kadınların oturduğu san-
dalyeler veya koltuklar altında, bebeklerin 
uyudukları beşikler içinde bile hiçbir tür 
yiyecek saklanamazdı bu aç ordudan.’34 

            1916 yılın ilkbaharı ve yazı esnasında 
başlamış olan bu korkunç açlık 1917 yılın-
daki kuraktan ötürü daha da korkunç olmaya 
başlamıştı. Yalın hayatı için mücadele eden 
halk bu yıllar esnasında ağaç kabuğu, ısırgan 
otu, çeşitli otlar, fındık kabuğu, mısır kulağı 
ezmesiyle açlıktan ölmemeye çalışıyormuş. 
Çeşitli otlar ve yapraklardan çorbalar aşlan-
mış, ekmek ise ağaçların ezilmiş kabuğun-
dan fırınlanmıştır. Bu derecede inanılmazca 
büyük yoksulluk ve bitkinlik içinde çimler, 
ovalar, ormanlar ve yaylalar içinde dolaşıp 
otlar toplayan ve kökler kazıyan acı çeken 
insan gurupları görünebiliyordu.35

            İnsanlar bütün varlıklarını verip, 
eşlerini ve küçük çocuklarını, özellikle kız 
çocuklarını çuval veya yük için, sadece 
birkaç gün daha hayatta kalmayı becermek 
içi satıyorlardı. Koleno adlı köyde yulaf 
yükü ve sert peynirli bir fıçı için geniş çim 
takas edildiği bu günlere dek hatırlanıyor. 
Bu kadar zor günler bu bölgede son iki yüz 
yıl içinde hiç hatırlanmamıştı. İnsanların 
açlıktan ölmesi sıkça görülen bir durumdu.36

34  Z. Azemović, Selim Grlić, Paučina 
i Gorštaci, Zajednica književnih i naučnih 
radnika Rožaje 1999, 41-45.
35  Z. Azemović, Dug zavičaju, Pljevl-
ja, 1982, 10.
36  İbidem

            Rojaye bölgesinde tarihte ilk kez 
dilenciler ortaya çıkmıştı. Bihor ve Rojaye 
bölgesinden dilenci grupları Metohya ve 
Kosova’daki köy ve şehirlerin evlerine inip 
küçük çocuklarını en korkunç şekilde ölme-
kten kurtarmak için kuru ekmek parçası ya 
da mısır taneleri için günlerce dilenmişti. 
Birkaç kilogram mısır toplayabilmek için 
haftalarca evleri dolaşıyorlarmış.37

            O zamana kadar hiç hatırlanmamış 
böyle bir açlık bu insanların gururlarını 
tamamen yıpratmıştı... ’Peşter, Bihor ve 
Rojaye etrafındaki köylerden kadın ve 
çocuk dilenci grupları Metohya’ya buğday 
için dilenmeye yola çıkıyorlardı...Bütün 
gün içinde birkaç avuç mısır toplayabilip 
hala aç kalan anneler bulabildikleri herşeyi 
dilleri altında saklayıp eziyet çeken çocuk-
ların geçici bir süre içinde ölümden kurtara-
bilmek için evlerine geri dönüyorlardı.’38 
Rojaye ve İpek yolu arasında, Kule ve Jleb 
dağları arasında, en büyük acılar içinde, 
günde ortalama olarak 20 çocuk veya kadın 
açlıktan ölüyordu.39

           Plav şehrinde doğan Rüstem Gutiç 
(1895-2010) hayatta kalabilen son Sancaklı 
Boşnak gönüllüsüydü.

37  Alija Matović, Rožaje pod austrou-
garskom okupacijom, Rožajski zbornik br. 
4, Rožaje 1985, 35
38  Z. Azemović, Dug zavičaju (Vata-
na borcumuz), 11.
39  Zaim Azemović, Zlatna i gladna 
brda, Rožaje 1984. 18.



21

HİKMET 29 - Mayıs  2017

OSMANLI ORDULARDA ARNAVUT 
VE BOŞNAK GÖNÜLLÜLERİ

    Savaş kayıpları Avusturya-Macaristan 
hükümetini güney cephedeki askeri 
komutanlığında değişikliklere ve bir 
zaman boyunca saldırı eylemlerini askıya 
koymaya zorlamıştır. Doğu cephelerde bile 
güz ve kış aylarında önemli ilerlemeler 
sağlanamayınca Ruslar uzun zamandır 
Galiçya’nın bir bölümünü ele geçirerek 
Karpatları aşma olasılığını arttırmışlardı. 
Zor koşullar, yıkılmış evler ve varlıklar ve 
lekelihumma salgını, günler geçtikçe askeri 
eylemlerden fazla binlerce can kayıbına 
sebep olmuştur. Avusturya-Macaristana 
savaş ilan eden İtalya ve Sırbistan arasında 
ittifak kurulmaya çalışılmıştır ki aynı 
zamanda Rusya, birleşmiş Almanya ve 
Avusturya-Macaristan ordularına yenilerek 
Galiçya ve Polonya’dan geri çekilmeye 
başlamıştır. Uzun zaman planlanan Birinci 
Dünya Savaşı’na Sırbistan gibi Balkan 
ülkeleri bile hazırlanmıştır.

  İslami topluluklar üzerinde 
sürdürülen Hıristiyanlaştırma süreci ve 
Gayrimüslim nüfusun sürekli yerleştirilmesi, 
Sırp olmayan halkların Kosova›dan 
yakın zamanda etnik temizlenmesini 
bildirmiştir. Eğitimde Sırp dili tek dil olarak 
belirlenmesiyle ve yerleşim yerleri adların 
değiştirilmesiye Sırbistan Krallığı Büyük 
Savaş’ın daha başlangıcında Arnavutlara 
sömürgeci niyetlerini bildirmişti. 

        Balkan Savaşlarında Müslüman 
gönüllülerin katılımlarının başarısızlığına 
rağmen Birinci Dünya Savaşı’na 
katılmaları mücadele eden ordular için 
faydalıydı. Böylece bütün Müslüman 
bölgelerinden Osmanlı Türk askerine 
yardım etmek amacıyla gönüllüler 
kaydolmaya başlamıştır. Diğer tarafta ise 
büyük sayıda Müslüman, ister istemez 
Hıristiyan askerlerin birliklerine katılmıştır 
ki bu şekilde ailelerini ve varlıklarını 
koruyabilmek için yeni iktidarın güvenini 
kazanmaya çalışmışlardır. Varolan durum 
büyük göç dalgasını durdurmak için yeterli 
olmayınca bu olaylar resmi olmayan 
verilere göre Sırbistan Krallığı topraklarında 
yaşayan ve etnik, dinsel ve siyasi açıdan 
tamamen Osmanlı Türkiyesi ile özdeşleşen 
Müslümanların % 48’ini kapsamıştır. Sırp 
kaynaklarına göre savaşa katılan Sancaklı 
askerlerin sayısı düşüktü ve bu durum 
Müslümanların çoğunluk olduğu diğer 
bölgelerde de mevcuttu. Altı aylık hazırlık 
görmek amacıyla Niş’e 15 bin Sancak 
acemi eri gönderilmiştir. 40 Bir bölümü 
tifüsten hastalanarak eve çevirilmiştir, ki 
obürleri inanılmaz kahramanlık göstererek 
Belgrad’ın savunmaya bile yetişmişlerdi.41 
Sırp hükümeti Arnavut nüfusunu bile 
seferber etmeye çalışmıştır ki acemileri 
zorunlu şekilde Niş›e getirtmiştir. Sırp 
üniformasını giymeyi reddedenler 

40  Omer Koničanin, Sjećanja, Novi 
Pazar 1998,104. 
41  ibidem
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dövülmüş ya da kurşuna dizilmiştir ve 
bu şekilde Arnavut askerlerinden oluşan 
bir alay bahsettiğimiz Belgrad cephesine 
gönderilmiştir. 42

Sancak, Kosova ve Makedonya 
Müslümanları Sırbistan Krallığı içinde 
yaşayıp Birinci Dünya Savaşı cephelerinde 
Türk askerinin akıbeti için endişeliydi. 
Gönüllü olarak katılanların sayısı 
bunun önemli göstergesidir. Yeni Pazar 
Sancakın’da Đurumlije (Gönüllüler) 
toplanmaya başlamıştır.43 Bu bölgede 
seferber etme görüngüsü dünya savaş 
endüstrsisinin deneylerinden biri olarak 
sayılmaktadır. Böylece bir oyun o 
zamana kadar görünmemiş propaganda 
ajitasyonuyla hatırlanacaktır ki sonucu 
olarak binlerce genç adam evlerinden uzak 
ülkelerde yabancıların ilgileri ve payları 
için hayatlarını yitireceklerdir.44

    Tarihsel Merkez Avrupa bölgesi 
olan Galiçya (Ukraynaca; Galičina, Polon-
yaca; Galicja, Almanca; Galizien) bu olay-
lar esnasında Güneydoğu Avrupa’dan gelen 
büyük sayıda gönüllünün istikameti oldu. 
Rusya ile Almanya ve Avusturya-Maca-
ristan arasında son yıllarda büyük savaşların 
mekanı olmuştur. Sırbistan Müslümanlar’ın 

42  Petrit Imami, Srbi i Albanci kroz 
vekove, Beograd 2000, 217.
43  “Đurumlije” sözü Türk dilindeki „gönüllü“ 
sözünden kaynaklanmaktadır, ki aynısının đulijani, 
galijani, zoromvoljci (Türkçe: zor + Boşnakça: volja 
= istek) versiyonları da mevcut.
44  Pero Blašković, Sa Bošnjacima u svjetskom 
ratu, Beograd, 1939., 53.

hatırasının derinliklerine kazılan Galiçya 
binlerce genç adam orada sadeliğini, isteği-
ni ve kahramanlığını göstermişti. Yabancı 
askerler için savaştıkları diğer cepheler de 
Soça nehri, Tirol bölgesi ve Rusya’da yer 
almaktaydı. Bu şekilde Avusturya-Maca-
ristan askerinin kayıpları telafi ediliyor-
di.45Türk ve Avusturya askeri arşiv kay-
naklarıdır bunları kanıtlamaktadır. Sancak 
gençliği Galiçya cephesindeki çatışmalara 
bütün savaş boyunca katılmıştır. Çağdaş tar-
ihçiler Sancak askerlerin bu savaşta rolünü 
küçümsemektedir.46 Avusturya-Macaristan 
Askeri Büyükelçisi 2 Kasım 1916 tarihin-
de Osmanlı Askeri Genelkurmayı’na 3.954 
Müslüman gönüllünün insani kaynakları te-
lafi etmek amacıyla Osmanlı ordusunun 15. 
Kolordusuna aktarılacağını bildirmiştir.47 
Avusturya-Alman askeri strateji uzmanları 
Müslüman gönüllülerine Galiçya ve Kafkas 
bölgelerinde Rus ordusunun bir bölümünü 
durdurmak sorumluluğunu yüklemiştir. So-
ğuk hava ve hastalıklardan ölen, sığlar ve 
kar fırtınalarında donan, farklı epidemilerde 
hastalanan ve yaralan asker yüksek derece-
de hazırlık ve kahramanlık göstermiştir. Ru-
meli gönüllüleri (Nisan 1915-Ocak 1916) 

45  Boşnak gönüllüleri hakkında daha fazla 
bilgi, bakınız: Hans Fritz, Bosniak, Weidhofen a.d. 
Ybbs, 1931
46  Redžep Škrijelj, Amanet sandžačkih 
đurumlija sa Galicije (O ratnoj tragici sandžačkih 
veterana), in: Almanah, no. 51-52, Podgorica 2011, 
349-355.
47  H. SAYGILI, Birinci Dünya Harbi’nde 
Rumeli’nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü 
Katılımları Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştır-
maları Dergisi, Ankara, Bahar(18) 2013, 234.
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Çanakkale’deki İtilaf Güçlerin saldırısını 
başarıyla etkisizleştirmiştir. Bildiride bütün 
Müslüman savaş esirlerinin aynı birliklere 
yollanacağı haber edilmişti.48 

             Savaş mağlubiyetleri Avustu-
rya-Macaristan hükümetini güney ceph-
edeki askeri komutanlığında değişikliklere 
ve bir zaman boyunca saldırı eylemlerini 
askıya koymaya zorlamıştır. Kuzey ceph-
ede bile güz ve kış aylarında önemli ilerle-
meler sağlanamayınca Ruslar uzun zaman-
dır Galiçya’nın bir bölümünü ele geçirerek 
Karpatları aşma olasılığını arttırmışlardı. 
Güç hijyenik koşullar, yıkılmış evler ve 
varlıklar ve lekelihumma salgını, günler 
geçtikçe askeri eylemlerden fazla binlerce 
can kayıbına sebep olmuştur. Sırp askeri, 
Avusturya-Macaristana savaş ilan eden İt-
alya ile ittifak kurmaya çalışmıştır ki aynı 
zamanda Rusya, birleşmiş Almanya ve 
Avusturya-Macaristan ordularına yenilerek 
Galiçya ve Polonya’dan geri çekilmeye 
başlamıştır.

                 Yeni Pazar Sancakın’da Đurumlije 
(Gönüllüler) ortaya çıkmıştır.49 Sancak’taki 
seferber etme görüngüsü dünya savaş en-
düstrsisinin deneylerinden biri olarak sayıl-
maktadır. Bu tarihsel oyun o zamana kadar 
görünmemiş propaganda ajitasyonuyla ha-

48  Ibidem, 244
49  “Đurumlije” sözü Türk dilindeki 
„gönüllü“ sözünden kaynaklanmaktadır, 
ki aynısının đulijani, galijani, zoromvoljci 
(Türkçe: zor + Boşnakça: volja = istek) 
versiyonları da mevcut.

tırlanacaktır ki sonucu olarak binlerce genç 
adam evlerinden uzak ülkelerde yabancıla-
rın ilgileri ve payları için hayatlarını yitire-
ceklerdir.50

          Merkez Avrupa’nın tarihsel 
bölgesi olan Galiçya (Ukraynaca; Galičina, 
Polonyaca; Galicja, Almanca; Galizien) bu 
olaylar esnasında Güneydoğu Avrupa’dan 
gelen büyük sayıda gönüllünün istikameti 
oldu. XX yüzyıl boyunca Rusya ile 
Almanya ve Avusturya-Macaristan arasında 
büyük savaşların mekanı olmuştur. Galiçya 
sözü Sırbistan Müslümanlar’ın hatırasının 
derinliklerinde yer almaktadır ki binlerce 
genç adam orada sadeliğini, isteğini ve 
kahramanlığını göstermişti. Avusturya-
Macaristan devleti için savaştıkları diğer 
cepheler de Soça nehri, Tirol bölgesi ve 
Rusya’da yer almaktaydı. Genç Müslümanlar 
bu şekilde Avusturya-Macaristan askerinin 
kayıplarını telafi etmekteydi.51 Bunları 
kanıtlayan Türk ve Avusturya askeri arşiv 
kaynaklarıdır. Sancak gençliği bütün savaş 
boyunca Galiçya cephesindeki çatışmalara 
katılmıştır. Bu günlerde tarihçiler 
Sancak askerlerin bu savaşta rolünü 
küçümsemektedir. 52 2 Kasım 1916 tarihinde 

50  Pero Blašković, Sa Bošnjacima u 
svjetskom ratu, Beograd, 1939., 53.
51  Boşnak gönüllüleri hakkında daha 
fazla bilgi, bakınız: Hans Fritz, Bosniak, 
Weidhofen a.d. Ybbs, 1931
52  Redžep Škrijelj, Amanet 
sandžačkih đurumlija sa Galicije (O ratnoj 
tragici sandžačkih veterana), in: Almanah, 
no. 51-52, Podgorica 2011, 349-355. 
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Avusturya-Macaristan Askeri Büyükelçisi 
Osmanlı Askeri Genelkurmayı’na 3.954 
Müslüman gönüllünün insani kaynakları 
telafi etmek amacıyla Osmanlı ordusunun 
15. Kolordusuna aktarılacağını bildirmiştir. 

53 Aynı bildiride bütün Müslüman savaş 
esirlerinin aynı birliklere yollanacağı haber 
edilmişti. 54 Ana mücadele bugünkü Ukrayna 
alanlarında düzenlenmiştir.

 1916 yılın Haziran ayında Türk ve 
Avusturya-Macaristan generalleri arasında 
imzalanan antlaşmada Galiçya’ya Gelibolu 
savaşı esnasında kurulan 15. Kolordu’nun 
girmesine karar verildi. İki bölük içinde 
40 bin asker ve subaydan oluşmuştur. Bu 
kolordunun içinde altı piyade ve iki ağır 
silah alayı, iki atlı, mitralyoz, mühendis 
ve yardımcı birlikleri mevcuttu. Kolordu 
meşhur orgeneral Sevat Çobanlı tarafından 
yürütülmüştür. Türkler Galiçya cephesine 
1916 yılın Temmuz ayın sonunda demiryolu 
vasıtasıyla taşınmıştır. Türk birlikleri, 
Berejane’nin Güneybatısında, Zolota Lipa 
nehri üzerinde yer alan bölgeyi ele geçirmiştir. 
Pototur ve Bojikovo arasındaki savunma 
kuşağını 19. Türk bölüğü, Bojikovo ve Liso 
arasındaki bölgeyi 20. bölük ele geçirerek 
bölük kurmayı Podvisoko’ya yerleşmiştir. 
Türk ordusunun birlikleri örgütlenme 
açısından Avusturya-Macaristan Güney 
53  H. SAYGILI, Birinci Dünya 
Harbi’nde Rumeli’nden Osmanlı Ordusuna 
Müslüman Gönüllü Katılımları Hacettepe 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
Ankara, Bahar(18) 2013, 234.
54  Ibidem, 244

ordusuna aitti. Türk bölükleri Temmuz 
ortasında bile çatışmalara katılmıştır. Türk 
kanadı general Hofman komutanlığı altında 
bulunan 55. Alman bölüğü tarafından 
savunularak, Türk savunması’nın yanında 
ise Ukrayna Silahlı Birliği katılmıştır.55 
Londra gazetesi ‘Morning Post’ 
makalelerine göre Maramureş-Siget tren 
istasyonuna Temmuz esnasında, ağırlıklı 
olarak piyade birliklerinden oluşan 24 bin 
Türk askeri ulaşmıştır.56 Avusturya askeri 
basını Galiçya ve Podolya bölgelerinde 
Türk askerin mevcut olduğunu anlatıyordu. 

57 Galiçya cephesindeki savaş gelecek 1917 
yılında bile ağır ve yıkıcı şekilde devam 
ederek soğuk Ukrayna kışlarıyla birlikte 
büyük insan kayıplarına sebep olmuştur.58

GÖNÜLLÜLERİN SAVAŞA 
KATILMASI MOTİFLERİ

    Sırp-Karadağ tarihçiliği ‹Osmanlı 
iktidarın irticası ve beşyüz yıllık karan-
lık’ önyargısı ile kaplanmış ve geri kalan 
Müslüman nüfusunu ‘Türk suçu’ ile yafta-
lamıştır.  Müslüman komşularına karşı 
mücadele ‘Din ve özgürlük haçı adına’ ve 
benzer sloganlarla sürdürüldüğünde güven-

55  Андрій Козицки, Турецки 
півмісяць над Золотаю Липою, 
Львівьска газета, Львів, 2007, 23 лютого.
56 Dziennik Kiyowski, Kiyow, 2 (15). 
7. 1916. 
57  Киевлянин, N. 222, Киев 12 
(серпня) 7. 1916.
58  Аркадій Животко, Істория 
української преси, Київ, 1999.
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liklerini tehdit edip, anavatanlarında kalma-
larını zorlaştırmıştır.

              Osmanlı ordusunun geri dönme-
sini düşleyen yerel ağalar, beyler ve diğer 
nüfus yeni ortaya çıkan savaş içindeki nihai 
zafer dedikodularını ortaya çıkarmışlardı. 
Bunlardan bazıları çimlerde yatıp ‘uzaklar-
daki Osmanlı topçuların patlamalarını din-
lemeye çalışmışlardı’. 59 Sonuçta umutlarını 
kaybedip Osmanlı iktidarını geriye çe-
virmek maskadıyla Avusturya-Macaristan 
tarafından yardım istemişlerdi. Sultan’ın 16 
Şubat 1915 yılında yaptığı cihad çağrısında 
Osmanlı İmparatorluğu sınırları dışında ka-
lanlar askeri taahhüte bağlanmamıştır. Buna 
rağmen, ısrar eden bireylere, özellikle yeni 
göç eden muhacirlere gönüllü olarak askere 
katılabilme izni verilmiştir. 60 Bu propagan-
da nüfusun diğer bölümünü de Avusturya or-
dusuna katılmasını mümkün etmiştir, ki sa-
dece Dejeva ilçesinde 2000 Müslüman genç 
seferber edilmiştir. 61 Böyle gelişmelerin en 
önemli etkeni Osmanlı Türkiyesi›nin İttifak 
Güçleri tarafında savaşa girmiş olmasıydı. 62

59  Omer Koničanin, Sjećanja, (redac-
tion M. Radović), Novi Pazar 1998, 102.
60  BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞIVI 
(BOA) (Dizi: HR.SYS, 2319/4);
61  Archive of Serbia, Belgrade: Col-
lection of General Military Administration, 
sh. 6 /XIX-37, list no. 1-2 (1916); and, 
same: Collection of the General Military 
Administration, t. XIX, no. 37/3 (1916)
62  Osmanlı Türkiye’nin 1915 yılında 
İttifak Güçleri tarafında Birinci Dünya 
Savaşı’na katılması Yeni Pazar’ın bir 
kahvehanesinde trajik bir olayla karşılandı. 

               Gönüllülerin toplanması Müslüman 
askeri tarihinde en mühim olaylardan biridir. 
Bu faaliyetler işgalci Avusturya-Maca-
ristan ordusu tarafından gerçekleştirilm-
iştir. Olabildiği kadar fazla gönüllü askerin 
toplanması yerel seçkinler, ağalar ve bey-
ler tarafından desteklenmiştir. Katkıda en 
çok bulunan Yeni Pazar Belediye Başkanı 
Rizah Bey Muratbegoviç ve hemşehri 
Rizo Murteziç idiler. Yeni Pazar Askeri 
Komandosu tavsiyesiyle Belgrad’a gidip  
Đurumlije (gönüllüler) için ajitasyon yapma 
iznini almıştır. Kendisini yerel nüfusa 
eski Türk subayı olarak tanıtmıştır. Yerel 
nüfus arasında seferberlik ve propaganda 
faaliyetlerini elinde Türk bayrağı, giydiği 
Türk askeri üniforması ve başına ay-yıldızlı 
fes takarak gerçekleştirmiştir. ‹Türk olan 
herkes gönüllülere katılsın› sloganı ile 
şehir nüfusunun ilgisini çekmeyi başararak 
Yeni Pazar›dan 300 gönüllü toplamaya 
başarmıştır. 

               Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı-
na İttifak Güçleri, Almanya İmpartorluğu 
ve Avusturya-Macaristan tarafında katıldığı 
bilinmektedir. Bulgaristan bu müttefikliğe 
daha sonra katılmıştı. Sırbistan ve 
Yunanistan ise İtilaf güçlerine katılmıştı. 
Tarafsızlığını ilan eden Romanya yine de 
İtilaf Güçlerine destek vermişti. 1916 yılın-
da başlatılan Bulgar ve Avusturya-Maca-

Ev sahibi Milentiye Okoşanoviç Osmanlı 
sultanı hakkında söylediği kötü sözlerden 
ötürü öldürülmüştü.  (Omer. Koničanin, 
Sjećanja... 105)
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ristan saldırısı sonucu olarak Sırbistan ele 
geçirilip Romanya ile savaş başlatıldı. Aynı 
yıl içinde Yunanistan’da İtilaf Güçlerine 
karşı cephe açılmıştı. Bu arada Galiçya’da 
Rusya İmparatorluğu’na karşı savaş faali-
yetleri gerçekleştiriliyordu. 6. Kolordu Ro-
manya’daki askeri faaliyetlere katılıp, 20. 
Kolordu ise Makedonya’da ve 15. Kolordu 
da Galiçya’da mücadele etmişti. İnsani kay-
nakları yetersizliğinden ötürü kolordular 
Müslüman gönüllüleriyle doldurulmuştu. 

63 Böylece yüksek tepkinin en önemli et-
keni Türkiye›nin bu savaşta, Almanya ve 
Avusturya-Macaristan’ın müttefiği olup 
Rusya, İngiltere ve diğer güçlere karşı mü-
cadele etmesiydi. Büyük sayıda Müslüman 
‘Türkiye’ye Ruslara karşı mücadelede 
yardım etmek için’ seferber edilmişti. 64 Yer-
li yetkililerin yardımı ile Avusturya-Maca-
ristan askeri büyük sayıda Müslümanları 
Galiçya›dan Gelibolu›ya, Kafkas›tan Arap 
Yarımadasına kadar mücadele edilen ceph-
elere yollamıştır. Rumeli Müslümanların 
Birinci Dünya Savaşın’da Suriye, Filis-
tin, Irak ve Kafkas cephelerindeki katılımı 
hakkında belge yetersizliğini vurgulamak 
lazım. 65 Bu cephelere katılan Đurumlije (‹Gönüllü›) 
sayısını hesaplamak için Avustuya, Alman, 
Macar, Türk, Ukraynalı ve diğer Ortadoğu 

63  H. SAYGILI, Birinci Dünya 
Harbi’nde Rumeli’nden Osmanlı Ordusuna 
Müslüman Gönüllü... 234.
64  Omer. Koničanin, Sjećanja... 105.
65  Hasip SAYGILI, Birinci Dünya 
Harbi’nde Rumeli’nden Osmanlı Ordusuna 
Müslüman Gönüllü Katılımları... 234-234.

askeri kaynaklarını danışmak gerekiyor. To-
plam sayısı 25 bini aştığı kesindir.

              Bu dönem görünmemiş yok-
sulluk, kıtlık, salgın ve fiziksel olarak ha-
yatta kalma mücadelesi ile işaretlenmiştir. 
Nüfusun tamamı günden güne acılara, 
mihnete ve ölümlere maruz kalmıştır. 1915 
yılın Aralık ayında yabancı sağlık ekiplerin 
gelişi durumu daha da güçleştirmiştir. Bi-
tlenme ve uyuz hızlıca yayılmıştır. Bulaşıcı 
hastalıklar, özellikle verem ve lekelihumma 
günden güne can almıştır. Yoksulluk her 
eve ve her aileye ulaşmıştı. Hasta odaları 
hiç ısıtılmamıştı. Açlık nüfusun hastalıklara 
karşı bağışıklığını daha da azaltmıştı. İşgal-
ci güçler yerel nüfusa salgına karşı mücade-
lesinde hiçbir zaman yardım etmemişti. 
Çiftlik hayvanların sıkça haczedilmesi du-
rumu daha da zorlaştırmıştı. Aç ve yorgun 
nüfus, Avrupa’nın tamamını kapsamış olan 
İspanyol gribi salgınıyla karşılaşmıştı. 66 

177. Karasal Gönüllü Birliği veya Osman-
lı Rumeli Birliği Makedonya cephesindeki 
çatışmalara katılmıştı. Bir skeri komutanın 
24 yıl sonra ilan ettiği yazılarına göre birliğin 
Köprülü’ye ulaştığında yerli nüfusun büyük 
bölümü askeri faaliyetlere katılmıştı. 67 Os-

66  Milić F. Petrović, Austrougarska 
okupatorska uprava u Pljevljima u toku 
I svjetskog rata 1915-1918; u: Glasnik 
Zavičajnog Muzeja, 8-9, Pljevlja 2013,  
222-223. 
67  Erem, M., Birinci Dünya 
Savaşı’nda Osmanlı Rumeli Müfrezesi 
(Takviyeli 177’nci Piyade Alayı), Genelkur-
may Başkanlığı, Ankara 2006, 9.
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manlı ordusunun geri döndüğünü anlayıca 
şehrin etrafı ve diğer bölgelerde yaşayan 
halk komutanların gelişini kutlamak için 
‘gözlerinde gözyaşıyla uzun yolculuklara 
çıkmış’ ve kurbanlar kesmişlerdi. 68 Avustu-
rya-Macaristan ordusunu üniformasını giyip 
ve kafalarına ay-yıldızlı şapkalar taktıktan 
sonra yakınlardaki kışlalarda (Mitroviça, 
Üsküp, Niş, Belgrad) bir aylık hazırlık-
tan sonra Galiçya’dan Arabistana dayanan 
cephelere gönderilimişler. 69

              Az sayıda gönüllü Ruslar veya 
İngilizler tarafından savaş esiri olaraak 
alınmıştı, büyük bir bölümü ölüp, diğerler-
in çoğu ise hayatlarını Türkiye’de devam 
ettirmiştir. Gönüllüler hakkında en önemli 
bilgilerden biri de Sancak toplumunun her 
sosyal katmanından katılımın yüksek ol-
masıydı. Akrabaları orduda mücadele eden 
aileler için Avusturya-Macaristen otoriteleri 
sıradışı ‘Gönüllü vergisini’  yüklemiştir. 70 
Ulaşılabilir bilgilere göre gönüllüler Ro-
manya, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, 
Sancak, Makedonya, Batı Trakya, Struma 
Vadisi ve diğer bölgelerden toplanmıştı.

         Gönüllülerin seferber edilmesi 1917 yılı 
boyunca Yeni Pazar’daki Avusturya-Maca-
ristan polisi tarafından, yerli otoriteler 
yardımıyla Dejeva, Ştaval ve Seniçe ilçel-
erinde sürdürülmüştür. Belediye tarafın-
dan savaşa katılacak olan kişilerin listesi 
68  Ibidem, 8- 33.
69  Omer Koničanin, Sjećanja... 112.
70  Istorijski arhiv „Ras“-Novi Pazar, 
doc. no.. 7 (7. XII 1917)

yapıldığı için yerli nüfus tarafından bu ace-
milere ‘zoromvoljci’71 (‘zorunlu gönüllüler’) 
adı verilmişti. Yeni Pazar Medrese’si binası 
içinde yapılan bu seferberlik etkinlikleri 2 
bin civarında Sancaklı Müslümanı evinden 
uzak bölgelerde savaşa mahkum etmişti. Bu 
kadar yüksek sayıda gencin Yeni Pazar’ı 
terk etmesi iktisadi durumun kötüleşmesine 
yol açmıştı. Seferberlik ve savaş acılarından 
ziyade 1917 yılı açlık ve salgın yılı olarak 
hatıralara geçmiştir. Gıda yetersizliği, 
kanlı savaş çatışmaları ve salgınlar işgal 
edilmiş Sancak bölgesinin nüfusunu yarıya 
düşürmüştür.72

             Müslüman işbirlikçiler Avusturya 
askeri otoriterlerine seferberlikleri 
sürdürmelerinde yardımcıları olmuştu. Ask-
erliğe alınmak bedelin73 ödenmesiyle önlen-
ebilirdi. Nüfus arasında savaşa katılmak için 
büyük motiflerden biri ’din düşmanlarından 
savunmaydı’. Yine de Müslüman nüfusun-
dan gönüllü askerlerin toplanması, Os-
manlı İmparatorluğu’nun Avusturya-Maca-
ristan’a verdiği askeri yardım olarak 
tanımlanmıştır. Böyle bir durumda sefer-
ber edilenler hangi cepheye katılacaklarını 
seçememişlerdi. Vatandaşlık sorunu ise 
savaştan sonra çözülecekti.74 İstanbul›daki 
Avusturya-Macaristan Askeri Ofisi Osmanlı 
71  O. Koničanin, Sjećanja... 112-113
72  For more details, see: Вуле 
Поповић, Пештерско-штавички вихори 
(хроника), Београд 2003, 88-94.
73  Eјуп Мушовић, Тутин и околина, 
Београд 1985, 68.  
74  İbidem, 245.
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ordusunu, işgal ettikleri topraklar üzerinde 
Müslüman gönüllü askerlerin seferber 
edilmesi hakkında bilgilendirmişti.75 Öteki 
tarafta ise 17 Mayıs 1917 tarihinde gön-
derdiği yazıyla Osmanlı ordusu bu konu 
üzerinde tamamen katıldığını açıklamıştı. 
O zamanki koşullarla uygun şekilde yazılan 
cevap, Savaş Bakanı Enver Paşa tarafından 
imzalanıp Dışişleri Bakanlığına yollan-
mıştır.

 

GÖNÜLLÜLERIN EMANETI VE 
MÜSLÜMAN GAZILERIN SAVAŞ 
TRAJEDİSİ ÜZERINDE 

Büyük Dünya Savaşı (1914-1918) 
hakkında yazılan kitaplar harp tecrübesini 
efsanevi, tarihi veya edebi şekilde genel-
de anlatamayınca bu tarzda ifade bulmaya 
teşebbüs eden eserler nadirdir. Gönüllüler 
hakkındaki hikayeler tam öyle. Tarihsel, 
toplumsal ve kişisel varoluşumuzun ve 
trajedi ve harp kaderi eliyle vatanlarından 
uzak ülkelere dağıtılan efsanevi gönüllüler-
in görüngüsü de.76

Balkan arşıv evrakları gönüllüler-
imiz ve üzerinde Damokl kılıcı gibi salla-
nan, dev savaş canavarı misali, hayatlarını 
kaçınılmaz ölüm çukuruna taşıyan man-
tıksız ve ilginç kaderleri hakkında konuşuy-

75  İdem
76  Bkz. Mevluda Melajac (Melayatz), 
Gönullü (Djurumlija), Kastaş yayinevi, 
İstanbul 2015.

or. Her gönüllü, kaçınılmaz ölüm alevini 
getiren fakat kendisini ilgilendirmeyen dün-
ya savaşında seçtiği asker kaderi ve şehitlik 
arzusunu, tanımadığı düşman gücüne karşı 
savaşında taşıdığı kişisel drama ve heye-
canıyla birlikte omuzlarında taşımaktadır. 
Gönüllüler bizim savaş gerçeğimizin yücelt-
mesi, dedelerimizin hatırladığı ve bizlere 
aktarmış olduğu ağır varoluş ve bitkinlik 
günlerinin mecazı ve görüngüsüdür. Savaş 
sonucunun getirebileceği kaygı ve dehşet 
içinde sürekli yaşamış olan fakat o zaman-
lara kadar hatırlanmamış bu korkunç yıkım 
sürecini anlayamayan aileler, bu derecede 
inanılmaz yüksek ceza ödemiş olacaklarını 
en büyük kabuslarında bile görememiştir. 

Bazı kitaplar, savaş içinde boğuşan 
Avrupa’nın cepheleri üzerinde, gönüllü 
asker için eş anlamı taşıyan, Alman ‘Bos-
niak’ veya Türk ile Arnavut ‘Boşnak’ ke-
limesinin sıkça kullanıldığı dönemin edebi 
bir anıtıdır. Genelde Sancak asıllı olan bu 
askerler Alman-Avusturya askeri makine-
sine katılıp üzerine açık mavi savaş  üni-
formasını giymişlerdir: askeri çakşırlar ve  
dolaklar, başlarında ise gri-yeşil renkli fes.  

            Vatanda, gözleri bulutlu anneler ve 
nişanlılar kesilmiş veya hiçbir zaman ulaş-
mayacak mektupları beklerken, bu ölüm 
dolu yaz aylarında savaş içinde yıkılan Ga-
liçya cephesinden hiçbir hayırlı haber gel-
miyormuş.
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Aldatılmış ve çamurlu çukurlar-
da kurşun veya hastalıktan ölen Sancaklı 
gönüllü gençler, nerede olup ve kimin için 
hayatlarını armağan ettiklerini hiç bilme-
miştir. Galiçya savaş dehşetini omuzlarında 
taşıyan Sancak Boşnak gençleri kalplerinde 
taşımış oldukları yüce Sultan vatanını sa-
vunmak için şehit olmuştur. Fakat zaman 
geçtikçe Galiçya, sevdikleri Türk vatanın-
dan çok farklı bir mekan olduğunu anla-
maya başlamışlardır.

             Korkunç kayıplara rağmen gönül-
lüler inanılmaz savaşçı morallerini, askeri 
şovalyeliğini, korkusuzluğunu ve birliğini 
göstermişlerdir. Boşnaklar tarihsel kayıtla-
ra, Avusturya-Macaristan ordusu içinde en 
iyi ve en cesur askerler olarak geçmiştir.

Ölü, kör ve sakat, aldatılmış ve acı 
çekmiş, vatanlarında tamamen unutulmuş, 
gönüllüler zor şekilde geriye dönmüştür. 
Yeni kurulan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı 
içinde yer alan Sancak vatanına geri dönme-
leri tamamen olumsuzlaştırılmıştır. Müslü-
man okullarının yok oluşuyla, yabancı ve 
tanınmayan bir ortam etrafı sarmıştır.

Bu kaderleri belirleyen gönüllü 
Türkseverliği bu ruhların dünya ve Türk 
karşıtı eğilimlere karşı yarattığı kişisel bir 
devrimdir. Tek umutları ‘Türk çağın’ geri 
dönmesidir ki onlara göre var olan ve em-
peryalist yayılımın getirdiği yeni sorunların 
çözümü tam burada yatmaktadır.

Bundan ziyade, gönüllüler hikayesi 
Sancaklılar’ın kamu hayatında en sevilen 
konulardan biridir. Son zamanlarda, Buda-
peşte’de bir fotoğraf dükkanı vitrini hak-
kında ilginç bir hikaye ile tanışmak için 
şanslıydık. Aslında, Macaristan üzerinde 
yolculuk yapan bizim adam dükkanın vi-
trininde askeri ünfirmayı taşıyan bir atlının 
fotoğrafını ve altındaki ‘Unbekannte Bos-
nische freiwilliger’ (Bilinmeyen Boşnak 
gönüllüsü) yazısına rastlamıştır. Yolcu 
dükkan sahibiyle konuştuktan ve devamlı 
ısrar etmekten bu fotoğrafı Yeni Pazar’a 
getirmeye becermiştir. Uzun ve ısrarlı 
danışmalardan sonra bilinmeyen Galiçya’lı 
savaşçının adını bulmayı başardık. Bi-
linmeyen atlı gönüllünün adı Hivzo Şkriyel. 
Memkleketi Yeni Pazar olan savaşçının bu 
resmi cephede çekilmiştir.

Eğer Türk vatanının onuru gerçekten 
Galiçya cephelerinde savunmuş oluyorsa, 
sultana son ana kadar sadık kalmış ve 
imparatorluğun dirilişine inanan Sancak 
Boşnak gönüllüleri ilk saflarda mücadele 
ediyordu. Onlar hiçbir anda duraksamayıp, 
bu gençler düşlerini gerçekleştirmek için 
cesurca ileriye doğru yürümeye kararlıydı. 
Kendi adlarını geçici ya da kalıcı bir süre için 
bu dünyadan, aile ve vatanlarından silmiş 
oldular. Bu gençler her yerde, cephenin 
en ilk saflarında ve savaş çatışmaların 
arka planında kan döktüler, yaralandılar 
ve hayatlarını vatanlarına armağan ettiler. 
Geri çekilmeyi hiç bir anda düşünmeyip, 
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yabancıların ve kendi onurunu savunup 
kuzeybatı üzerinden doğuya hareket etmeyi 
devam ettiler. 

 Gönüllü askerlerin ordu sütunları 
bayağı uzundu. Süslü düğün konukları mi-
sali. Birileri şenli, obürleri ise hüzünlü pek 
yakın zamanda tüfekleriyle evlenecek ve 
silahlarını kara sabahlara kadar cephe sınır-
ları üzerinde taşıyacaktı. Yine de, Sancaklı 
gönüllülerin daha küçük bölümü evlerine 
dönmüştü veya cephe ve ev arasındaki 
çamurlu yolun bir kısmında vatan hasre-
tinden ölmüştü. Hatıraların derinliklerinde 
vatan belirsizliği tozların koyu bulutları, 
sonsuz hüzün, hasret ve uzaklık kalacı ola-
rak çizilecekti. Düşledikleri herşey sadece 
tek bir anda kan, kurşun, çelik ve karanlık 
karışımı olan yeni dikilmiş mezarlıklara 
dönüşecekti.

Oralarada bir yede yanan acı-
masız alevde, günün sönmesine az kala, 
savaşın çılgın makinası ölmeye başlayınca 
görülmeyen barışın beklentisi başlıyordu. 
Boru, kalem ve gönüllü türkülerin sesi 
büyük Galiçya’nın yaygın vadileri üzerinde 
uzun zaman inleyecektir. Her yerde bu sesi 
duyarak zannediyoruz ki sevgili vatana 
karşı sonsuz hüznü dile getiriyordur bu 
şarkılar. Birileri buna verem der, obürleri 
ise nostalji der.

            Celadin Bey Paşiç (1881-1941) San-
cak gönüllü askerlerin Galiçya cephesindeki 
önderlerinden biriydi. Bu düzgün Kolaşinli 

muhacir, askeri birliğiyle beraber inanılmaz 
kahramanlık ve başarı becermiştir.

           Duga Polyana yakınlarındaki Zabrce 
köyünde yaşayan Hazbo Beşiç, gönüllüler-
den geri dönüşünü oğlu Nazif’e şu şekilde 
anlatmıştı: Duga Polyana’daki belediye 
başkanlığı bizleri İstanbul’a doğru gön-
dereceklerini açıkladırlar. Okuryazarlık 
bilmeyen ve eğitimsiz gençler olarak ne-
reye doğru hareket ettiğimizi kesinlikle 
bilemiyorduk fakat herbirimizin düşleri İs-
tanbul’da idi. Çoğumuz için geri dönüşü ol-
maya bir yoldu bu. Nihayet Novi Sad’daki 
tren istasyonuna ulaştığımızda aldatıldılmış 
olduğumuzu anladık. Düşlediğimiz başkent 
İstanbul yerine bizleri Polonya’ya, Galiçya 
cephesine doğru taşıdıklarını anladık. Po-
lonya’ya yeni ulaştıktan sonra hemen Türk 
subayları tarafından kabul edilmiştik. Emir-
ler ve asker işlerine bağlı diğer bütün ifa-
deler Türk dilindeydi fakat biz bu dil için 
tamamen cahildik. Kısa bir zaman içinde 
askeri eğitim aldıktan sonra Türk dilinden 
birkaç kelime de öğrenmeyi başarmıştık. 
Daha sonra beraberce bekçilik yapmaya da 
başladık ki nihayet meşhur kuvvetimizi ve 
disiplinimizi subaylarımızın önünde kanıt-
lamaya şansımız olmuştu. Uzun zamandır 
ekmek görmeye fırsatımız olmadı ve en çok 
beslendiğimiz yemekler patates ve o zamana 
kadar bilmediğimiz ‘Aleman çorbasıydı’.77

    

77  F. Sebečevac, Duga Poljana i oko-
lina, Damad, Novi Pazar, 1993; 68-70.
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        ‘Suhovar çimlerine ve yoğun ormanlı 
Ravno köyü yakınlarında bulunan Kobileçi 
Do adlı yerde gönüllülerin seferber edilme 
merkezleri kurulmuştu. Tam karşısında bu-
lunan tepenin doruğunda al bayrak dikil-
mişti. Hipo lagaplı Ragip Ahmetoviç’in 
çaldığı davul Tutin’den inliyordu. Peşinde 
bir gurup insan yürüyordu ki bunların hepsi 
gönüllüydü. Onlarla beraber ise Avusturya’lı 
askerler ilerliyordu. Seferber edilme nokta-
larında, sözde asker kutlaması yapılmıştı. 
Seferber etme faaliyetlerin planlayıcıları ve 
yerel onların yardımcıları Sancaklı köylü-
leri aldatmak için elinden gelen herşeyi 
yapıyorlardı. O zaman da çok ağlamıştık. 
Gurup, günün bir vaktinde Yeni Pazar’a 
doğru yürüyüp harekete geçti’. – bunlar 88 
yaşındaki Bayram Ademoviç’in 1980 yılın-
da söylediği hatıralardır.78       

           Tutin yakınlarındaki Mitrovo köyün-
den Adem Ademoviç hakkında da birkaç 
kelime söyleyelim: „En genç kardeşi Şefto 
bir gün Gönüllülere katılmak için davetiye 
aldı... Babaları savaşa kimi göndereceği 
hakkında uzun süre düşünmüştü… Sonuç-
ta Gönüllülere en büyük oğlu olan Ademi 
göndereceği kararını getirmişti… Böyle bir 
karar Adem’i tamamen şaşırtmıştı çünkü 
birkaç gün evvel babası kendisini evlen-
dirmek için oğluna kız istemişti…Düğün 
ise üç hafta sonra gerçekleşecekti… Adem 
babasının belkenmeyen kararını acıyla ka-
bul etmişti. Dargın ve kızgın geri dönüşü ol-
78  Meho Bačevac, Pleme Bačevci i 
Mitrova, Mladenovac 1998, 334-343.

mayan belirsiz yola çıkmaya hazırlanmaya 
başlıyordu… Annesi Cemile yolculuk için 
kendisine kurabi hazırlayıp yemeği ketenli 
torbaya yerleştirmişti… En büyük oğlunu 
kucaklayıp öpüyordu, ancak gözyaşlarını 
gizleyemiyordu… Sevdikleri oğullarını 
artık ne gördüler, ne de hakkında herhangi 
bir bilgiye ulaşabildiler… Kalbi kırılmış 
ve yıpratıcı hüzün çeken oğlu için çektiği 
büyük hasretten ötürü bir sene geçer geç-
mez vefat etmişti.”79

           Bihor bölgesindeki Goduşe köyün-
de yaşayan Gönüllü Reşo Duroviç sultan 
adına mücadele etmek için Voyvodina’nın 
kuzeyindeki Sombor kentine ulaşınca Avus-
turya-Macaristan üniformasını giymek zo-
rundaydı çünkü Türk üniforması hala ulaş-
mamıştı. Galiçya’da mücadele eden bu genç 
savaşın sonunda İngiliz askerleri arasında, 
Mısır’a getirilmişti. Askerler tüfeklerini 
yere atıyordu. Kendi tüfeğini atmayan bu 
adam daha beş tüfek almıştı yanına. Böyle 
durumu komik gören İngiliz askerleri 
Gönüllüye yemek vermişlerdi. Sonradan 
ölü askerleri toplayıp onları denize atmayı 
emrettiler. Kendi sözlerine göre denize attığı 
ölü askerlerin sayısı, onunla birlikte İstan-
bul’a geri dönen cemiyetten daha fazlaydı. 
Oradan tren vasıtasıyla Kosova düzlüğüne 
ulaşıp, Bihor’a ise yürüyerek gitmişti.80

           
79  Ibidem, 338.
80  I. Rebronja, M. Kolaković, Budi 
nešto da ne budeš ništa, Novi Pazar 2004, 
116-117.
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            SONUÇ

           Gönüllülerin cepheden geri dönüşü 
yavaş ve zor şekilde gelişiyordu. Savaşta 
geçirdikleri yıllar yanısıra bazıları geri dö-
nüşlerini rejimden korktukları için ertele-
mişlerdir. Geri dönüşleri esnasında eziyet 
çeken, kapatılan ve öldürülenlerin sayısı 
da az değil. Savaşın bitişinden sonraki yıl-
larda Mitroviça ve Tutin köyü Popiçe ara-
sındakı yolda Smayo ve Memiş Ramiçeviç 
Kolaşinli Sırplar tarafından öldürülmüştür. 
Bazıları yolda ölerek, köylerine sadece kar-
deşleri Zeno geri dönmeyi becermiştir. 81 
Büyük sayıda aile yeni kurulan kırallıkta 
sürgün korkusundan ötürü fakirlik içinde 
yaşamıştır. Onlardan biri de şarkıcı ve 
ozan Haydar Cozo. Kendi sözlerine göre: 
‘artık geç yaştayım, benim için para 
kazanacak kimse yok. Zor durumdayım. 
Hayatımda sadece yaşlı eşim kaldı. Savaşta 
üç yıl geçirdim. Romanya’ya götürdüler, 
orada üç ay kaldım... sonraysa İtalya’ya 
gidip orada dokuz ay kaldım. Sonunda 
Macaristan’da Tompovar’a gönderdiler. 
Savaştım, mücadele ettim ve savaş bitti. 
Vatanımda ise herşeyi kaybetmiş oldum.’ 82

Bu dönemlerde kişisel ya da mülk 
güvenliği söz konusu olmamıştır. Hiç kim-
senin devlet hukuk gücüne veya yetkisine 

81  Prema kazivanju Hima Ramićevića 
(1938) iz s. Popiće. 
82  Hajdar Đozo, Pjevanje i pričanje;  
Parry Collection - Milman Parry Collection 
of Oral Literature. Bare, July 18, 1934, PN 
275a.

güveni kalmamıştır. Feodal yapılanmanın 
ortadan kaldırılmasıya Müslümanların bü-
yük bir kısmı gelir kaynağını kaybetmiştir 
ve çoğunluğu sanat ve ticaretle uğraşmaya 
başlamıştır. Doğal ürünleri üzerinde gelişen 
ekonomiyle ve gelişmemiş derecede olan 
ticaretle toplam nüfusun yüzde biri uğraş-
mıştır.83 

Avusturya-Macaristan işgali döne-
mi, bölgenin tarihinde en ağır dönemlerden 
biriydi. Bu politika Müslüman ve Ortodoks 
Hıristiyan nüfusunu ayırmak ve kışkırtma-
ya dayanıyordu. İşgal esnasında sürdürülen 
feci askeri propaganda İttifak devletleri cep-
helerine 16 ve 50 yaş arasında büyük sayıda 
Müslümanı götürmeye başarmıştır. Kosova 
ve Sancak askeri gönüllüleri bu bölge tari-
hinde özel yer almaktadır. Galiçya, Besara-
bya ve Romanya’dan başlayarak Gelibolu, 
Filistin, Suriye ve Kafkas cephelerine kadar 
dayanan cephelerin kabuslarını yaşadıktan 
sonra evlerine yaralı, hasta ve yas içinde 
dönmüşlerdir. Galiçya cephesinden hastalık 
ve engelli durumundan ötürü kaçan askerle-
rin (‘çürükler’) sayıları da az değil. Sancak 
gönüllülerin seferber edilmesi esnasında 
Müslüman toplumunun dinsel duygularıy-
la manipülasyon yapılarak, Rusya’ya karşı 
hissetikleri nefreti sözde Türkiye yararı için 
cepheye göndermişlerdir. Zorunlu sefer-
berlikten kaçmaya kalkışanlar ağır şekilde 
cezalanmışlardır. İşgalci kamulaştırmayı 
kullanıp halkın ellerinden çiftlik hayvanla-
83  Ејуп Мушовић, Тутин и околина (Tutın 
ve civari), ЕИ САНУ, Београд 1985., 71-83. 
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rı, yün, tarım ürünlerini ele geçirerek sert 
vergiler ve askeri ajitasyon haciz etmiştir.

Önceden yaşanmamış üç yıllık 
kuraklık tahılgil, gıda ve diğer besinlerin 
üretilmesini durdurmuştur. Kıtlık büyük 
sayıda ölüye sebep olmuştur, ki üç yıllık 
işgal süresi burada yaşayan halk tarafından 
‘açlık yılları’ olarak hatırlanmıştır. Tehlike 
altında yaşayan nüfus feci fakirlik altın-
da yaşamaya devam etmiştir. Uzun yıllar 
boyunca süren savaş, fakirlik ve korku ha-
yat kültürünü dengesizleştirmiştir. Peşter, 
Bihor, Ştavik, Berane-Rojaye ve Yeni Pa-
zar bölgelerinde gıda tasarrufu açlığı ve 
ölümleri durduramamıştı. Coğrafi, jeolojik, 
hidrolojik ve iklim koşulları bulaşıcı hasta-
lıkların yayılmasına neden olmuştur. Asya 
kolerası, lekelihumma, kuşpalazı, İspanyol 
gribi ve diğer hastalıklar böglenin demog-
rafik resmini değiştirmiştir. Yeterince araş-
tırılmamış ve bilinmeyen hastalıklar, ilaç 
ve hekim eksikliğinden ötürü salgın saldı-
rısı altında bulunan nüfusun uygun şekilde 
korunamayıp tedavi edilememiştir. Savaşın 
sonu yerel nüfus arasında hayatın iyileşmesi 
yönünde beklentiler ve umutlar yaratmıştır.

Yeni devlet, Müslümanların hayat-
larının sosyal, ekonomik ve kültürel geliş-
mesinin herhangi bir şekilde canlandırmak 
için ilgi göstermemiştir. 1918 yılın sonba-
harında (Ekim-Aralık), Eski Sırbistan’da-
ki askeri-polis rejimi Makedonya ve Eski 
Sırbistan’daki askeri birliklerine gıda sağ-
lamak için yerel nüfustan talep ve ağır iş 

haciz etme yetkisinde bulunmuştur.84 Halk 
arasında işgal döneminde hayatın daha ko-
lay olduğu rivayetleri yayılmıştır.85

Müslüman dinine ait bütün nüfusun 
durumu çok belirsiz ve zormuş. Sırbistan 
ve Karadağın 1912 ve 1913 yıllarında ele 
geçirdiği yeni topraklarda Türklerin sayı-
sı 200-300.000 arasında iken Arnavutların 
sayısı 600.000 civarındaymış. Şehirler-
de yaşayan nüfusun bir bölümü aileleriyle 
Türkçe konuşunca, Müslümanların diğer 
kısmı (Sancak, Gora ve Torbeş bölgeleri) 
ağırlıklı olarak Slav dillerini konuşmuştur. 
Yeni kurulan yönetim mekanizması bu mil-
let için yabancı ve yolsuz olarak görünerek, 
Müslümanlara karşı nefret yetiştiriyormuş. 
Sancak, Kosova ve Makedonya’dan ziyade 
yeni Krallık’ta büyük sayıda Müslüman ya-
şamıştır. 

            

BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir

84  Богумил Храбак, Стање у Вардарској 
Македонији у јесен и зиму 1918, Историјски 
гласник, бр. 4/, Београд 1966., 25.
85  Историја Албаније, Косова и Метохије 
(кратки преглед), Београд 1969, 9.
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GİRİŞ. ST. KLİMENT OHRİDSKİ ÖZGÜN ORTAÇAĞ VAAZLARIN 
KURUCUSU VE KLASİĞİ 

St Kliment Ohridski’niṅ Methyeleri 
  

  Prof. Dr. Dobrila MILOVSKA 
St Kiril ve Metodiy Üniversitesi – Üsküp, Makedonya

ÖZET

St. Kliment Ohridski bilim alanında her şeyden önce bir vaiz olarak bilinmektedir. Genelde, 
metinleri eğitici ve övgü metni olarak ayrılmaktadır, eserlerin bazılarında hem eğitsel hem de övgü 
içeriğine rastlanmaktadır (örnek Tsvetnitsi metni)ç Aziz Kliment’in her yazısında eğitsel katehit ve 
övgü elemanları mevcuttur.  

Aziz Kliment’in edebiyat eserleri Makedon edebiyat geleneğinin yanı sıra Rus, Bulgar, 
Sırp ve roman gibi diğer eski Sloven edebiyatlarının da bölümünü oluşturmaktadır. Aziz Kliment 
eserlerinin kopyaları Slavların ulaştığı her yerde görünmektedir “Kuzey Buz Okyanusundan gün-
eyde Aton ve Sina yarımadasına, Ural dağlarından batıda Adriyatik denizine kadar eserlerine rast-
layabiliriz”.        

 Aziz Kliment Ohridski, en büyük ve önemli yaratıcı olarak Yovan Egzarh, Tsrnorizets 
hrabar, Patrik Evtimiy ve Grigoriy Tsmablak beraberinde eski Makedon ve güney Slavlar edebi-
yatının kurucuları gibi Hristiyan Ortodoks dünyasına yayılmasına büyük katkıda bulunmuşlardır.  
Bazı kaynaklar Aziz Kliment Ortodoks Hristiyan edebiyatının en meşhur ve en çok rastlanan yazarı 
olduğunu haklı olarak doğrulamaktadırlar. Farklı amaçlı kitaplarda bile St. Kliment Ohridski’nin 
metin ve öğütlerinden bölümler önümüze çıkabilir. Çet araştırmalarda, resmi incelemelerde, ekle-
rde, zaferlerde, sinaksarlarda, izmaragdlarda, karma içerikli koleksiyonlar (sözlükler) bulunmak-
tadır, aynı zamanda Aziz Kliment birkaç eserlerini içeren el yazıların sayısı da kabarıktır. Ne yazık 
ki günümüze kadar sadece St. Kliment tarafından yazılan el yazısı eserleri bulunmamıştır.     
Aziz Kliment eserlerin X, XI ve XII yüzyılda yaygınlığı hakkında Slav uzmanları bilgi 
vermemektedir, en eski ve en tanımış yazılar XII, ve XII yüzyıldan kalmadırlar. XIV yüzyılda 
kopyaların sayısı artmaktadır. En kabarık sayıda kopyalar XVI –XVII yüzyılda yazılmıştır. XVIII 
yüzyılda bulunan kopyaların sayısı yine azalmaktadır, XIX yüzyılda ise nadiren yeni bulunmuş 
kopyalara rastlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Sloven okuryazarlığı, St.Kliment Ohridski, övgü metinleri
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PRAISEWORTHY LETTERS OF ST. CLEMENT OF  
OHRID PRATFALL

Prof. Dobrila MILOVSKA PhD
St Cyril and Methodius University – Skopje, Macedonia

ABSTRACT

 St. Clement of Ohrid as a writer is known in the science at first as preacher, with his 
oratorical creations. Usually his letters divide on cautionary and praise, and some of them contain 
features and on lesson and on praise ( on example Letter for Palm Sunday). In every St. Clement’s 
letter there is a instructive element and festive part-praise.

 His literary works are a part of the literary tradition of the Macedonian and the other old 
slavic literatures, Russian, Bulgarian, Serbian and Romanian. Manuscripts of copies of the creations 
of St. Clement meet on all places, to which touched the life of the Slavic ,, from the North ice 
Ocean to Aton and Sinai peninsula on south and from Ural Mountains to Adriatic sea on west’’. 
St. Clement of Ohrid as one of the greatest authors, founder of the ancient Macedonian and old 
Slavonic together with Jovan Egzarh, Chernorizets Brave, Patriarh Evtimii and Gregory Tsamblak, 
contribute for its syndication to all of Christian Orthodox world. Rightly, sources confirm that St. 
Clement is the most famous and most present writer in entire Christian Orthodox literature. In books 
with different purpose we meet letters and lessons of St. Clement of Ohrid. We meet them in chat 
menaions, official menaions, prologues, solemnity, synaxarium, ismaragd, Chrysostom, collections 
(dictionaries) with mixed content, and a large number of manuscripts which contain several St. 
Clement’s creations. But, unfortunately, so far a handwriting has not been found, who is constitutes 
only creations written by St. Clement.

 The prevalence of St. Clement’s creations in 10th century, 11th century up to 12th century  
Slavic does not offer data, because the earliest and the most famous copies are dated from 12th and 
13th century. In 14th century the number of copies is increasingly growing.

 Most copies are in 16th-17th century. In 18th century the number of discovered copies 
decreases again, and in 19th century the is already rare appears of discovering a handwritings.

Key Words: slovenian literacy, st.Climent Ohridski, commendation letters
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Aziz Kliment’in edebi faaliyeti 
güçlü dini ve eğitim ihtiyaçları koşulların-
da yaratılmıştır. Aziz Kliment’in edebi faa-
liyeti sadece kişisel isteği, iç güdülerinden 
ve kalemle dost olmayı bilen insan olarak 
değil aynı zamanda Aziz Kiril ve Metodi’ye 
yirmi yıla aşkın bir sürede Slav edebiyatını 
yaratmak için yardım etmesinden de  teş-
vik edilmektedir. Kiril- alfabesini bilmediği 
için o zamana kadar halkın kitaba ve edebi 
bilgeliğe erişimi yokmuş. Hristiyan halkı 
dini edebiyata artık büyük ihtiyaç duymak-
taymış. Bu tür edebiyat varlıkların sırlarını 
açıklamak, orta çağ bilimi ve evanjelik 
ışığıyla aydınlatmasına, ruhlarını dalgalan-
masını, bütün sorulara net cevap vermes-
ine, evrenin ve insanın yaratılışın, özelikle 
Tanrı’nın özüne, evrenin yaratılışına il-
işkin soruları, ruhun ölümsüzlüğü insan ile 
Yaratan’ın arasında ki ilişkiyi, kişisel, ailevi 
ve toplumsal hayatın yürütülmesi gereken 
etik ve sosyal normları açıklamak için ge-
rekiyormuş. 

 Dini kitapların yanı sıra Aziz Kli-
ment birçok vaaz öğretici menler çoğu övgü 
metinleri olmak üzere kilise kitapları yarat-
tı. Ohri azizi sadece vasıflı Slav yazarı ve 
dini yaratıcısı değil aynı zamanda kendi 
zamanının büyük dini hatip (konuşmacısı) 
oldu. Kuşkusuz, başarıları yaptığı dini ve 
vaaz faaliyetlerini neticesidir. İlkönce vaa-
zlar belirli bayramlarda kilise kürsülerinde 
takdim ediliyor daha sonra Aziz Kliment 
yılda her bayram için vaazlar hazırlamıştır.         

Araştırmacıların tahminine göre aziz 
Kliment yaklaşık 25 yıl Kutmişevitsa’da 
piskopos olarak çalışmıştır. Bu dönemde 
en verimli olması da anlaşılmaktadır, bazı 
görüşlere göre daha Aziz Kiril ve Metrodi’in 
öğrencisi olarak Moravya misyonerliğinde 
bulunurken metinler yazmaya başlamıştır. 
Aziz Kliment’in edebi yaratıcılığı Kiril-
Metodi öğrencilerinin büyük eserlerinden 
ayrılmaz bir parçasıdır.  Onlar ibadet 
için gerekli olan İncil, Havari, Psalter, 
Parimeynik, Euhologiy gibi Aziz Kiril 
ve Metodi eserlerini çevirisini yapıp eski 
Slavların halk dilinde hazırlamaktadırlar 
(Posen ve renkli triod, Resmi miney ve 
Zebur), bu süreçte özgün metinlerin çevirisini 
de katmaktadırlar. Aziz Metodi tarafından 
çevrilmiş bazı kitapları tasdik edip bazılarını 
yeniden tercüme etmektedirler (Eski Ahit 
metinlerini yorumlama). Kiril ve Metodi 
öğrencileri çeviri faaliyetlerinde birçok 
önemli oratorik ve higografik eserler, geniş 
teolojik edebiyat (eğitsel, felsefi, dogmatik, 
egzetik, bilim-sanatsal) aynı zamanda 
manastır edebiyatının ve büyük Bizans 
kroniklerinin sayısı kabarıktır. Farklı içeriğe 
sahip büyük koleksiyonlar derlemektedir, 
Nomokanon çevirisini belirler ve hukuki 
metinler de yaratmaktadırlar, çok sayıda 
oratorik, higografik, himonogarafik, 
polemik euholojik özgün eserler de 
oluşturmaktadırlar.     
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AZİZLERE ÖVGÜ METİNLERİN 
YAPISAL - TERKİPLİ AYIRIMI 

Aziz Kiril ve Metodi’nin öğrenci 
ve takipçileri tarafından gerçekleşen ve 
büyük önem taşıyan bu karmaşık süreçte 
şüphesiz ki Aziz Kliment Ohridski 
rahip, yaratıcı, organizatör ve öğretmen 
olarak öncülüğü almaktadır. Oratorik 
ve himonografi eserlerin yazarı olarak 
eserlerinden: vaazları, övgü metinlerini ve 
dini edebiyat eserlerini ayırmaktayız. Aziz 
Kliment metinleri Hristiyan kiliselerindeki 
müminlere doğrudan hitap etmektedir. 
Onun hagiografisini yazan eserelerinin 
“net ve basit”,  en cahillere anlaşılır şekilde 
olduğunu nitelemesine rağmen, Aziz 
Klimentin faaliyetlerinin araştırmacıları 
eserlerinde yüksek hitabet ustalığı olduğunu 
kabul etmektedirler.   

Doğrudan doğruya dini görevleri 
gerçekleştirme sürecine yönlendirilmiş 
eğitici metinlerin yanı sıra övgü metni hati-
plik türlerinden biridir. Ortaçağ el yazısı es-
erlerinde rastlanan oratorik konuşma türleri 
ile ilgili bir klasifikasyona dayanarak (An-
gelov 1967:92) övgü metni süsler, yüceltir, 
zaferi kutlar. Petkanova ve Stançev genel 
olarak kabul edilen “zafer metni” teri-
minin kullanılmasına hemfikirdir, fakat 
zafer konuşmalarında azizler ve bayram 
konuşmaları olarak ayırım yapılmasını 
teklif etmektedirler (Stançev 1985:80-81). 

Fakat Stançev daha sonra haklı olarak kendi 
incelemesini bu yönde belirleyip  “bu alttür 
ayırma ne mantıksal ne de terminolji olarak 
destekli” olmadığı sonucuna varmaktadır 
(Stançev 1988:73). Fonksiyonel ve diferan-
siyel işaretlerine dayanarak eğitici metinler 
aynı zamanda bayram metinleri de olabil-
irler. Fonksiyonel ayırımı sorusuyla ilgili 
Stançev, V.İvanova’nın öne sürdüğü “zaf-
er ve övgü metinleri eş anlamlı terimeler” 
olanağıyla hemfikirdir (Velinova-İvanova 
1987:59). Buradan, bayram zafer metni 
aslında bir azize yada kilise olayına adan-
mış övgü metni olduğu sonucuna varılmak-
tadır, diğer yandan aynı zamanda dini eğitici 
bayram metnini de temsil etmektedir (bu da 
bir azize yada dini olaya adanmış olabilir). 
Aziz Klimetin övgü metinleri (Velçev 1966: 
267-278) eğitici metinlerine kıyasen araştır-
macıların daha yaygın çabaları içerisinded-
ir (incelenmiş ve işlenmiş). Aziz Kliment 
Ohridski’nin övgü metinlerinde ki klasifi-
kasyonlar arasında konusal ve fonksiyonel 
özeliklerine göre yapılanıdır: aziz metinleri 
ve İncil tarihinde ki olaylar hakkında metin-
ler (Velinova -  İvanova 1987:59). Birinci 
gurubun şekil ve yapısını daha büyük bir 
sabitlik karakterize etmektedir, yani bir (ku-
rulmuş) modelden söz edilmektedir, övgü 
metinlerinde ise (sayısı daha az olanlar) 
belli bir modelden bahsedilemez (Stançev – 
Popov 1988:77)     

Devamda Aziz Kliment’in metinlerinden 
birkaç nitelik sunmaktayız:  
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“... eğitsel metinlere kıyasen, övgü metin-
leri daha yüksel stil ve daha bileşik bir dil 
rastlanmaktadır... Övgü metinleri azizlere 
övgü ve bayram havası yaratmak için tahsis 

edilmiştir (Milovska 2000:42)”

Aziz Kliment “hagiografik ve panegrik – 
vaazlar, teolojik ve eğitsel metinler yazmak-
tadır. Orjinel hagiografik eserleri, ayrıca gü-
zel ve zengin dini - leksik yazıları, oratorik 
nesir eserlerin önemi çok büyüktür... Bilim-
sel açıdan Kliment Ohridski’nin bütün ede-
bi eserleri hala bilinmemektedir... Kliment 
Ohridskini yaratıcılığı zengin ve çeşitlidir. 
Çalışmalarını birkaç bölüme ayırabiliriz. 
Eğitsel metinler, övgü metinleri, anlatımları, 
hagiografiler, dini şiirler, aynı zamanda ünlü 
ve önemli çevirileri de vardır (Grozdanoski 

2002:91).” 

“Kliment’in bütün büyük bayramlarla ilgili 
bayram metinleri Hz.İsa – Meryem ana devri 
(Hz. İsa Doğumu, Hazreti Meryem yortusu, 
Başkalaşım, Hz Meryem’in ölümü), ve bazı 
havarilerin bayramları hakkında yazıları 
mevcuttur. Buna dayanarak kendisi kilis-
enin bütün sabit bayramlarını kapsamış, 
göre erişilir ve anlaşılır dille İncil metinleri-
ni ve Hristiyan azizlerin başarılarını hitabet 
metinlerin uygulamasıyla açıklamıştır. Bu 
hagiografik abartma değil edebi – yaratıcılık 
etkinliklerine yönelik takdir, bütün Hris-
tiyan oratorik nesrin Slav versiyonuna 

dönüşmesine çabadır. (Velinova 1995:59)

- “ Aziz Kliment’in eğitim karakterli 
yazıları ve övgü eğilimli metinleri arasında 
belirli bir sınır farkı olduğu görünmektedir. 
Birincileri Makedonya halkının yaşadığı, 
ortodoks Hristiyanlık hakkında temel 
bilgileri olmayan ve kültür, eğitim 
düzeyi gerilerde kalan eğitimsiz kitle için 
yazılmıştır. İkinci metinler ise eğitimli 
dinleyicilere hitap etmek üzere yazılmıştır. 
Bunlar Aziz Kliment mükemmel bildiği 
ve tanıdığı metinler gibi olmalıdır. Fakat 
kişisel ilişkileri olan ve duygusal bağları 
olan Aziz Kiril ve Metodi gibi dini adamlar 
hakkında ki övgülerinde, yüksek uslüp 
ile parlamaktadırlar, bu tür söylevlerde 
yazar kaleme aldığı kişiler hakkında özel 
duygularını da katmaktadır. Seçiminde  
Hristiyan dinin meydana gelmesi  ve 
kuruluşu için önemli rol oynamış peygamber 
ve azizleri seçer. Kültür açısından geride 
olan ve çok olumlu koşullarda sayılmayan 
Makedon tarafından bir öğretmen, en üst 
düzey  vaiz, yazar, edinilmiş kişisel nitelik 
ve yeteneklerle Aziz Kilment varlığını 
göstermiştir. (Velinova-İvanova 1995:82)
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AZİZ KLİMENT OHRİDSKİ’NİN 
ÖVGÜ METİNLERİ 

-  GENEL ÖZELİKLER 

St. Kilemnt Ohridski’nin övgü 
metinleri büyük Hristiyan azizlerine ve 
bayramlarına adanmıştır. Onlar dilsel 
ifadelerle zengin, konuşma örneğini ve 
konuşmada retorik figürlerin yeteneli 
kullanımını gösteren mükemmel örneğini 
oluşturmaktadır. Velinova incelemelerinde,  
ölçüde farklarına rağmen düzgün beş 
bölümlü yapılara sahiptir: giriş, öykü 
– anlatım (azizin hayatı yada yaşantısı, 
burada anlatımı üçüncü kişiden birinci 
kişi anlatımına geçerek değiştirmektedir, 
yazar öyküden kilisedeki güncel olaya 
dönmektedir, övgü (metinde retorik 
kulminasyonu oluşturmaktadır) ve diğer 
bölümlerle bağlantılı dini bütünlüğü 
oluşturan sonuç.     

St. Kliment’in metinleri genelde 
eğitici ve övgü dolu olarak kategorize 
edilebilir. Metinlerin çoğu Tanrı 
bayramlarına yada Hristiyanlık olaylarıyla 
ilgilidir bu yüzden sadece övgü yada eğitici 
özelikte olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 
eğitici ve övgü (görkemlik) elemanları 
bir bütünlük içinde mevuttur. Ivanova ve 
Velinova  St. Kliment bir bayram için birkaç 
metin yazdığı tezini öne sürmektedirler. 
Aziz Kliment eserleri incelenirken ana soru 
yazar hakkındadır. Bu anlamda da iki gurup 
ayırımı için söz edilebilir: Aziz Kliment 

yazarı olduğu kanıtlanmış metinler ve 
onun olduğu tahmin edilen metinler. İkinci 
guruba yazarı belirtilmemiş olan metinler 
girmektedir, Salv eserleri olduğunu fakat 
kimin tarafından belli olmayan eserlerdir. 
Aziz Kliment hitabet ustalığında eğitiği 
ve yetiştirdiği öğrencilerin varlığı, onların 
öğretmenlerin verdiği modellere göre yeni 
metinler yazdıkları düşünceleri  kabul 
edilmektedir. Aziz Klimenet ve ortaçağ 
araştırmacıları ve bilim adamların objektif 
öngörüşleri St. Kliment sonrası uzun süre 
Slav nüfusun yaşadığı bölgelerde kendisinin 
hitabet geleneği ruhunda metinlerin 
yazıldığı tasdik edilmektedir. Bunun kanıtı 
ise Aziz Kliment metinlerinin birkaç asır 
zaman süresinde sadece Slavların yaşadığı 
bölge (Balkanlar, Rusya) değil Romanya’yı 
da kapsayan büyük bir coğrafyada, yapılan 
sayısız kopyaları kanıt etmektedir.       

Araştırmacıların ilgi odağı olan 
önemli sorulardan biri azizlere övgü 
metinlerin ve olay metinlerin yapısal 
– kompozisyon ayırımıdır, burada 
farklılıkların varlığı hakkında argümanlar 
yerine sürekli analiz bulmaktadırlar, Stançev 
farklıkları azizlere övgü modelinde algılıyor. 
Stançev V. İvanova tarfaından teklif edilen 
modele dayanarak, St. Kliment’in sadece 
olay metinlerini gözlemlemektedir (Kiril 
Filozof hakkında övgü metni, Kliment 
Rimski övgüsü, Dimitriy Solunski, Mihail 
ve Gavril, St 40 sehit, Meryeme ana 
ölümü, Jhon baptist ve Epifani ve Zekeriya 
peygamber ve Jhon Baptist’in doğumu)     
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Stançev farklılığı  ve değişiklikleri 
sadece azizler metinlerinde değil Klimentin 
olay metinlerinde de bu model etkinlik 
ve varyantlar görülebilir (Stançev-Popov 
1988:81). Metnin adanmış olduğu olayın 
(bayramın) üzerinde azizin egemenliğini 
yansıtma söz konusu olmaktadır. Örnekler 
arasında Hazreti Meryem’in  göğe 
kabullü ve Lazarus’un dirilişini kutlama 
metinleri bulunmaktadır. Stançev için tez 
sistematizasyonu metnin ikinci bölümü 
temel olarak alınmaktadır, fakat bu 
bölümü  metnin yeniden yapılanmasına 
yol açmadığı için merkez dişi olarak 
değerlendirir. Övgü yada eğitici metinler 
gurubuna bazı metinlerdeki ikilemeler 
başka yöne götürmektedir -  önlerindeki 
“övgü” diferensiyal işareti geliştirilmiş 
didaktik prensibiyle çalışmaktadır (Ivanova, 
1978:101).     

 Araştırmacılar için hala açık meydan 
oluşturan bir sonraki bölümde ortaya çıkan 
Aziz Kliment eserlerinin ikinici redaksiyonu 
sorusudur. Kapsamlı biyografiler ve daha 
büyük eserler beraberinde panegrik tipi 
ve çet – minei derlemlerde geçirilmiştir, 
bu yüzden diğer makro tür komplekslere 
kıyasen eğitsel metinler olarak üzerinde 
değişmeler ve uygulamalar yapılması 
ihtiyacı görülmemiştir. Fakat bu övgü 
metinlerinin kısaltmalarında, çeşitli neden 
ve durumlardan çekerek değişiklere 
uğramaktan muaf edilmiş değildirler. 
Klimentina İvanova Lazarus’un dirilişi 

hakkında övgü metninde çalışarak birinci 
versiyon yazarın redaksiyonunu ikinci 
versiyon ise ikinci yazarın redaksiyonunu 
yansıtma sonucuna varmaktadır (ikini 
versiyonu Klimentina İvanova Mihanoviç’in 
dini öğütlerinde ortaya çıkarmaktadır).    
Lazarus hakkında ikinci yazıya ilişkin, 
Klimentina İvanova aslında birinci yazar 
redaksiyonu olduğunu düşünmektedir, 
çünkü o Aziz Klimente ait ve St. Kliment 
birkaç yerde Lazarus’un dirilişine dönüp 
birkaç şeklide uygulamıştır (Velinova 
1987:289). V. İvanova, Klimentina İvanova 
ile aynı düşünceyi paylaşıyor, fakat 
kompozisyon – stil analizinde aslında 
eğitsel metin olduğundan söz etmektedir.  
Buna takiben, birinci esere dayanarak 
Lazarus’a övgü metnin oluştuğu tahmin 
edilmektedir. İkinci versiyona gelince 
Lazarus’a övgü metni birinci eserle ilgili 
olup St.Kliment eseri olmadığı, daha sonra 
gelişen el yazısı geleneğin eseri olma 
olasılığını öne sürmektedir  mevcuttur 
(Velinova, 1987:287).” Svetlina Nikolova 
Hazreti İlyas’a hamd metnini incelerken 
aralarında Kiril’e hamd metni de bulunan 
St. Kliment’in bazı eserlerinde iki yazar 
redaksiyonun oluşum sorusunu ortaya 
sürmektedir (Nikolova, 1984:63-119). 
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Stavçev St Jhon Baptist için yazılmış 
bayram metniyle Aziz Kliment eserlerinden 
çoklu versiyon varlığını varsayımı teorik 
teyt olarak görüyor, var oluşun teyt edildiği, 
metinlerinin birilerini aynı yada başka bir 
bayram hakkında metin oluşturmak için kul-
lanmaktadır. Svetlina Nikolova ile Kirile’e 
hamd metni hakkında aynı düşünceyi pay-
laşarak Aziz Kliment eserlerini bütünsel 
metin araştırmaları yapılması ve Aziz Kli-
ment’in  özgünlük sorusunu aydınlığa ka-
vuşturma  gereğini kabul etmektedir. 

 

SONUÇ

Aziz Kliment yaratıcılığı zengin ve 
çeşitlidir. Eserleri: eğitsel metinler, övgü 
metinleri, vaazlar, özgeçmişler, dini nazım 
olarak ayrılabiliriz, fakat aynı zamanda çe-
virilerde büyük önem taşımaktadır. Aziz 
Kliment Hz. İsa – Meryemana döneminin 
tüm önemli bayramları hakkında bayram 
metinleri (Hz. İsa’nın doğumu, Hz Meryem 
yortusu, Değişim, Hz Meryem ölümü) ve 
bazı azizlerin bayramları hakkında   eserler 
yazmıştır.  

Aziz Kliment’in övgü metinleri 
Hristiyanların büyük azizlerine ve bayramlarına 
adanmışlardır. Onlar dilsel ifadelerin zengin 
konuşma örneği ve konuşmada retorik 
figürlerin becerikli kullanılmasının büyük bir 
örneğini oluşturmaktadır. Ölçüde farklılıklarına 
rağmen beş bölümlü düzgün bir anlatım yapıya 
sahiptir: giriş, öykü-anlatım (azizin hayatı yada 
yaşantısı, burada anlatımı üçüncü kişiden birinci 
kişi anlatımına geçerek değişmektedir, yazar 
öyküden kilisedeki güncel olaya dönmektedir, 
övgü (metinde retorik külminasyon 
oluşturmaktadır) ve diğer bölümlerle bağlantılı 
dini bütünlüğü oluşturan sonuç.     

BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir
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BETİMLEME VE ANLATIM YOLUYLA MENTALİTE
Prof. Dr. Lusi KARANİKOLOVA-ÇOÇOROVSKA
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(Yazar Nemika Tuğcu’nun yazdığı “Demir Kardeş” öyküsünde yazı süreçleri)

ÖZET

Nemika Tuğcu tarafınca kaleme alınan “Demir Kardeş1 öyküsünde yaklaşımı içerdiği 
verilere dayanarak yapıyoruz veya “içeriği”ne göre, ya da en çarpıcı ve en belirgin unsur-
larına dayanarak yapmaktayız. Dahası öykü, yüksek dozda konsantre semantik tarifler sun-
maktadır, iki fonksiyonel ayrıntı ise anlatımın dahası öykü hareketinin özeti ve dikkatinin 
geçtiği zamandır dahası kah şimdiki (prezent) zamanda kah yakın geçmiş zamanda (per-
fekt) geçmektedir.  Öykünün tipik anlatısal ve betimleme özelliklerini bu sefer mentalite 
(zihniyet) kültürel kategorinin tanıtımını yapmak üzere  fonksiyonuna veriyoruz. Başlığın 
kahramanı kadın zihniyeti tanıtma sözkonusudur ve şahsi adının eksik olması tesadüf değil-
dir.  O “demir kardeş” olarak tarif edilmiş ve o şekilde adlandırılmıştır. 

Bu şekilde betimlenen ilgi ile uzmansal yaklaşımö metinsel süreçler zihniyete dokun-
ma olasallığının resmi ve gerçekçi olabileceğini göstermelidir (ve gösterme mecburiyetin-
de değildir). Aslında burada basit veya sıradan bir kadın zihniyetini tanıtma teşebüssü söz 
konusu değildir. Burada kader ve davranışını ailesisi (ev terbiyesi) ve hayatın kendisini 
sürüklediği ortamın  belirlediği bir kadın zihniyetinin anlatımı bahis konusudur.Bu bağlam-
da, ilgili okur bu kısa öyküyü okumaya başladığı andan itibaren betimlemelerin metastatik 
ayrıntısı ve anlatımın temporal planı, çoğu açıdan spesifik bir kadın doğasının açıklanması-
na katkı sunmaktadır. 

Kilit sözler: betimleme (deskripsiyon), ayrıntı, „metastatik“ ayrıntı, anlatım, zihniyet, 
kadın zihniyeti, “demir kardeş”in zihniyeti.
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MANTALITY THROUGH CONNECTION AND EXPRESSION

Prof. Lusi KARANIKOLOVA-ÇOÇOROVSKA PhD
„Goce Delcev“ University - Stip, Macedonia

ABSTRACT

The approach to the short story “The Iron Nurse” by Nemica Tugcu is made according 
to its data, its “content”, or according to the most striking and most recognisable textual 
processes in it. Namely, it offers several striking descriptions with a high dose of concen-
trated semantics, two exceptionally functional details, which have the legitimate ability to 
metastasise in a plot and in the interesting, time-plan of the action, that is, the narration, 
which sometimes is in the present tense and then sometimes it takes the form of a perfect 
tense. This time we allow ourselves to put these, typically narratological and descriptive 
features of the short story - into function of recognition of the cultural category - mentality. 
It is about representing the female mentality of the title hero, whose personal name is not 
accidentally missed out. Her name is descriptive - “the iron nurse”.

 The specialist approach with and interest defined in this manner should show (and not 
necessarily prove) that the possibility to reach the mentality through textual processes is 
quite legitimate and realistic. Namely, in this case it is not just about an attempt to present 
the female mentality common for every ordinary or average woman. It is a portrait of a 
woman’s mentality whose destiny and behaviour are determined by her primary family  
(= home education) and equally at the same time by the circumstances she is pushed into 
by life, accidentally or deliberately. In that sense, when reading this short prose the experi-
enced reader will notice that the descriptions, the “metastasised” details and the temporal 
plan of the narrative contribute greatly to the revelation of a female nature – specific in 
many ways.

Key words: depiction (description), detail, “metastasis” details, narration, mentality, 
female mentality, “iron nurse” mentality.
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GİRİŞ

Türk yazarı Nemşka Tuğcu (1946), 
meslek olarak gazeteci ve öykücü olarak 
Çağdaş Türk öykücüler nesline dahildir. 
Makedonca dilinde Çağdaş Türk Öyküsü 
yayınından (2010) “demir kardeş” başlıklı 
öyküsüne spesifik analiz ve yaklaşım ser-
gileme kararını aldım, çünkü çok ilginç bir 
konu ve sorun sunmaktadır, bu konular ben-
im araştırma eğilimlerime çok yakındır, da-
hası spesifik kültürel kategori olarak zihni-
yet özellikle de kadın zihniyeti incelemeye 
yatkın olduğum konulardır. 

Dahası öykü, yüksek dozda konsantre 
semantik tarifler sunmaktadır, iki fonksiyo-
nel ayrıntı ise anlatımın dahası öykü hare-
ketinin özeti ve dikkatinin geçtiği zamandır 
dahası kah şimdiki (prezent) zamanda kah 
yakın geçmiş zamanda (perfekt) geçmekte-
dir. Öykünün tipik anlatısal ve betimleme 
özelliklerini bu sefer mentalite (zihniyet) 
kültürel kategorinin tanıtımını yapmak 
üzere  fonksiyonuna veriyoruz. Başlığın 
kahramanı kadın zihniyeti tanıtma sözkonu-
sudur ve şahsi adının eksik olması tesadüf 
değildir.  O “demir kardeş” olarak tarif 
edilmiş ve o şekilde adlandırılmıştır.

Bu şekilde betimlenen ilgi ile uzmansal 
yaklaşımö metinsel süreçler zihniyete do-
kunma olasallığının resmi ve gerçekçi ola-
bileceğini göstermelidir (ve gösterme mec-
buriyetinde değildir). Aslında burada basit 
veya sıradan bir kadın zihniyetini tanıtma 
teşebüssü söz konusu değildir. Burada kader 
ve davranışını ailesisi (ev terbiyesi) ve ha-
yatın kendisini sürüklediği ortamın  belirle-

diği bir kadın zihniyetinin anlatımı bahis 
konusudur Bu bağlamda, ilgili okur bu kısa 
öyküyü okumaya başladığı andan itibaren 
betimlemelerin metastatik ayrıntısı ve an-
latımın temporal planı, çoğu açıdan spesi-
fik bir kadın doğasının açıklanmasına katkı 
sunmaktadır. 

ARAŞTIRMA METODU 

İZOLASYON, NİCELEME VE 
NİTELEME.

Bu yazının ilgi odağı varlıkların – tari-
fleri, ayrıntıları, olayın zamansal planı ve 
baş röl kahramanının eksplisite niteliklerine 
(öykü başlığında adı geçmeden) analizler, 
sıradan araştırma modeline göre yapılmak-
tadır:  ilk başta izolasyon, ardından da nice-
lik ve nitelik. 

Bu bağlamda, bir ender kadın kimliği-
nin ve zihniyetinin şekilsizleşmesine katkı 
sunan yazı birimlerinin nicelik bilançosunu 
şunlar oluşturmaktadır: üç nüsha tarif, iki, 
çok seçkin ayrıntılar ve 14 portreli nitelikler.

Olgunun zamansal planı, dahası şimdi-
ki zamandan geçmiş zamana ve geçmiş za-
mandan şimdiki zamana geçişleri, ki bunlar 
roman ve kısa öykülerde çok doğal kullanıl-
maktadır, bu öyküde özel önem arzetmek-
tedir, dikkat çekiyor ve koşut olarak izah 
etmeme müsade verilirse, “heyecanlıdır”  
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ve bu şekilde baş röldeki kişinin güncel ruh 
haline tekabül etmekle beraber gergin ve 
endişeli karakterine de uyumludur. 

 Tarif hakkında

Bu kısa öykünün betimleme işaretleri 
çok daha belirgindir. 

İlk olarak tarif için bahsedersek, to-
plamda üç örnekte rastlanmaktadır. To-
playıcı, dahası sintetize edici potansiyeli  
bakımından tamamıyla yeterlidir.

Dahası, tarif yorumlanması zor bir an-
latım birimini teşkil etmektedir, oysa metnin 
bütün semantik ağırlığını taşımay çoğu sefer 
becerendir. Aslında tarif öykünün semantik 
hazinesidir. (Karanikolova, 2011:31-163) 

“Demir Kardeş” öyküsü şu tarifle 
başlamaktadır: İlkbaharın başlangıcında 
bir Mart gecesinde tesadüfkar yağdı. Kar 
durmadan yağdı. Üçüncü günün akşamına 
doğru kar yağışı durdu, bulutlar yükseldi.” 
(Tuğcu, 2010: 51) İlk tarif, manasal olarak, 
öyküye giriş fonksiyonu görmektedir ve bu 
tarifin hemen ardından başlayan ikinci tarife 
giriş teşkil etmektedir.  

“Gece karanlığının düşmesine rağmen, 
akşama gölge düşüren, tuhaf bir mavimsi 
ışık kara yansıyor, içini aydınlatıyordu.  Ev 
eşyaları örtülüydü. Koltuk, oturma kana-
pesi, masa, sandalyeler, dolaplar, kilimler 
beyaz örtülerle örtülüydü.. Dışada karla 
örtülü tıpkı ağaçlar, evler ve yollar gibi. Her 
taraf beyaz bir sessizlik hakimdi “ (Tuğcu, 
2010: 51) (el yazısı, LKÇ). Bütün öyküyü 
okuduktn sonra okur için fonksiyonel olan 

bu tarifin önemi, demir kardeşin karak-
teri ve kaderi açısından bir nevi semantik 
hazine konumunda. O temizliğini koruma 
maksadıyla ev eşyalarını beyazla örtmeyi, 
adeta alışkanlık haline getirmiştir.Veya: tar-
if hemşirenin kaba tabiyatını açığa vurmak-
tadır, kurallara boyun eğmesi, onlara itibar 
etmesi ile temizlik düşkünlüğü doğasını 
yansıtmaktadır. 

Yine de, öykü kahramanının trajik 
kaderi bu iki tarifte ima edilmemiştir. O 
öykünün üçüncü tarifinde yer almaktadır, 
toplu şekilde semantiği tıpkı onda, dahası 
şu tarifte kapsanmıştır: „Еilkbahara yeni 
adımlayan bir Mart akşamında, bugün 
gibi tesadüf gelen kar, durmadan üç gün 
üç gece yağdı. Soğuklar delik ve çatlaklar 
arası kendini saklayanları  biçip geçti, do-
kunduğu her şeyi yaktı,  dallardan  kırılıp,  
bülbüller yerlere yığıldı. Etrafta hiçbir canlı 
varlık görünmüyordu. Adım bile işitilmedi. 
“ (Tuğcu, 2010: 63) (Elyazısı LKÇ).Bu son 
üçüncü tarif de aynı karı, üç gün üç gece 
yağan karı “tarif etmektedir”. Oysa birinci 
tarifte “kötü hava” durumu duyurulurken, 
ikinci tarif demir kardeşin doasını, tabi-
yatını “açıklıyor”, bu üçüncü tarif ise Onun 
kötü kaderinin ipuclarını veriyor-delik ve 
çatlaklarda gizlenen herşeyin biçilip yok 
edileceği belirtilmektedir. Üç tarifin seman-
tiği derecelendirilmektedir,  yoğunluk ka-
zanmaktadır ve bunun neticesinde üçüncü 
tarifte doruğa erişmektedir.  Bundandır 
öyküde fazla tarif yer almıyor. Kısacası faz-
la tarife ihtiyaç yoktur, çünkü kendi fonksi-
yonlarını yerine getirmişlerdir. 
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  Ayrıntı hakkında

Ayrıntı (detay) sözünün kökeni ransız-
cadır ( detail sözünden) ve bir bütünün par-
çası, bölümü anlamını içermektedir. 

„Edebi  varlık olarak, belagat ayrıntıyı 
metonimi ve sinegdoh ile bağlantı kuruyor. 
Okul mahiyetli kitaplarda, tarifin asıl birimi 
olarak kabul edilmektedir (bir kişinin tari-
fi, dahası portresi, manzara tarifi, durum 
tarifi, atmosfer vb.). Bütünden ayrıntının 
bölünme, ayrılma süreci sinegdotlu eylem 
anlamındadır “. (Karanikolova, 2013: 24) 

Miniyatür durumuna farketmeksizin, 
metin bağlamında ayrıntı “devasa” boyutlar 
kazanabiliyor: öykünün anlatım iskelesine 
öyle güçlü etki yapabiliyor ki özete kadar 
yükselebiliyor. O ayrıntıyı  „metastatik“ 
olarak adlandırmaktayım (Karanikolova, 
2013: 69,70). 

Dahası, bir sözün (oku-ayrıntı) (читај-
детаљ!)tekrarlanma gerçeği, metinde yer 
alan sözler dizisinden ayrılmasına yol 
açıyor, bu çerçevede, tekrarlanması sözün 
dikkat edilmesine ve işlevsel oluşuna katkı 
sağlamaktadır.  

”Demir Kardeş” öyküsünde tıpkı iki bu 
tür ayrıntıya rastlanmaktadır:   döşemede 
sarı leke ayrıntısı şle saatta ki ayrıntı. İlk 
ayrıntın 10 nüshada rastlanmaktadır, ikin-
ci ayrıntı ise dört kez rastlanmaktadır. İki 
ayrıntı da özet teşkil eden bağlama önemiyle 
yükselmeyi başarmıştır.özetin baş röl kahra-
manın kaderinin aydınlanması ve sonuçlan-
masında kilit katkısı olmakla beraber, trajik 
kaderinin nedenlerini de açıklamaktadır. 

Sarı leke ayrıntısı ilk kez öykünün 
başlangıcında, ikinci tarifin hemen radında 
karşımıza çıkıyor: „Kapağı açtığında, ocak 
önünde mermer üzerinde sarı lekeyi farket-
ti. Şimdiye kadar hiç ateş fışkırmamıştı, kor 
düşmemişti, acaba bu leke nasıl oluştu?“ 
(Tuğcu, 2010: 51). Bir bütünün parçası 
olarak, bu ayrıntının önemi, baş röl kahra-
manın temizliğe ve nizama düşkünlüğünü 
vurgulamaktır (abartmak). Metin boyunca 
bundan sonra da, sıra gelişi ve tesadüf de 
anılmaktadır, bazan ise anlatımın dışında bir 
izlenim bırakıyor: „Leke üzerine daha biraz 
ağartıcı dök “ (Tuğcu, 2010: 53), dahası: 
„aşağı eğildi, sarı lekeyi ovmaya başladı, 
bezi var gücüyle sıkıyordu “ (Tuğcu, 2010: 
55), ya da : „bezi diğer eline aldı ve ovmaya 
devam etti “ (Tuğcu, 2010: 57). ve: ovuy-
ordu, ovuyordu, ovuyordu... (Tuğcu, 2010: 
63), ve nihayette: „oysa, leke bir türlü, kay-
bolmuyordu, öfkeli beze bastırdığında, leke 
çıkmadı ama bez koptu,parmaklarıyla aynı 
hızla mermeri yıkamaya başladı (Tuğcu, 
2010: 65)1∗

Metastazik ayrıntı, Homeros’un İlyada 
eserinde Aşil kalkanıyla en iyi izah edilme-
ktedir, bu ayrıntı ayrıntıdan çıkıp, Aşil 
kabilesinin cesurluğu ve tarihinin özetine 
dönüşüyor,  kendi çıkarlarını gerçekleştir-
mede demir kadının ısrarını yansıtan özgün 
bir özet olmakla beraber derin bir önem 

1 ∗Sarı leke ayrıntısının belirtisi ve 
fonksiyonu yanısıra saat ayrıntısı da olayın 
zaman planının süregenli değişiminin 
ifadesidir-onlar present anlatım çizgisinin 
taşıyıcılarıdır, perfekt anlatımına karşı, 
“demir kardeşin” neden demir kardeş 
olduğunu ve o şekilde kaldığının sebebler-
ine birçok açıklama vermektedir. “.
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de taşımaktadır. Dahası, sarı leke ayrıntısı, 
metinde birkaç kez geçmektedir ve akdın 
kahramanın kaderini ima etmektedir-o, tem-
izliği, ısrarı, profesonelliğine rağmen yine 
de sonunda yanlış yapıyor: yaralı hastaya 
serum takmayı unutacak. Ve hastanın ha-
yatına mal olan bu yanlışını yaptığına hiç 
bir zaman kendini affetmeyecek ve kendisi 
için de bir faciyaya sebebiyet verecek-kend-
ini yakacak!...Sarı leke, ne daha fazla, ne de 
daha az demir kardeşin hem hemşire hem de 
bir insan olarak “ yanlışının” mecazını ifade 
etmektedir. O leke temizliği ve saflığını kir-
leten bir nokta ve bu leke hem özel hayatını 
hem de mesleki hayatını etkilemektedir. 

Saat ayrıntısı ise metinde her neka-
dar sadece dört kez rastlansa da, metastazlı 
ayrıntı olarak fonksiyon etmektedir, ken-
dine özgün önemi, kendi gelişim çizgisi 
var ve metnin bir bütün olarak semantik bi-
lançosuna katkı sağlamaktadır. 

Aslında, onun ilk belirmesi ono-
matopeyikdir (yansımalıdır):  „Tak...tak...
tak...tak...tak...“ (Tuğcu, 2010: 53). İkinci 
kez, aslnda saat meydana çıkmıyor, müeli-
fin saptaması söz konusudur: „Zaman çok 
önemliydi. “ (Tuğcu, 2010: 55). Üçüncü 
kez, bu ayrıntı vasıtasıyla demir kardeşe ail-
esinden tek miras kalan saatin olduğu bilgisi 
verilmektedir: „Saat çalmaya başladığında, 
hemencecik kuşun penceresini kapattı. Ail-
esinden hatıra olarak kalan tek anı olarak 
duvar saatinin küçük kuşu, uçup kaybolacak 
ve bu şekilde zarar yaşayacak gibi izlenimi 
vardı “ (Tuğcu, 2010: 57). Ve son kez , bu 
ayrıntı demir kardeşin kendi kendini algıla-
ma ve ifade etmeyi ima edecek gibi: „Duvar 
saatini çekmedi, ama her akşam dehşetle 

sesini dinliyordu. Küçük, korumasız zavallı 
kuş onun yerine bağırıyor, bugüne kadar 
her ne yaşadıysa sabahlara kadar bir bir an-
latıyordu.Saatten sesler çıktığında, hayatını 
belirleyen zaman dilimini de teşkil ediyor-
du aynı zamanda, babasının sözlerini anım-
satıyordu, babasını çok küçük yaşta kaybet-
mişti:  ‘Kızım çok cesurdur, hiçbir şeyden 
korkmaz ,!’ Cesur elbisesini hiçbir zaman 
çıkarmadı. Babasının onurlu kızı olarak kal-
malıydı ve Melahat öğretmene sadık kala-
cak bir kardeş olarak kalmalıydı. “ (Tuğcu, 
2010: 59).

Öyküde meydana çıkma kronolojisine 
göre sıralanarak, saat ayrıntısının örnekleri 
sarı leke ayrıntısının semantiğiyle tekabül 
etmektedir ve portre özellikleriyle de 
uyumludur. Onlar ortaklaşa olarak karakter-
in tanıtımında bütünleşmekteler ve “demir 
kardeş” zihniyeti ve özelliklerini de yansıt-
maktadır, demir kardeş kendine belirlediği 
hedeflerin adına, kendini “özel” hayattan, 
aşktan, aile ve mutluluktan mahrum bıraktı. 

Portre işaretleri

Portre bir kişi tarifidir. Edebiyat teorisi 
bir dizi davranışları  betimlemiştir ve onları  
kişiyi tarif ederek kopple bir edebi kişiliğin 
portresini çizmektedir.  Burada, pek uzun 
sayılmayan demir kardeş öyküsünde 
“dağıtılan” 16 portre işaretlerine odaklan-
maktayım, bunlar bizzat demir kardeşi tarif 
etmektedir.  
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Adsız oluşu tesadüf değildir.  Şah-
si adını, kadın yazar, ne açıklamayı ne de 
anmaya cesaret etmemiştir. Tarifini vere-
rek adlandırmıştır, sadece “demir kadın” 
olarak kendisinden bahsetmekle yetinmiştir. 
Öyküde bütün edebi davranış ve anlatım un-
surları “demir kardeş” bölümünün “manası-
na” hizmet verecek şekilde kullanılmıştır. 
Aslında başrölde olan kahramanın asıl 
özelliği demir karakteri ve hemşire mesleği-
yle yansıyor. Bu anlamda bütün mevcut 
portretik işaretler aslında tarif ve ayrıntıda 
kapsanan önem ve manayı taşımaktadır ve 
sıradışı bir kadın zihniyetini tasdik etmek-
tedir ve bu kadın tabiyatı gerçek dışı sayıl-
mamaktadır. 

Demir Kadın temizlik düşkünüdür, 
bir nevi bunun büyüsüne kapılmıştır: „Her 
gün temizlik tozuyla oda fayanslarının 
temizlenmesini istiyordu, ardından da 
ağartıcı ile geçilmesini. İki kez temiz suyla 
çalkalanmasını da istrdi “ (Tuğcu, 2010: 53)

Demir kardeş hem endine karşı hem de 
başkalarına karşı da sertti: „Odasını temi-
zleyen temizlikçilerin söylediklerine ku-
lak asmıyordu- onlardan bazısı ona karşı 
çıktığında, hemencecik temizliğin sağlık 
açısından ne denli önemli olduğuna dair nu-
tuk tutardı. “ (Tuğcu, 2010: 53)

Sert ve kabalığı görünüşü ve davranışı-
na da yansıyordu: „Başında beyaz şapkasıy-
la bir kumando olarak geziyordu, adımları 
holde yankılanıyordu “ (Tuğcu, 2010: 53). 

Demir kardeş kendi mesleğinde  
başarılıdır ve hayatındaki başarı sadece bu 
alanda odaklanmış olabilir herhalde. Çalış-

ma kuralları ve genel olarak kurallar söz 
konusu olunca taviz vermeyen bir kişiliği 
var: „profesyonel çalışmasında ki bilgisi 
ve başarıları herkezde saygı uyandırıyordu, 
sert oluşu ise korkuya yol açıyordu. Sadece 
yardımcı personel değil doktorlar bile on-
dan uzak durmayı yeğlerdi. Sinirlendiğinde 
holler sesinden ürküyordu. Hastane kural ve 
düzenine sıkıca bağlıydı ve kuralları çiğney-
enleri hiç afetmezdi ve hiç kimseyi de pek 
fazlaönemsemezdi “ (Tuğcu, 2010: 53).

Doğru ve faydalı geçirilen iş zamanı 
kendisi için çok mühimdi (buradan saat 
ayrıntısının özerk fonksiyon etme ge-
reği kaynaklanıyor): „Hastanede odasının 
kapısına kadar tam nekadar adm gerek-
li olduğunu ezbere biliyordu, aynı şekil-
de ameliyat salonu, mutfak odası, tuvalet, 
karantin ve laboratuvara kadar kaç adımda 
gidebileceğini biliyordu (...) hesaplarıyla 
adım sayısı uymadığında, gelecek sefer ki 
gidişinde bunu telafi etmeye çalışıyordu 
(...) Saatler, dakikalar ve saniyelerle sınırlı 
görevlere adamıştı kendini ve hayatını 
(Tuğcu, 2010: 55).

Doktor olma isteğinin gerçekleşme-
mesi kişiliğine işleyen bir frustrasyona 
dönüşüyor, bu diğer yandan da sert davranış 
ve sert mizacının belirmesini de sağlıyor: 
„Doktor olmak istiyormuş, bir seferinde bu 
arzusunu dile getirmişti. Annesi hemsireler 
okuluna onu yazdırdı. Nedenlerini sormadı 
ama cevabını kendisi bulmaya çalıştı, bunu 
annesinin ölümnden sonra yaptı. Ama bu-
lamadı. “ (Tuğcu, 2010: 57)

Annesinin karakteri, demir kadının 
da sert ve cansız bir kadın olmasına yol 
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açan nedenlerden biridir bezbell: „ çok az 
konuşan,  sert, inat dolu Се сеќаваше на 
една мајка која малку зборува, cansız bir 
anne hatırlıyordu (...) bir seferinde bu sert, 
bazan da duygusuz, soğuk kadının kalbinde 
çocuklarına karşı sınırsız bir sevginin 
barındığını kendini ikna etmeye çalıştı, oysa 
ki hissetirmesinden kaçındığını düşünüyor-
du “ (Tuğcu, 2010: 57).

Demir kardeş „(...) yetmiş beş yaşın-
da elleri şişmiş ve deformeli bir kadındı, 
ömrünün kırkbeş yılını da hastahanede-
geçirmiş “ (Tuğcu, 2010: 57).

Yalnızlıkta uzun geceleri geçiren bir 
bayanın özel hayatında istediklerini , hay-
allerini yaşamayan bir kadını keşfetmek-
tedir: „Ellerinden tutacak birinin olmasını 
isterdi. Gece sessizliği cesaret verdi: bana 
dokunabilse, dedi, bana sarılsa...sesi bir 
haykırışa dönüştü, bedeninde bütün organ-
larına savaş edercesine bunu zaaf kabul 
ederek utandı.  Hemen başında bir sürü 
görevler belirledi, hayatını saatlere, dakıka-
lara ve saniyelere düzenledi ve istekleri-
ni dehşet verici gece sessizliğine gömdü.“ 
(Tuğcu, 2010: 59)

Geçmisi hatırlaması, erken kaybettiği 
baba figürü ve kızının cesur olması ve ce-
sur kalma beklentileri, hemşirelerokulunda 
elde ettiği terbiyeyle beraber, Melahat adlı 
öğretmenin etkisi de kaderini belirlemiş 
ve mizacı ve zihniyetinin oluşumuna katkı 
sağlamıştır.

Profesyonel kuralları ne pahasına olur-
sa saygılayan bu kadın,  herkeze karşı old-
ukça sert davranan demir kardeş, en çok da 

kendine karşı sertti, buna rağmen O yan-
lış yapacak kadar basit bir insanoğlu, bir 
varlıktır. Maalesef kader kendine karşı en 
sert olanlara karşı kaba davranmayı, sert-
lik göstermeyi adet edinmiştir: hastaya se-
rum bağlamayı unutuyor, doktorun verdiği 
görevi yerine getirmeyi unutuyor. Bu faci 
yanlış, hastanın ölümüne neden oluyor. 

Hayatını kaybeden hastanın serum al-
ması da hayatını kurtaracağı kesin değil-
di. Demir hemşirenin yaptığı yanlış aslın-
da kendisi için daha çok feci ve kaderini 
şekillendirici olmuştur:  o asla yanlış yap-
mamalıydı, asla ve asla mesleki görevini 
ihmal etmemeliydi. Dolayısıyla kendisinin 
yaşamaya hakkı olmadığını düşünmeye 
başladı...

ZİHNİYET VE KADIN ZİHNİYE-
Tİ HAKKINDA 

Bir belirtinin, davranışın veya duru-
mun daha geniş kategori zihniyetin özünde 
varolduğunu zannetmek için uygun an-
tropolojik esasın varlığı zaruridir, dahası 
insanoğlu için her dönem ve her alanda, 
düşünüş, duygu, davranışına ilişkin, ortak 
değişmeyen sabit durumu gerektirmektedir.   

Austurya kültür sosyoloğu Piter Din-
kelbaher’e göre zihniyet „(...) belirli bir 
dönemde belirli bir kolektivin özelliğini 
belirleyen düşünüş şekli ve içeriğini 
oluşturmaktadır “ (Dincelbaher, 2009: 15). 
Davranışlar ise zihniyetin bir nevi gösterge-
siolabilmesi için tekrarlanmalıdır ve zaman 
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dilimi içerisinde defalarca vuku etmelidir. 
Zihniyet davranışlarda manifesto edilme-
ktedir çünkü „(...) her davranış arkasında 
duran zihniyet için birşeyler ifade etmek-
tedir; o zihniyet, davranışın bıraktığı izler-
in interpretasyonu yardımıyla bizlere erişil 
kılınıyor (=tarihi kaynaklar)“ (Dincelbaher, 
2009: 20). 

„Kadın zihniyeti“ altında, çok basitçe, 
bir kadının yaşadıklarını, davranışlarını, 
birnevi mahremiyetini kendiaçısından ve 
yaşadığı çevre açısından ve çevresinin de 
kendisine ilişkin davranışları bakımından 
toyekün hareketler anlaşılmaktadır. 

„(...) farklı kültürlerde kadının rölü, 
önyargılar, efsaneler ve edebiyatta tanıtılma 
şekli, toplum, konvansiyonlar,beklentiler, 
eğitim sistemi ve benzerlerinden düzenlen-
miştir. “ (Gayeri, 2006 : 287).

Demir kardeş,aynı başlıklı öyküde bu 
şekilde adlandırılmaktadır, metnin tama-
mında adı geçmiyor, bu durum kendiliğin-
den yeterince provokativ ve asosiyativdir, 
özellikle de zihniyet bakış açısından dahası 
kadın zihniyeti açısından oldukça sıradışıdır. 

Basit ve meraklı okur da, oriyental 
edebiyatı okuduğunda, geleneksel bir Türk 
kadınına rastlamayı bekler, eğitimi ve ailes-
ine düşkün kadın imzajı ummaktadır; anane-
vi geleneklere saygılı, yarattığı ailesinde de 
gelenekleri yaşatan, sakin ve uslu, gelenek-
sel olarak eşine hörmet eden bir kadın imajı 
bekler (birazdan eşinden korkan) .... Nemi-
ka Tuğcu’nun demir hemşiresi hiç de öyle 
değildir. 

Demir kardeş geleneksel Balkan ve 
Türk kadınından çoğu bakımdan farklıdır, 
muhtemelen, geleneksel kadınlar gibi ol-
saydı mutlu olurud. Feminist Gayeri’ye 
göre, demir kardeşin mizacı ve karakteri 
toplum ve kadın davranış konvansiyonun-
dan ziyade, babası ve Melahat öğretmenin 
beklentileriyle şekillenmiştir, özellikle de 
öğretmenin sert gözlemi altında gördüğü tıp 
eğitimin etkisi de vardır.

Aile mirası, cesur olma öncülüğü 
aşırı sert, kaba ve olabildiğince temiz ol-
masını sağlıyor (gereksiz yerde). Ve aslın-
da bunlar demir kardeşin zihniyetinin esas 
özelliklerini teşkil ediyor. 

Aslında o sıradışı bir Türk kadınıdır, 
o etrafını kuşatan durumlardan ziyade, 
kendisi için tıpkı tarif edilen kişiliğe bürün-
müştür, dahası babasına olan hatırasını ko-
rumak, kendisi için bişey yapmaktan daha 
kolaymış. Aslında öğretmenin “kurallarını” 
tamamıyla ve bütünüyle yerine getirmesi, 
kendi kurallarını yerine getirmekten daha 
basıt olduğu tahmin edilebiliyor.

SONUÇ

Bu muhteşem yazıda satırlar arası ce-
surca kendine baktığında, demir kardeşin 
o denli demir zihniyetinin gerçek neden-
leri görülebilir. Çünkü onun cesurluğu ar-
kasında korkaklığı gizlenmektedir, cesur 
olarak kendini tanıtmazsa acaba ne olacak 
korkusu???!!!!... sertliği arkasında kendini 
yenememe güçsüzlüğü yatıyor ve “kadınsı” 
kadın yönünü gösterememesi, kendisini 
algıladığı şekilde yansıtamaması, hiç ol-
mazsa yalnızlık çektiği gecelerde kadın ol-



57

HİKMET 29 - Mayıs  2017

amamasının çaresizliği yatmaktadır.... aşırı 
titiz ve temizlik dükünlüğünde yanlış yap-
mama korkusu sezilmekte– o denli insani 
ve kadınsı bir özellik ki, kendini afetmeyi 
başarabilseydi, çevresi de aslında yanlış 
yaptığını düşünmeyecekti...

Bu arada, demir kardeş sert, demirseş 
ve kaba yaşamaya alışmıştırO “demir” 
zihniyete o denli bürünmüştür ki onun ilk 
yanlışı bir de son yanlışı oluyor... kendi-
si kendini yargılıyor... aslında kahramanın 
demir zihniyeti arkasında, gizli, spontane 
ve bilinçizle yaşadığı hayatında, kendi-
ni yansıtmayan, tanıtmayan “öyle olmalı/ 
mecburi öyle” kalıbının demir kalkanında 
tutsak bir kadın yaşamakta...В

Demir kardeş portresinin muhteşem 
kadın portresinin izlenimini dile getirmeden 
sakınmıyorum, demir zihniyetli kadın, 
günümüz gerçeğine de yabancı değildir....
muazzam güçlü ve içinde bu tür boyutu taşı-
mayan, didaktik etki yapan-nasıl olmama-
mız gerekiri gösteren kadın kişiliğinin yo-
rumunu da yapmadan edemiyorum!  !...

BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir
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ÖZET
Bir toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için, fertlerin topluma 

karşı sorumlulukları vardır. Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için de, 
toplumsal denge ve barışın bir şekilde sağlanması ve fertler arasında duygusal gerilime yol 
açabilecek etkenlerin giderilmesi şarttır. Toplumlarda ekonomik hayatın düzenini bozan 
iki önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi, maddi imkânların ihtiyaçlara göre kullanılma-
masından doğan israfın önlenememesidir. İkincisi de, her zaman beraberinde potansiyel bir 
gerilim taşıyan sınıflar arasındaki ekonomik dengenin muhafaza edilememesidir.

Ekonomi ve Din, toplumsal yaşamı yönlendiren ve günlük siyaseti belirleyen iki 
önemli olgudur. Toplumda önem atfedilen bu iki kavram sık sık araştırmaların konusu 
olmaktadır. Bu iki kavramın birbiriyle olan ilişkisi de ayrı bir konu olarak araştırmaya 
değerdir. Bu çalışma da bahse konu olan ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışmada din ve ekonomi kavramlarının birbiriyle ilişkili olduğu ve iki kavramın 
da birbirini etkilediği ve şekillendirdiği hipotezi konu edinilmiştir. Bu bağlamda ilkel din-
ler, antik inanışlar ve İbrahimi dinler araştırma kapsamına dâhil edilebilir ancak konuyu 
İslam dini ile sınırlı tutulmuştur. Mümkün olduğunca kutsal kitabımızdan yararlanmaya 
çalışılmıştır. 

Bu çalışma, İslam’ın ekonomik hayat bakışı konusunda bir değerlendirme olarak 
tasarlanmamıştır. Çalışmamızda inançların ekonomik öğretileri, birbirinden bağımsız ola-
cak şekilde irdelenmiştir. Bu bağlamda özellikle İslamiyet ön plana çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Din, İktisat, İsraf, Zekat, Faiz.
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RELATIONSHIP WITH ECONOMY AND RELIGION
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ABSTRACT

There are responsibilities of individuals to the society which are very essential for the 
existence of the society. And for the existence of the society, the social peace and balance 
is needed and the hypertension between individuals must be controlled. There are two im-
portant reasons causing the economic crisis in societies. First of them, the unpredictable 
dissipation because of misusing of wealth. The second one is the lack of economic balance 
between classes which have always a potential tension.

Religion and economy are two important facts which guide the social life and deter-
mine the daily politics. These two concepts which are considered as important within the 
society are often subject of some researches. The relationship between these two concepts 
is worth to research as a different subject. This study has been made in order to examine the 
mentioned relationship. 

In this study, religion and economic concepts as interrelated and influence each other 
in the two concepts and hypotheses that shape the subject was discussed. In this context, the 
primitive religions, beliefs and ancient Abrahamic religions may be included in the study 
but the subject is limited to Islam. It was tried as much as possible to use our sacred book.

This study is not intended as an assessment of the economic life of the Islamic 
point of view. In our study of the economic doctrines of the faith, it has to be examined 
independently. In this context especially Islam foreground removed.

Key Words: Religion, Economics, Dissipation, Zakat (Offering), Interest.
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GİRİŞ
Dinin amacı insanları dünya ve ahiret 

mutluluğuna ulaştırmaktır. Bir fert, dini, 
ilmi, içtimai, iktisadi ve ailevi yönden yal-
nız başına değil, başkalarıyla birlikte olduğu 
zaman ihtiyaçları yerine gelmiş ve tatmin 
edilmiş olur. İnsan hayatının bütün cephel-
eri birbiriyle irtibatlı olduğu gibi, bir ferdin 
hayatı da diğer bütün fertlerin hayatı ile ilg-
ilidir. O halde burada önemli olan şey, bütün 
hareket ve davranışlarında herkesin üzerine 
düşen görevi yerine getirmesi olmaktadır. 
Onun için insan ilimde doğruyu, ahlakta 
iyi ve güzeli, hukukta adaleti, iktisatta ise 
faydayı sağlayacak bir ortamı bulmak için 
çalışıyorsa mutluluğun yolunu bulmaya 
çalışıyor demektir.

Din ve ekonomi dünya tarihini biçim-
lendiren en önemli unsurlardan iki tane-
sidir. Din ile ekonomi arasında karşılıklı bir 
etkileşim bulunmaktadır. Ekonomi dini, din 
de ekonomiyi etkilemektedir. Din sosyoloji-
si literatüründe bu iki etkiden bahsedilmekte 
ve bu konulara ilişkin çalışmalara yoğunluk 
verilmektedir. Ekonominin din üzerinde 
etkisi olduğunu ileri süren birinci görüşe 
laikleşme hipotezi (secularization hypoth-
esis) adı verilmektedir. Bu hipoteze göre, 
ekonomik gelişme bireylerin daha az dindar 
olmalarına yani din ile ilişkilerinin azalması-
na yol açmakta, kişilerin dini inançlarını ve 
dini faaliyetlere katılımlarını azaltmaktadır. 
Bir ülkenin ekonomik ve politik gelişimi o 
ülkenin dindarlığını etkilemektedir. Diğer 
görüşe göre ise dindarlığın yapısı ve boyu-

tu ekonomik performans üzerinde etkilidir. 
Özellikle Allah, cennet, cehennem, ahiret 
vb. inançlar ekonomik performans üzerinde 
önemli etkiye sahiptir.

Din ve dindarlık ekonomik verileri 
ve ekonomik çıktıları etkilemektedir. Dini 
inançlar çalışma etiği, dürüstlük, güven, 
tutumluluk, hayırseverlik, konukseverlik 
gibi özellikleri teşvik etmek suretiyle in-
san davranışlarını etkilemekte ve bu sayede 
de ekonomi üzerinde tesirli olmaktadır. Bu 
özellikleri artırmak, insanları bu tür özel-
liklerle donatmak dindarlığı artıracak ve 
yatırımları ve ekonomik büyümeyi teşvik 
edecektir.

Dinin toplumların ekonomik yapıları 
üzerinde etkisi olmasaydı bütün toplumlar-
da aynı ekonomik sistemlerin kurulu olması 
ve aynı şekilde işlemesi gerekirdi. Bütün 
toplumlarda aynı ekonomik sistemin olma-
ması, toplumların farklı gelişmişlik sevi-
yelerine sahip olmaları, farklı kültür birik-
imine sahip olmaları, farklı coğrafyalarda 
yaşıyor olmaları yanında, toplumların farklı 
özelliklere ve farklı değer yargılarına sahip 
olmalarından da kaynaklanmaktadır. Bu 
değer yargılarından özellikle dinin etkisi 
ekonomik hayatı büyük oranda değiştirme-
kte ve toplumlarda sosyal yapıyı ve insan 
davranışlarını değiştirerek farklı ekonomik 
yapılar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Dinlerin ortaya çıkış süreçleri in-
celendiğinde, aslında dinin ne kadar te-
sirli etkiler meydana getirdiği daha net 
görülmüş olacaktır. Bütün dinler ortaya çık-
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tıkları toplumların yaşayışını ve dolayısıy-
la da ekonomik yapılarını etkilemekte ve 
değiştirmektedir. Özellikle İslam dininin 
ortaya çıkış sürecini göz önünde bulundur-
duğumuz zaman bu durumun daha belirgin 
olarak gerçekleştiğini görmek mümkündür. 
İslam ilk ortaya çıktığında sosyal ve siya-
si farklılıklar yanında ekonomik olarak da 
farklılıklar taşımaktaydı ve mevcut toplum-
la Müslüman olan kişiler arasında ekono-
mik olarak da farklılıklar ve uyuşmazlıklar 
kendini göstermekteydi.

İslam ortaya çıktıktan sonra yaşanan 
olaylar ve ekonomik anlamda yaşanan 
farklılık ve zorluklar, on yıl sonra farklı 
bir yere hicret edilmesi gereğini ortaya 
çıkarmıştı. Ekonomik ambargoya maruz 
kalan Müslümanların yaşadıkları sıkıntılar 
dini anlamda olduğu gibi ekonomik anlamda 
da istenen bir yaşantının sürdürülmesine 
imkân tanımıyordu. Dinin daha kolay 
yaşanabilmesi ve anlatılabilmesi amacı 
yanında, ekonomik olarak da bağımsız 
olunabilmesi amacı da vardı hicret 
edilmesinde.

Ekonomik olarak bağımsız olamayan 
bir toplumun bağımsız bir siyasi ve sosyal 
yapısının olması çok zor bir ihtimaldir. 
Bu yüzden dini gerekler yanında siyasi 
ve ekonomik gerekler yüzünden de hicret 
edilmişti. Ticareti çok iyi bilen bir kişi 
olan Peygamber (SAV) iktisadi anlamda 
bağımsızlığın da önemli olduğunu bildiği 
için Mekke’den Medine’ye hicret edildikten 

sonra Müslümanların hâkim olabileceği bir 
pazar yeri kurulmasını sağlamıştı.

Bütün dinler gibi İslam da 
insan davranışlarını önemli oranda 
değiştirmekte ve yönlendirmektedir. 
Zaten dinler insanlardaki davranış 
kalıplarını değiştirmeyi, düzenlemeyi ve 
yönlendirmeyi amaç edinmektedirler. İnsan 
davranışlarındaki değişim ve yönlendirme 
hiç kuşkusuz insanın iktisadi kararlarını 
ilgilendirdiği için çok önemlidir. Ekonomik 
hayat insan üzerine kurulu olduğundan 
insan davranışlarında meydana gelecek 
olan değişiklikler de bu yüzden önemli 
olmaktadır. Dinlerin getirdiği kurallar ve 
düşünce biçimleri insanların pratik hayattaki 
davranış, tutum, tercih ve eğilimlerini 
değiştirmektedir. Bu yüzden ekonomiden 
bahsederken dinin etkisini de göz önünde 
bulundurmak gerekli ve önemlidir.

İktisat, “orta yolu tutmak, itidal ile 
hareket etmek, tutumlu olmak, gereğinden 
az veya çok harcamaktan kaçınmak” 
anlamlarına gelmektedir. İktisadın karşıtı 
israftır. İsraf aşırı gitmek, gereğinden fazla 
yemek, içmek ve harcamaktır. İktisatlı 
ve tutumlu olmak dinimiz tarafından 
önemle tavsiye edilirken israf yasaklanmış, 
müsriflerin de Allah’ın sevgisinden mahrum 
oldukları vurgulanmıştır. (Enam, 6/131)

Denilebilir ki, toplumlarda ekonomik 
hayatın düzenini bozan iki önemli unsur 
vardır. Bunlardan birincisi, maddi imkânların 
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ihtiyaçlara göre kullanılmamasından doğan 
israfın önlenememesidir. İkincisi de, her 
zaman beraberinde potansiyel bir gerilim 
taşıyan sınıflar arasındaki ekonomik 
dengenin muhafaza edilememesidir. İktisadî 
hayatı altüst eden bu temel unsurlara 
referans olarak Kur’an’ın önemle üzerinde 
durduğu üç esastan söz etmeye çalışacağız.

1. ZEKÂT

Zekâtın kelime anlamı, “artma, çoğal-
ma, arıtma ve berekettir.” (Lisanü’l-Arab, 
zekat maddesi) “Doğru söylemek ve sözünü 
tutmak” anlamına gelen “sıdk” kökünden 
alınan ve Kur’an ve Sünnet’te zekât anlamı-
na da gelen “sadaka” kelimesi, daha son-
raki devirlerde gönüllü mali ödemeler için 
kullanılmaya başlanmıştır. (İlmihal, TDV 
yayınları, I, 423, Ankara, 2005) Fıkıh termi-
nolojisinde ise zekât, Allah’ın belirli yerle-
rde sarf edilmek üzere dince zengin sayılan 
kişilerin, mallarından belli bir payın alın-
ması işlemini ifade eder.

Kuşkusuz bir toplumda “zengin” 
olarak bilinen varlıklı insanların bulunması 
doğal olduğu gibi, bir türlü ihtiyaçlarını gi-
deremeyen yoksul insanların bulunması da 
doğaldır. Doğal olmayan şey ise, bu iki gru-
bun birbirilerinin haklarını gözetmemesi ve 
bu durumun toplumda gerilim ve gerginlik 
sebebi olmasıdır. O halde zengin ve yoksul 
arasındaki farkın uçuruma dönüşmemesi 
için tedbir alınmalıdır. Başka bir deyimle, 
zengini daha zengin ve fakiri daha fakir hale 

getirmemek ve gerçekleşmesi muhtemel 
duygusal gerginlikleri ortadan kaldırmak 
için ciddi önlemler alınmalıdır.

Kur’an-ı Kerim, sınıflar arasındaki 
gerilimin potansiyel varlığına işaret eder-
ek bunun engellemesi için ilk etapta yollar 
göstermiş, daha sonra Medine döneminde 
zekâtı farz kılarak bu huzursuzluğu kökten 
çözmeyi amaçlamıştır. Zariyat Suresinde 
Cennet ehli olan muttakiler tanıtılırken, 
onların dünyada güzel işler yapan kimsel-
er olduklarından söz ettikten sonra: “…Ve 
mallarında muhtaç ve mahrumların hak-
kı vardır” (Zariyat, 51 / 19) buyrulmak-
tadır. Aynı anlamda olmak üzere Kur’an’da 
birçok ayet vardır. Bu teşhisin gerek Mekkî 
gerek Medenî surelerde yer alması, proble-
min sadece İslam toplumu için değil, bütün 
toplumlar için geçerli olduğunu gösterir.

Kur’an-ı Kerim’de zekât kelimesi ter-
imsel anlamda otuz ayette kullanılmıştır. 
Bunların yirmi yedisinde ise zekât namaz-
la birlikte zikredilmiştir. Hz. Peygamber’in 
(s.a.v) sünnetinde de zekât çoğunlukla 
namazla birlikte zikredilmiştir. Bu husus, 
namazla zekât arasındaki kuvvetli bağlılığa, 
kişinin Müslümanlığının ancak bu iki görevi 
yapmakla olgunluk derecesine ulaşacağına 
bir delildir. Namaz bedenî, zekât ise malî bir 
ibadettir. Ancak bu iki ibadet türüne hâkim 
olan bir ruh, Allah’a yaklaşmak ve onun 
rızasını kazanmak şerefine erişebilir.
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2. İSRAF

İsraf malının ve zamanın kıymetini 
bilmeyenlerin dinimizin ve mürüvvetin 
uygun görmediği yerlere dağıtmaya denir. 
İsraf malını ve zamanını gereksiz ve 
ölçüsüz boş yere harcamaya denir. İsrafı, 
suyun fazla akıtılması, ekmek kırıntılarının 
çöpe akıtılması olarak biliriz bizler. Aslında 
gerçek israf yerli yersiz harcanan herşeydir. 
Bizler böyle düşünüyor olsakda en büyük 
israf ekmek ve su değildir aslında. İnsan 
ömrünün israf edildiğinde geriye dönüşü 
yoktur. Bu nedenler en büyük israf hayat 
israfıdır ve en büyük israf sağlık israfıdır. 
Yine en büyük israf iman nimetinin israfıdır, 
en büyük israf ilim israfıdır. Allah’hu 
tealanın bizlere verdiği ilmi gereksiz yere, 
boş yere harcamak ve kullanmamak yine 
çok büyük israftır.

İktisat, “orta yolu tutmak, itidal ile 
hareket etmek, tutumlu olmak, gereğinden 
az veya çok harcamaktan kaçınmak” 
anlamlarına gelmektedir. İktisadın karşıtı 
israftır. İsraf aşırı gitmek, gereğinden fazla 
yemek, içmek ve harcamaktır. İktisatlı 
ve tutumlu olmak dinimiz tarafından 
önemle tavsiye edilirken israf yasaklanmış, 
müsriflerin de Allah’ın sevgisinden mahrum 
oldukları vurgulanmıştır.

İktisat ilminin ıslah ve tedavi 
etmek istediği toplumsal hastalıklardan 
biri israftır. Fertlerin, maddi imkânlarını 

ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
kullanmamaları israfın en belirgin özelliğini 
ortaya koymaktadır. Kur’an “Müsrifun” 
diye nitelendirdiği israfçıların, bu işi 
severek yaptıklarını ifade eder. (Yunus, 
10/13) Esasen müsrifler, toplumun önemli 
bir kesimini maddî sıkıntılardan kurtaracak 
kadar büyük imkânları boşa harcayan 
kişilerdir. Üstelik büyük bir değere 
dönüşebilecek bu kadar kıymetli varlıkları 
heba eden müsriflere, israfçılık çok cazip 
görünür.

İslâmiyet; yeme, içme, giyim, kuşam 
ve eşya kullanımı gibi hususlarda israftan 
(aşırılıktan) kaçınmayı, iktisadı ve orta yolu 
tutmayı emretmiştir. Savurganlığı da, savur-
ganlığın zıddı olan cimriliği de yasaklam-
ıştır. Bir ayet-i kerimede: “Sen ne ellerini 
boynuna bağlayıp cimrilik yap, ne de on-
ları büsbütün açıp saçarak tutumsuz ol” 
(İsra, 17/29) denilmiştir.

Yine Kur’ân-ı Kerim’de “Amaçsız-
ca saçıp savuranlar şeytanların 
kardeşleridir” (İsra, 17/27) buyrularak is-
raf ve savurganlığın, günah sektörünü doğu-
ran en büyük amil olduğu gerçeği vurgulan-
mıştır.

“İktisat eden maişetçe fakirlik belas-
ını çekmez” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
I, 447) hadis-i şerifi, tutumluluğun toplum 
ve aile hayatındaki yerine ve kişinin izzet-i 
nefsinin korunmasına büyük önem atfediy-
or. 
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Bu konu şöyle açıklanabilir: “İsraf 
kanaatsizliği teşvik eder. Kanaatsizlik ise 
çalışmanın şevkini kırar, insanı tembelliğe 
atar; hayatından şikâyet kapısını açar. Hem 
ihlâsı kırar, riya kapısını açar, hem izzetini 
kırar, dilencilik yolunu gösterir.”

Diğer taraftan aşırı savurganlık ve 
amaçsız harcama, nimetin kadrini bilmemek 
anlamına da geldiği için israf bir nankörlük 
ve bir şükürsüzlük olarak değerlendirilm-
iştir. İktisat ise manevi bir şükür ve nimete 
karşı bir hürmet olarak kabul edilmiştir. 
Gerçekten de israf, nimeti hafife almak an-
lamına gelirken, iktisat, nimete karşı bir 
saygıdır.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Yiyin-
iz, içiniz, ancak israf etmeyiniz” (Araf, 
7/31) ve “İnsan başkasının değil, sadece 
kendi çabasının karşılığını görecektir” 
(Necm, 53/39) ayetleri, insanın dünya ha-
yatındaki mutluluğunun, harcama yaparken 
iktisatlı davranmaya ve disiplinli bir çalışma 
hayatına bağlı olduğunu açıkça ifade etme-
ktedir.

3. FAIZ

İslamiyet fıtrî bir din olduğu için 
insanların çalışıp kazanmalarını, ihtiyaçları 
doğrultusunda harcama yapmalarını tabii 
karşılamakla birlikte bu konularda bazı 
temel ölçü ve ilkeler getirmek suretiyle 
haksızlık ve su-i istimalleri engellemek 
istemiştir. Hatta İslam’da kazanma, mülk 

edime tıpkı ilim gibi farz telakki edilmiş, 
kişinin meşru yoldan çalışıp kazanması 
ibadet ve cihad ölçüsünde kutsal ve değerli 
bir davranış olarak kabul edilmiştir. Ancak 
İslam’da aslî ve tabii kazanç yolu emektir. 
Miras, vasiyet, zekât, nafaka ve hibe 
gibi istisnaî yollarla kazanılan mallar da 
başlangıcı itibariyle emeğe dayalı kazançlar 
kabul edilmiştir. (İlmihal, TDV yayını, II, 
409, Ankara, 2005) Hz. Peygamber (s.a.v) 
bir hadisinde “Hiç kimse elinin emeğinden 
daha hayırlı bir şey kazanmamıştır” (Bu-
hari, Buyu, 15; Enbiye, 37; İbnu Maceh, 
Ticarat, 1) buyurarak emeğin kutsallığına ve 
helal kazanca işaret etmektedir. İslamiyet, 
herhangi bir zarara veya mağduriyete yol aç-
mayan insan ilişkilerine, düzgün bir çizgide 
seyreden hukuki ve ticari hayata kural olarak 
müdahale etmemiş, sadece yanlış ve haksız 
uygulamalar konusunda insanları uyarmış, 
bu yönde bazı sınırlama ve kısıtlamalar ge-
tirmiştir. İslam’ın temel ilkelerinden birisi 
olan faiz yasağı da bu kapsamdadır.

Faizin karşılığı Arapçada ‘riba’dır. 
Riba lügatte, “herhangi bir şeydeki artışı ve 
fazlalığı” ifade eder. Terim olarak ise riba, 
“borç verilen bir parayı belli bir süre sonun-
da belirli bir fazlalıkla geri almanın ve bu 
şekilde alınan fazlalığın” genel adıdır. Faiz 
ise taşan ve kabaran anlamlarına gelmekte-
dir. Türkçede faiz kelimesi riba ile eş anlam-
lı olarak kullanılır.

İslamiyet servetin atıl bırakılmamasını, 
üretim ve yatırım dışında tutulmamasını 
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istemiş ve faiz ortamının doğuşunu 
engelleyici bazı tedbirler almıştır. Temel 
üretim faktörü olarak emeği esas aldığı için, 
sermayenin risk ve zarara katlanmadan tek 
başına kazanç aracı olması önlenmiştir. Zira 
bu risksizlik ortamı para ve sermayenin 
giderek belli zümrelerin elinde toplanmasına, 
sonuçta insanların sınıflaşmasına ve büyük 
bir kesimin de mağduriyetine yol açacaktır. 
İslamiyet, yardımlaşma ve sosyal dayanışma 
ilkesi, emek ve sermayenin birlikte üretime 
ve yatırıma yönelmesi gibi prensiplerle 
topluma ahlakî bir anlayışı egemen kılarak, 
nimetleri ve külfetleri dengeli bir şekilde 
yaymayı hedeflemiştir.

Kur’an-ı Kerim faizle zekâtı ve Allah 
yolunda infakı karşılaştırarak, zekât ve in-
fakın değerli ve kalıcı, faizin ise değersiz ve 
bereketsiz olduğunu bildirmektedir. Faizin 
yer aldığı ilk sure olan Rum suresinde Allah 
şöyle buyuruyor:

“Başka insanların mal varlığı 
sayesinde artsın diye faiz karşılığı ver-
dikleriniz asla Allah katında size artış 
sağlamaz. Bir de Allah’ın rızasını dileyer-
ek verdiğiniz arındırıcı malî yükümlülük 
vardır. İşte böyle yapanlar ödüllerini kat 
kat arttıranların ta kendileridir.” (Rum, 
30/39.) Bu ayet, sonu kesin bir yasakla bit-
en bir sürecin ilk halkasını teşkil etmektedir. 
Burada açık bir yasak yer almamakta fakat 
faiz açıkça yerilmektedir. Bununla birlikte 
bu ayette faizle zekâtın bir arada zikredilmiş 
olması tesadüfî değildir. Zira faiz karşılıksız 

almak, zekât ise karşılıksız vermektir. Bir-
incisi haram, ikincisi de farz kılınacaktır. 
Nitekim daha sonra Medine’de nazil olan 
Nisa (4/160–161), Âl-i İmran (3/130) ve 
en son Bakara surelerinde faiz kategorik 
olarak yasaklanmıştır. Faiz yasağının kesin 
olarak bildirildiği Bakara ayetlerinden ikisi 
şöyledir: “Onlar, alışveriş de faiz gibidir, 
derler. Oysaki Allah alışverişi helal, faizi 
de haram kılmıştır.” (Bakara, 2/275) “Al-
lah faizin bereketini alır ve emanete sadakat 
için yapılan hayrı, kattığı bereketle arttırır.”

Gerçekten de zekât ve infak sosyal 
adaleti ve refahı arttırıcı olduğundan değer-
li ve bereketli; faiz ise gelir akışını belli 
ellerde toplayıp sosyal refahı önlediğin-
den, hatta bazen sosyal patlamalara sebep 
olduğundan bereketsiz bir yoldur. Madde-
ci Batı toplumlarında ise, sermayenin belli 
ellerde toplanması istenmekte, bu amaçla 
sermayenin daha organizeli şekilde üretim 
ve yatırıma aktarılması, böylece geniş bir 
çalışan zümre oluşturulması hedeflenmek-
tedir. Buna göre faiz, Batı toplumlarındaki 
iktisadî hayatın vazgeçilmez unsurlarından 
birini oluşturmaktadır.
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4. SONUÇ

Anlaşılıyor ki, sosyal hayatta dengeyi 
korumanın ve mutluluğu idame ettirmenin 
tek şartı, sosyal sınıflar arasında aşırı dere-
cede boşluk bırakmamaktır. 

Zengin ile yoksullar birbirilerinden 
uzaklaşmamalıdırlar ki, düşmanlığa ve hu-
sumete meydan verilmesin. Batı uygarlığı 
zekât emrine ve faiz yasağına uymadığı 
için Batı’daki sınıflar arasında sıla-i ra-
him kalmamış, gerginlik gittikçe artmış 
ve günümüzde toplumların istikrarı alt üst 
olmuştur. Bunun sonucunda zengin insan-
lardaki meziyetler merhamete ve yardımlaş-
maya sebep teşkil edeceğine kibir ve guru-
ra yol açmış, yoksul insanlar ise sefalete 
terkedilmişlerdir.

BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir
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ÖZET

Bu yazıda Türk dilindeki isim-fiilleri, sıfat-fiilleri ve zarf-fiilleri işleyeceğiz. İsim-
fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller Türkçenin morfolojisinde çok önemli elemandır. Türkçede 
isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller farklı eklerle oluşur. Türkçede isim-fiill ekleri -mAk 
(-mak, -mek), -mA (-ma, -me), -Iş (-ış, -iş, -uş, -üş), sıfat-fiil ekleri -An (-an, -en), -r, (I)r, -Ar 
(-ar, -er), -mAz (-maz, -mez), -AcAk (-acak, -ecek), -mIş (-mış, -miş, -muş, -müş), -Dık+I 
(-dık, -dik, -duk, -dük, -tık,   -tik, -tuk, -tük), -AsI (-ası, -esi), zarf-fiil ekleri ise -A...A (-a, 
-e), -ArAk (-arak, -erek), -Ip (-ıp,      -ip, -up, -üp), -IncA (-ınca, -ince, -unca, -ünce), -AlI 
(-alı, -eli), -mAdAn (-madan, -meden),        -mAksIzIn (-maksızın, -meksizin), -(I)r...mAz 
(-r...maz, -r...mez), -ken, -Dıkça (-dıkça, -dikçe,     -dukça, -dükçe, -tıkça, -tikçe, -tukça, 
-tükçe), -DIğIndA (-dığında, -diğinde, -duğunda, -düğünde, -tığında, -tiğinde, -tuğunda, 
-tüğünde). Yazımızda bu eklerin anlamlarını işleyeceğiz.     

 Anahtar kelimeler: isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller.
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ABSTRACT

This study addresses predicative verbs, participles and gerunds in Tukish language. 
Predicative verbs, participles and gerunds are very important elements in Turkish 
morphology. Turkish predicative verbs, participles and gerunds have several suffixes. 
Predicative verb suffixes are -mAk (-mak, -mek), -mA (-ma, -me), -Iş (-ış, -iş, -uş, -üş), 
participle suffixes are -An (-an, -en), -r, (I)r, -Ar (-ar, -er), -mAz (-maz, -mez), -AcAk 
(-acak, -ecek), -mIş (-mış, -miş,         -muş, -müş), -Dık+I (-dık, -dik, -duk, -dük, -tık, -tik, 
-tuk, -tük), -AsI (-ası, -esi) and gerunds suffixes are -A...A (-a, -e), -ArAk (-arak, -erek), 
-Ip (-ıp, -ip, -up, -üp), -IncA (-ınca, -ince, -unca, -ünce), -AlI (-alı, -eli), -mAdAn (-madan, 
-meden), -mAksIzIn (-maksızın, -meksizin), -(I)r ...mAz (-r...maz, -r...mez), -ken, -Dıkça 
(-dıkça, -dikçe, -dukça, -dükçe, -tıkça, -tikçe, -tukça,        -tükçe), -DIğIndA (-dığında, 
-diğinde, -duğunda, -düğünde, -tığında, -tiğinde, -tuğunda,               -tüğünde). İn this study 
I shall discuss the semantic properties of these suffixes.

Key word: predicative verbs, participles, gerunds.
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1. GİRİş

Fiillerin özelliklerini içeren fakat 
asıl fiil görevini yapmayan kelimelere 
fiilimsi deriz. 

 Çekimli fiiller kendi fiil kök ve 
gövdelerine kip, zaman, kişi ve sayı eklerini 
alarak çekime girerler ve bir yargı ifade 
ederler.

 Fiilimsiler, fiil kök ve gövdelerinden 
belirli eklerle oluşurlar fakat çekime 
girmezler ve bir yargı bildirmezler. 

Fiilimsiler, anlamları ve görevleri 
bakımından üçe ayrılır:

a) İsim-fiiller (mastarlar, 
infinitifler)

b) Sıfat-fiiller (partisipler)

c) Zarf-fiiller (gerundiumlar)   

 Fiilimsiler, fiillerin dönüşmüş 
şekilleridir; sıfata dönüşüyorsa sıfat-
fiil; zarfa dönüşüyorsa zarf-fiil; isme 
dönüşüyorsa isim-fiildir. Ör. Çocuk okuyor 
ve öğreniyor. (bu cümlede oku- ve öğren- 
fiilleri var). Okuyan çocuk öğreniyor. 
(okuyan: sıfat-fiil); Çocuk okuyarak 
öğreniyor. (okuyarak: zarf-fiil); Çocuk 
okumak ile öğreniyor. (okumak: isim-fiil).

İsim-fiiller, sıfat-fiiller, zarf-fiiller 
belirli isim-fiil ekleri, sıfat-fiil ekleri ve 
zarf-fiil ekleri ile yapılır. 

2. İSİM-FİİLLER (MASTARLAR, 
İNFİNİTİFLER)

Fiil kök ve gövdelerine isim-fiil 
ekleri gelerek isim-fiiller yapılır. Türkçede 
-mAk (-mak, -mek), -mA (-ma, -me), -Iş (-ış, 
-iş, -uş, -üş) ekleri isim-fiil yapan eklerdir. 

İsim-fiiller, fiillerin adlarıdır. İsim-
fiiller, kişi ve zamana bağlı olmadan fiillerin 
adlarını bildirirler. 

-mAk (-mak, -mek) ekini alan 
isim-fiiller: Bu ek basit, türemiş ve birleşik 
fiillere gelerek hareketin adını bildirir; 
yani isim-fiildir. -mAk ekini alan isim-
fiilin temel görevi, fiilleri adlandırmaktır. 
Ör. al-mak, yaşa-mak, yorul-mak, uzat-
mak, uğraş-mak, bekle-mek, yüksel-mek, 
yeşillen-mek, cesaretlen-mek, vazgeç-mek, 
gelebil-mek, sorabil-mek, anlam ver-mek, 
tavsiye et-mek, emin ol-mak, dost ol-mak, 
iyilik et-mek vs.    

-mAk ekini alan isim-fiil olumsuz 
eki alır: bul-ma-mak, sor-ma-mak, anla-
ma-mak, hatırla-ma-mak, göster-me-mek, 
düşün-me-mek, gel-me-mek, bil-me-mek, 
gel-eme-mek, al-ama-mak vs.
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-mAk ekini alan isim-fiil ilgi ve 
yaklaşma durum ekleriyle, iyelik ve çokluk 
eklerini almaz.

-mAk ekini alan isim-fiil, bulunma 
(+da, +de, +ta, +te), çıkma (+dan, +den, 
+tan, +ten) ve vasıta durumu (+la, +le) 
eklerini alır. Ör. Öğrenciler, anlamakta 
zorlandılar. Beşir, olgunlaşmadan korktu. 
Sırma, film seyretmekle Türkçesini çok 
geliştirdi.

-mA (-ma, -me) ekini alan isim-
fiiler: Bu ek basit, türemiş ve birleşik 
fiillere gelerek fiilin gösterdiği işin adını 
bildirir. -mA’lı isim-fiil, fiilin gösterdiği 
oluş ve kılışı iş olarak ifade eder. Ör. kaç-
ma, sakla-ma, kucakla-ma, paylaş-ma, geç-
me, düşün-me, bil-me, değiştir-me, etkile-
me, ekleyebil-me, okuyabil-me, hasta ol-
ma, memnun ol-ma, hesap et-me, not et-me, 
piknik yap-ma vs.      

-mA ekini alan isim-fiil olumsuz eki 
alır: duy-ma-ma, al-ma-ma, anla-ma-ma, 
gel-me-me, git-me-me, arkadaş ol-ma-ma, 
devam et-me-me, fark et-me-me vs.

-mA ekini alan isim-fiil, isim durum 
eklerinden ilgi, yaklaşma, bulunma, belirtme 
eklerini, iyelik ve çokluk eklerini alabilir. 
Bu nedenle isim özelliğini taşımaktadır. 
Ör. Bağrışma+lar çevreyi rahatsız etti. 
Koşma+lar, şakalaşma+lar ve gülüşme+ler 
çocuklara husustur. Okuma+(n)ın faydası 
büyüktür. Öğrencinin çalışma+(s)ı bizi 

sevindirdi. Salı danışma günü olur. 
Yazma yöntemi gelişecek. Okuma+(y)a, 
yazma+(y)a karar verdiler. Düşünme+(y)
e, tartışma+(y)a alışmıştık. Tartışma+da 
başarılıdırlar. Nurdal’ın yeni çalışma+(s)
ı+ndan söz ettik. 

Edilgen fiillerin -mA ekini alan 
isim-fiil, isim çekimine girer. -mA ekini 
alan isim-fiillerin çekimleri etken fiillerle 
değil, edilgen fiillerle olur. Ör. Ders, 
öğrenilmelidir. Bu konu, benim tarafımdam 
araştırılmalı.  

-(y)Iş (-ış, -iş, -uş, -üş) ekini alan 
isim-fiiller: Bu ek, fiildeki oluş ve kılış 
anlamını değiştirmeden daha çok kılışın 
tarzını gösteren isim-fiiller yapar. Ör. Açılış 
gecikince, mağazaya giriş zorlaştı. İlk önce 
haykırış, ondan sonra kucaklayış hepimizin 
ilgimizi çekti.

-(y)Iş sıfat-fiil eki, işteşlik çatısı 
dışında bütün basit, türemiş ve birleşik fiil 
kök ve gövdelerine gelebilir. Ör. anla-(y)ış, 
anlat-ış, bak-ış, giyin-iş, gözlet-iş vs. 

-(y)Iş’lı isim-fiiller belirtili ve 
belirtisiz isim tamlaması yapabilirler. 
-(y)Iş’lı isim-fiilller belirtili ve belirtisiz 
isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan 
görevinde olabilirler. Ör. giyin+iş tarz+ı, 
yaşa-(y)ış düzen+i, inan+ış sistem+i, 
düşün+üş dünya+sı, güneş+in doğuş+u ve 
batış+ı, gülüş+ün sebeb+i, çocuklar+ın 
gülüşler+i, doğuş+un ürün+ü, bakışlar+ın 
anlayış+ı.  
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Kısaca, -mAk’lı isim-fiiller hareket adı, -mA’lı isim-fiiller iş ve kılış adı, -Iş’lı isim-
fiiller ise kılış tarzı adıdır. İsim-fiil ekleri fiil köküne doğrudan getirilir (gel-mek, gel-me, 
gel-iş). Fiil gövdesinde fiil çatı eki varsa, isim-fiil eki ona eklenir (yaz-ıl-mak, yaz-ıl-ma, 
yaz-ıl-ış).

3. SIFAT-FİİLLER (PARTİSİPLER)

Fiil kök ve gövdelerine sıfat-fiil ekleri gelerek sıfat-fiiller yapılır. Türkçede -An 
(-an,       -en), -r, (I)r, -Ar (-ar, -er), -mAz (-maz, -mez), -AcAk (-acak, -ecek), -mIş (-mış, 
-miş, -muş,       -müş), -Dık+I (-dık, -dik, -duk, -dük, -tık, -tik, -tuk, -tük) ve -AsI (-ası, -esi) 
ekleri sıfat-fiil yapan eklerdir. 

Sıfat-fiiller hem fiillerin hem de sıfatların özelliklerini içerirler. Bir yandan sıfat-
fiiller, fiiller gibi, zaman ve hareket anlamını taşır. Diğer taraftan ise, isimler gibi, çokluk 
ekini, isim durum eklerini ve iyelik eklerini alır. Sıfat-fiiller, fiillerin geçici sıfat şekilleridir. 
Ör. konuşkan çocuk (konuşkan sıfatı: kalıcı bir özellik ifade eder); konuşan çocuk (konuşan 
sıfat-fiili: geçici bir özellik ifade eder çünkü biraz sonra değişebilir, ağlayan veya gülen 
çocuk olabilir).

Bu eklerin çoğu zaman ekleridir: -r, -(I)r, -Ar geniş zaman eki (bit-er iş), -mAz 
olumsuz anlamı veren geniş zaman eki (bit-mez iş), -AcAk gelecek zaman eki (bit-ecek iş) 
ve -mIş belirli geçmiş zaman eki (bit-miş iş).

Sıfat-fiil ekleri fiil kök ve gövdelerine doğrudan getirilir. Ör. yaz-an, yaz-(ı)l-an. 
Çokluk eki, isim durum ekleri ve iyelik ekleri sıfat-fiil ekinden sonra gelir. Ör. yaz-ıl-
an+lar, yaz-ıl-an+a, yaz-dığ+ım.        

-(y)An (-an, -en) sıfat-fiil eki: Genellikle geniş zaman ve şimdiki zaman ifade eder. 
Ör. koş-an (çocuk), gel-en (adam), bil-en (öğretmen), duyul-an (öykü), sevil-en (bebek), 
güldür-en (şaka), uçuş-an (kuşlar), yaşa-(y)an (efsane), yürü-(y)en (kedi), sakla-ma-(y)an 
(doğa), kız-ma-(y)an (müdür), gez-me-(y)en (komşu) vs. 



73

HİKMET 29 - Mayıs  2017

-(y)An Sıfat-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Şimdiki zaman ve eş zamanlılık ifade 
eder.

Şu koşan çocuk benim torunumdur.

Hanımefendi, bakınız gelen adam kardeşiniz değil mi?    

Mektubu okuyan dayım gülümsedi.

Koltukta oturan çocuk resimli kitabını okuyordu.

Yürüyen adamlar şakalaşıyorlar.
Geçmiş zaman ve öncekilik bildirir. Ağaçlardan düşen yaprakları süpürdüler.

Çocukları korkutan ve döven kişiler kaçtılar.
Gelecek zaman ve sonrakilik de çok nadir 
ifade eder.

Yarın, tanıtıma gelen kişilere birer kitap armağan 
edeceksin.

-r, -(I)r (-(ı)r, -(i)r, -(u)r, -(ü)r), -Ar (-ar, -er) sıfat-fiil eki: Geniş zamanla ilgili sıfat 
bildirir. Ör. bil-(i)r (adam), çal-ar (saat), gül-er (yüz), çarp-ar (kalp), dayanıl-(ı)r (yük) vs.  

-r/-(I)r/-Ar Sıfat-Fiilinin İfade Ettiği 
Anlamlar 

Örnekler

Olanak ya da izin ifade eden kipsellik 
bildirir, niyet ve öngörüleri ifade eder.     

Zeki, tahsilli ve güvenilir bir kişi ve uzmandır.   

Olanak anlamı, -Abil- eki ile daha belirgindir. Bu toplantının amacı gerçekleşebilir projeler 
yürütmektir. 

Genel şimdiki zaman ifade eder.               Güler yüzlü kadın tahmin edilir raporu işçilere 
okudu.

-mAz (-maz, -mez) sıfat-fiil eki: Aslında olumsuzluk veren geniş zaman ekidir. Ör. 
bil-mez (adam), çal-maz (saat), gül-mez (yüz).  

-mAz Sıfat-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Geniş ve şimdiki zamanın olumsuzunu ifade 
eder.

Münevver, anlaşılmaz öykü anlattı.

Neşenur ve Şerif beklenilmez soru sormuşlar.

  -(y)AcAk (-acak, -ecek) sıfat-fiil eki: Gelecek zamanla ilgili sıfat bildirir. Ör. gir-
ecek (öğrenci), yaşa-(y)acak (şiir), dur-ma-(y)acak (otobüs).
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-(y)AcAk Sıfat-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Zaman açısından sonrakilik (gelecek zaman) bildirir. Okunacak, tartışılacak şiirlerimiz var.

Yemeğe kalacak misafirler yola çıkmışlar.
İyelik ekini alınca -y(AcAğI) biçiminde ortaya 
çıkar ve kipsellik, daha doğrusu öngörüsellik ve 
tasarlama bildirir.

Söyleyeceğim cevabı sadece ben bilirim.

Okuyacağın kitap ilgini tutmalı.

Çalışacağı iş ilginç olacak.

-AsI (-ası, -esi) sıfat-fiil eki: Gelecek zamanla ilgili gereklilik, istek, niteleme vb. 
ifade eden sıfatlar yapar. Ör. ol-ası (iş), yaşanıl-ası (şehir), yıkıl-ası (direk), öpül-esi (el) vs.

-AsI Sıfat-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Gelecek zamanı ifade eder. Yaşanılası şehir gibi geldi ona.

Çevresinde övülesi değerler bulur.  

-mIş (-mış, -miş, -muş, -müş) sıfat-fiil eki: Geçmiş zamanla ilgili sıfat ifade eder. 
Ör. yaz-mış (mektup), pişmiş (yemek), geçmiş (yıllar), okumuş (adam) vs.  

-mIş Sıfat-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Geçmiş zaman bildirir. Oyunda yırtılmış pantalon ile eve döndü.

Eskimiş eşyaları eskiciye verdiler.

-Dık+I (-dık, -dik, -duk, -dük, -tık, -tik, -tuk, -tük) sıfat-fiil eki: Geçmiş zaman 
anlamı verir. Ör. tanı-dık (adam), bil-diğ-(i)m (konu), bul-duğ-(u)n (ev), gül-düğ-(ü)müz 
(oyun), bak-tığ-(ı)mız (film), geç-tiğ-(i)n (yol), söyleme-dik (sır), alışılma-dık (yemek) vs. 

-DIk Sıfat-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Geçmiş zaman bildirir. Çözülmedik sorundan dolayı çalmadık kapı kalmadı.

Anlaşılmadık soru var mı?   
-DIğI biçiminde ortaya çıkar ve eş zamanlılık 
(şimdiki zaman) bildirir.

Şu inşa ettiğiniz bina herkesin ilgisini çeker. 

Çocuklar dedenin anlattığı masalı beğendiler.
İyelik ekini alınca -DIğI biçimi öncekilik 
(geçmiş zaman) bildirir.

Biraz önce yediği pastayı annesi yapmıştı.

Yıllar önce gezdikleri köyleri hatırlıyordu.

-DIk sıfat-fiil eki, olumlu şekilde iyelik ekleri ile kullanılır. Ör. gezdiğim (şehir), 
okuduğun (kitap), yazdığı (şiir), yaptığımız (ev), içtiğiniz (çay), beğendikleri (araba). Bu 
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sıfat-fiil, olumsuz aktif fiillerde de iyelik 
ekleriyle kullanılır. Ör. gezmediğim (şehir), 
okumadığın (kitap), yazmadığı (şiir), 
yapmadığımız (ev), içmediğiniz (çay), 
beğenmedikleri (araba) vb. -DIk sıfat-
fiil ekini alan sıfat-fiil, edilgen olumsuz 
fiillerde, iyeliksiz kullanılır. Ör. okunmadık 
(kitap), gezilmedik (yer), görülmedik (şehir) 
vb. 

Buna göre -DIk sıfat-fiili olumlu 
ve etken olumsuz fiillerde istisnalar 
dışında zorunlu olarak iyelik ekleriyle 
kullanılır; edilgen olumsuz fiillerde ise 
iyelilksiz kullanılır. Ör. Gördüğümüz 
şehir çok ilginçtir. Okuduğum kitap çok 
yararlıdır. Görmediğimiz şehir çok uzaktır. 
Okumadığım kitap çok kalındır. Görülmedik 
şehir kalmadı. Okunmadık kitap kalmadı. 

Sıfat-fiil ekleri, fiillerden sıfat 
yapar. Ör. Gelen öğretmen hepimizi hayran 
etti. Sıfat-fiili bazen isim gibi kullanırız. Ör. 
Gelen hepimizi hayran etti. 

Sıfat-fiiller bir cümlede nesne ve 
yer bildiren tamlayıcısı olurlar. Ör. Geleni 
herkes sevdi. Gelene çok ders verecekler.

4. ZARF-FİİLLER 
(GERUNDİUMLAR)

Fiil kök ve gövdelerine zarf-fiil ekleri 
gelerek zarf-fiilleri oluşurlar. Ünlü ile biten 
fiill ile sıfat-fiil eki arasına /-y-/ yardımcı 
ünsüz girer. Zarf-fiil ekleri ünlü ve ünsüz 
uyumlarına uyar. Yalnız -ken zarf-fiil eki 
ünlü ve ünsüz uyumlarına uymaz. Türkçede 
-A...A (-a, -e), -ArAk (-arak, -erek), -Ip (-ıp, 
-ip, -up, -üp), -IncA (-ınca, -ince, -unca, 
-ünce), -AlI (-alı, -eli), -mAdAn (-madan, 
-meden), -mAksIzIn (-maksızın, -meksizin), 
-(I)r ...mAz (-r...maz, -r...mez), ken, -Dıkça 
(-dıkça, -dikçe, -dukça, -dükçe, -tıkça, 
-tikçe, -tukça, -tükçe), -DIğIndA (-dığında, 
-diğinde,         -duğunda, -düğünde, -tığında, 
-tiğinde, -tuğunda, -tüğünde) ekleri zarf-fiil 
yapan eklerdir. 

 Zarf-fiiller fiillerin zarf şekilleridir. 
Zarf-fiiller, hareket hâlini ifade eder ve 
kişiye bağlanmazlar. Zarf-fiiller esas fiilin 
durumunu bildirir.   

Zarf-fiiller çokluk eki, isim durum 
ekleri ve iyelik ekleri almazlar. Sadece 
-DIğIndA zarf-fiil eki istisna olarak iyelik 
eklerini alır. Cümlede zarf-fiiller, zarf görevi 
yaparlar.

  -(y)A...-(y)A (-a...-a, -e...-e) zarf-
fiil eki: Tekrar hâlinde, en az ikili kullanılır. 
Bu ekle yapılan zarf-fiil iki işin art arda 
gerçekleştiğini bildirir. Ör. bak-a bak-a, 
sev-e sev-e, anlat-a anlat-a, gül-e gül-e, 
yürü-(y)e yürü-(y)e, bat-a çık-a.     
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-(y)A...-(y)A Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Durmadan, sürekli veya sık sık tekrarlanan ya da 
yapılan olayları ifade eder.

Demirel, dersi anlata anlata yoruldu.

Fidan, çalışa çalışa Türkçeyi öğrendi.

Alev, mavi denize baka baka dinlenir.

Bebek düşe kalka yürümeyi öğrendi.
-ArAk zarf-fiil eki yerine kullanılabilir. Dağları gezerek yaz tatilini geçirdi.

Dağları geze geze yaz tatilini geçirdi.

 -(y)ArAk (-arak, -erek) zarf-fiil eki: Bu ekle yapılan zarf-fiil iki işin art arda 
yapıldığını ifade eder. Ör. yaz-arak, çiz-erek, dinle-(y)erek, anla-(y)arak. Esas fiilin 
durumunu bildirir.

 -(y)ArAk Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Kesin bir eş zamanlılık bildirir. Haldun, sokakta yürüyerek şarkı söylüyor.
Sıralama işlevi ifade eder. Neslican, çocukları bırakarak işe gitti.
Belli durumlarda -(y)Ip zarf-fiil eki yerine             -(y)
ArAk zarf-fiil eki kullanılmaktadır çünkü        -(y)
Ip zarf-fiil eki sıralama işlevini hemen hemen 
yitirmiştir.

Türkiye’yi gezip Türkçe öğrenecekler.

Türkiye’yi gezerek Türkçe öğrenecekler.

“ve” bağlacı yerine kullanılabilir. Nazlı bahçede oynamış ve düşmüş.

Nazlı bahçede oynayarak düşmüş.

-(y)Ip (-ıp, -ip, -up, -üp) zarf-fiil eki: Bu ekle kurulan zarf-fiiller iki işin art arda 
yapıldığını gösterir. Ör. gel-ip, dinlen-ip, uzan-ıp, uyu-(y)up, gül-üp.

 -(y)Ip Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Sıralama işlevi ifade eder, bir olay bittikten sonra 
diğer olay başlar.  

Melis diplomayı alıp işe başladı.

“ve” bağlacı yerine kullanılabilir. Nurdal, eve döndü ve kahve pişirdi.

Nurdal, eve dönüp kahve pişirdi.
Eş zamanlılık bildirir (belli durumlarda). Bütün akşam çay içip sohbet etmişler.
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-(y)IncA (-ınca, -ince, -unca, -ünce) zarf-fiil eki: Bu ekle oluşan zarf-fiiller hareket 
durumunun ortaya çıktığı anı bildirirler. Ör. kal-ınca, gel-ince, duy-unca, gül-ünce, başla-
(y)ınca. Bütün bu zarf-fiilerde şu zaman ifadesi de vardır: kaldığı zaman, geldiği zaman, 
duyduğu zaman, güldüğü zaman. Bunun için birçok cümlede -IncA eki yerine -DIğI (-dığı, 
-diği, -duğu, -düğü, -tığı, -tiği, -tuğu, -tüğü) + zaman biçimini kullanırız. Ör. Eve gelince 
film seyreder. Eve geldiği zaman film seyreder.        

  -(y)IncA Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
İki olay arasında öncekilik ilişkisi bildirir. Berrin düşünce ağlamaya başladı.
İki olay arasında nedensellik ilişkisi bildirir. Doktorun verdiği hapları içince iyileşmiş.
Sıralı bağımsız cümleler yerine kullanılabilir. İstanbul’a gitti, Aya Sofya’yı ziyaret etti.

İstanbul’a gidince Aya Sofya’yı ziyaret etti.
“ve” bağlacı yerine kullanılabilir. Salona girdi ve misafirleri gördü.

Salona girince misafirleri gördü.
-DIğIndA ve -DIğI zaman yerine kullanılabilir. Evden çıktığında hava bulutluydu.

Evden çıktığı zaman hava bulutluydu.

Evden çıkınca hava bulutluydu.

     -(y)AlI (-alı, -eli) zarf-fiil eki: Bu ekle yapılan zarf-fiiller bir süre, devamlılık 
bildirirler. Ör. gel-eli, geç-eli, yap-alı, bul-alı, alma-(y)alı, görme-(y)eli.

  -(y)AlI Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Öncekilik ilişkisi bildirir; başlangıç zamanı ile 
konuşulan zaman arası süreci gösterir.

Yurt dışından geleli bir ay oldu. 

İzmir’e geleli bir ay oldu.

Bu mesleği çalışalı birçok şey öğrendim.
Başlangıçtan bu yana aralıksız olay ifade eder. Celile işe girdi gireli faaliyetler çoğaldı.
“Beri” edatıyla birlikte belli bir noktadan hareket 
ifade eder.         

Filoloji fakültesine yazılalı beri dört yıl oldu.  

-DIğImdAn beri yerine kullanılabilir. Bu ansiklopediyi okuduğumdan beri birçok 
şey öğrendim.

Bu ansiklopediyi okuyalı birçok şey 
öğrendim.
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     -mAdAn (-madan, -meden) zarf-fiil eki: Bu zarf-fiil eki ile yapılan zarf-fiiller 
cümledeki yüklemin durumunu ve zamanını olumsuz şekilde zarflar. Ör. uyu-madan, bak-
madan, taşın-madan, ye-meden, iç-meden.   

  -mAdAn Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Yüklemin durumunu ve zamanını kesinleştirir. Mezun olmadan işe başladı.
“ve” bağlacı yerine kullanabilir. Yemeğini yemedi ve uyudu.

Yemeğini yemeden uyudu.  
“Önce / evvel” edatıyla birlikte zaman ilişkisinde 
sonrakilik, olayların oluş süreçleri eş zamanlı 
olmadığını bildirir. 

Yağmur yağmadan önce eve gelmiş.

Nazan, Türkiye’ye gitmeden evvel hazırlık 
yapmış.

-mAksIzIn (-maksızın, -meksizin) zarf-fiil eki: Bu zarf-fiil eki ile yapılan zarf-
fiiller cümledeki yüklemin durumunu ve zamanını olumsuz şekilde zarflar. Ör. yorul-
maksızın, kork-maksızın, konuş-maksızın, bil-meksizin, düşün-meksizin.    .

  -mAksIzIn Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Yüklemin durumunu ve zamanını kesinleştirir. Şehri gezmeksizin geri döndüm.

Geçmişe bakmaksızın geleceğe yöneliyoruz.
-mAdAn zarf-fiilin yerine kullanabilir. Geleceği düşünmeden okul okumadılar.

Geleceği düşünmeksizin okul okumadılar.

 -(I)r/-..mAz zarf-fiil eki: Geniş zamanın olumlu ve olumsuz şeklinin tekrarlanan 
fiil köküne getirilmesiyle meydana gelir. Bu zarf-fiil eki olayların aralıksız birbirini takip 
ettiğini ifade eder. Zarf-fiil cümlesi olayının bitişinden hemen sonra diğer olay başlar. Ör. 
gelir gelmez, başlar başlamaz, bulur bulmaz.

     -(I)r/-...mAz Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Zaman açısından hemen, tezlik, öncekilik ilişkisi 
bildirir, yani birinci olay ikinci olaydan önce 
gerçekleşir.  

Mehmet Cansen’i görür görmez âşık oldu.

Çiçekler açar açmaz bahçeye ilkbahar kokusu 
yayıldı.

Macide, koşan çocuğu tutar tutmaz kucakladı. 

Nermin, gelir gelmez yeni haberi söylemiş.

        -ken zarf-fiil eki: i- fiilinin zarf-fiilidir. -ken zarf-fiil eki ile kurulan zarf-fiiller bir 
durumda bulunmanın zamanını ifade eder. (-i)ken, i- fiilinin tek zarf şeklidir.
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 -ken zarf-fiil ekini fiil çekim eklerine, genellikle şimdiki zaman, geniş zaman, 
gelecek zaman ve belirsiz geçmiş zaman kiplerine kişisiz ekleriz. Ör. bekliyor-ken, oynuyor-
ken, bakar-ken, geçer-ken, alacak-ken, yapacak-ken, gelmiş-ken, bulmuş-ken vs.

-ken zarf-fiil eki ile yapılan zarf-fiiller, cümlede zarf olurlar. 

  -ken Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Bir durumda bulunmanın zamanını ifade 
eder.

Okuyorken tatlı yemeyi severdim.

Geniş zaman kipine gelince belirgin eş 
zamanlılık bildirir.

Ekrem, televizyon seyrederken kahve içer.

Dalga, resim çiziyorken müzik dinliyor.

Arzucan ve ben ders çalışırken cips yeriz.

Halk komediyi izlerken çok gülecek.

Bülent gitar çalarken şarkı söyler.
Belirsiz geçmiş zaman ekine gelince 
öncekilik ile nedensellik, fırsattan 
yararlanmayı ifade eder.  

İstanbul’a gelmişken Boğaz’ı ve adaları da gezdik. 

Liseye gitmişken öğretmenlerimi de ziyaret ettim.

Yurt dışına gitmeye niyetlenmişken ailesinin uyarısıyla 
vazgeçti.

Hasta iyileşmişken birdenbire fenalaştı.

 -DIkçA (-dıkça, -dikçe, -dukça, -dükçe, -tıkça, -tikçe, -tukça, -tükçe) birleşik 
yapılı zarf-fiil eki (-DIk+çA): Olayın sıklıkla veya adım adım gerçekleştiğini bildirir. Bu 
zarf-fiil eki, zarf-fiil cümlesinin olayı ile diğer cümlenin olayı eş zamanlı olduğunu da 
bildirir. Ör. al-dıkça, iste-dikçe, oku-dukça, gül-dükçe, yap-tıkça, geç-tikçe, konuş-tukça.

  -DIkçA Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Eş zamanlılık bildirir. Ahu, konuştukça düşüncelerine emin oluyordu.

Düşündükçe sorunu daha kolay çözmüşler.

Kavgalar çoğaldıkça huzur kaçıyor.

Edebiyat sohbetleri sıklaştıkça iletişim güçlenir.

 -DIğIndA (-dığında, -diğinde, -duğunda, -düğünde, -tığında, -tiğinde, -tuğunda,         
-tüğünde) birleşik yapılı zarf-fiil eki: Öncekilik ifade eder. Zarf-fiil cümlesi olayı ile 



80

Prof. Dr. Mariya Leontiç

diğer cümle olayı arasında zaman ilişkisi genellikle bir öncekiliktir. Ör. yaz-dığında, gir-
diğinde, dur-duğunda, yüz-düğünde, yat-tığında, geç-tiğinde, kork-tuğunda, çök-tüğünde. 
-DIğIndA zarf-fiil eki istisna olarak iyelik ekini alır. Ör. Ben geldiğimde sen çalışıyordun. 
Sen geldiğinde o ayağa kalktı. O geldiğinde hepimiz sevindik. Biz geldiğimizde sinema 
dolmuştu. Siz geldiğinizde misafirler hâlâ gelmemişti. Onlar geldiğinde çocuklar uyumuştu.     

-DIğIndA Zarf-Fiilinin İfade Ettiği Anlamlar Örnekler
Öncekilik zaman ilişkisi bildirir, asıl fiilden 
önceki zamanı ifade eder.

Müdür sınıfa girdiğinde öğrenciler ayağa kalktılar.

Mesude dışarıya çıktığında kar hâlâ yağıyordu.

Ben mutfağa girdiğimde çocuklar kahvaltı 
yapıyorlardı.

-DIğI zaman yerine kullanılabilir. Nur eve geldiği zaman kimse yoktu.

Nur eve geldiğinde kimse yoktu.
Bazı durumlarda -IncA zarf-fiilinin yerine 
kullanılabilir.

Servi kenti gezince fotoğraf çekecek.

Servi kenti gezdiğinde fotoğraf çekecek.
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5. SONUÇ

Türkçedeki isim-fiiller, sıfat-fiiller, 
zarf-fiiller belirli isim-fiil ekleri, sıfat-fiil 
ekleri ve zarf-fiil ekleri ile yapılır. 

Türkçede isim-fiill ekleri -mAk 
(-mak, -mek), -mA (-ma, -me), -Iş (-ış, -iş, 
-uş, -üş), sıfat-fiil ekleri -An (-an, -en), 
-r, (I)r, -Ar (-ar, -er), -mAz (-maz, -mez), 
-AcAk (-acak, -ecek), -mIş (     -mış, -miş, 
-muş, -müş), -Dık+I (-dık, -dik, -duk, -dük, 
-tık, -tik, -tuk, -tük), -AsI (-ası, -esi), zarf-
fiil ekleri ise -A...A (-a, -e), -ArAk (-arak, 
-erek), -Ip (-ıp, -ip, -up, -üp), -IncA (-ınca, 
-ince,          -unca, -ünce), -AlI (-alı, -eli), 
-mAdAn (-madan, -meden), -mAksIzIn 
(-maksızın, -meksizin),       -(I)r ...mAz (-r...
maz, -r...mez), ken, -Dıkça (-dıkça, -dikçe, 
-dukça, -dükçe, -tıkça, -tikçe, -tukça, 
-tükçe), -DIğIndA (-dığında, -diğinde, 
-duğunda, -düğünde, -tığında, -tiğinde, 
-tuğunda,               -tüğünde). Her ek, bu 
fiillimselere farklı anlam katarak Türkçenin 
dilini zenginleştirdi.

BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir
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ÇOCUKLAR İÇİN İKİ HAYVANSI ROMANDA EVCİL 
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ÖZET 

Çocuk edebiyatında hayvanlar alemi, daha yaygın olan ortak konuların başında gelmektedir.  
Kitap yazarları çocuklar için, çoğu zaman güçlü mesaj taşıyan özel bir dersi anlatarak, baş 
karakter olarak hayvanları temsil ederler.  Genç okuyuculara daha cazip olabilmek için 
hayvanlara insani özellikler kazandırırlar.

İşyerlerindeki hayvanlar, nezaket, bilgelik, açgözlülük, aptallık, bencillik ve diğerleri 
gibi insani nitelikleri simgelemektedir. Hayvan karakterleri sayesinde genç okuyucular, 
varoluş amacının iyi olduğunu, iyiliğin ödüllendirildiğini ve her zaman kazandığını 
öğrenebilirler. Evcil hayvanların karakterleri sayesinde, çocuklar onlara karşı insani bir 
tutum sergilemeyi öğrenirler.

Anahtar kelimeler: hayvanlar, çocuk edebiyatı, Dimitar Basheski, Zivko Noveski. 
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TREATMENT TO PETS PRESENTED IN TWO ANIMALISTIC 
NOVELSS FOR CHILDREN

Assoc. Prof. Jovanka DENKOVA PhD
Goce Delchev University, Stip, Macedonia

jovanka.denkova@ugd.edu.mk

 
ABSTRACT

Animality in children’s literature is one of the more common themes. Authors of books 
for children often represent animals as main characters through expressing particular les-
son, carry a strong message to something. They give human characteristics to animals in 
order to be more attractive to young readers. Animals in the works symbolize human quali-
ties such as kindness, wisdom, greed, stupidity, selfishness and others. Through the char-
acters of animals young readers can learn that good is the purpose of existence, goodness 
is rewarded and always wins. Through the characters of animals as pets, children learn a 
humane attitude towards them.

Keywords: animals, literature for children, Dimitar Basheski, Zivko Noveski. 
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GİRİŞ

Çocuklar için tasarlanmış edebi sözcükler 
aynı zamanda yetişkinlere de tavsiye 
edilebilir. Bir meşale olarak çocukları 
yetiştirmiş ve çevreye duyduğu sevgiyi 
geliştirmiştir. Çocuklar ve gençler 
için yazarlar edebiyat misyonuna karşı 
ciddi bir yaklaşım sergilemektedir.  
Genç okuyucular için yaptığı çalışmalarda, 
ekolojik krizin varlığının ruhsal krizin 
varlığıyla açıkça bağlantılı olabileceğini 
ima etmektedirler (Denkova, 2011). 
Edebiyat güzel bir kelimeyle sanattır 
“okuyucuya bilişsel olanak, sosyal ve belirli 
bir dönemde hergün ki hayattan kaçıp, 
duygusal olarak rahatlama, sınırsız kurgusal 
karakterlerin sorunlarını ve isteklerini 
gözetmeksizin kurgusal dünyaya dalmak, 
zaten harcamış veya başkalarının kaderlerini 
izleyen seviyedeki gelişim aşamasına girer, 
zorluklarını unutturur(Dimova, 2007).

JİVKO NOVESKİ’den HAYVANSI 
ROMAN “OSKAR” 
Eskilerden beri vahşi yaşamla ilişkili bir 
adamdı. Tarih öncesi çağlarda hayatta 
kalabilmek için hayvanları avladı ve 
evcilleştirdi. Bu olay insanın hayvanla 
olan ilişkisini önceden belirlemiş ve 
hayvanları çok erken dönemde insanın ana 
meşgalesi ve ilhamı olmayı sağlamıştır 
(Ristanović, 2010: 47-48). Duyduğumuz ya 
da okuduğumuz pek çok hikaye arasından, 
diğerlerinden çok bize sıkça daha doğrudan 
anlatan, duygusallığımıza dokunan, bir 
şekilde, hissedilmesi gereken ve ilgili isteği 
ya da değerler kümesini yansıtan, bir hikaye 

vardır. (Burk, Copenhaver 2004:205). 
Natka Mickovic çocuklar için hayvan 
aleminin “gerçeğini” şöyle göstermiştir: “ 
hayvanlar hakkındaki hikayeler çocuklarda 
her zaman ilgi uyandırır.. hayvanların çocuk 
olaylarında taşıyıcı ve katılımcı olduğu 
hikayeleri, çocuklar onları öyle bir ilgiyle 
karşılarlar ki, bu ilgi onlarda gerçekçi ve 
olağan şekilde yerleşmiş kurgusal bir 
konuşmayı canlandırır (Micković,  1985: 
73). Çocuk edebiyatında hayvansı konunun 
daha yaygın olması beklenmektedir, 
çocuklar hayvanları konu eden romanları 
okumayı severler ve genç okuyuculara 
mecazi anlamda mesajlar aktarmaktadır. 
(Теžак, Marušić 2011:55-62). 
         Aklımızdaki köpek görüntüsü, 
aniden “insanın en yakın arkadaşı”, sadık 
ve adanmış ortağı, kınamadan veya 
sormadan, sadece ilgi ve alaka isteyen 
olarak tanımlanmaktadır. Muhtemelen, 
çocukları en çok temasa girmek istedikleri 
hayvanlar köpeklerdir ve o yüzdendir 
ki, çocuklar kendilerini onlarla en özgür 
hissederler(Dune, 2011). 
         “Oscar” romanı, Oskar’ın hayatından 
55 kısa hikaye ve bölümü içermektedir. 
Ikincisi ve sondan bir önceki yazar 
tarafından yazılmış, diğerleri ise baş 
anlatıcı tarafından anlatılmaktadır. Yazar 
genç okuyuculara Oskar’ın karakterini 
tanıtırken, çocukların kendi günlük 
yaşamlarıyla ilgisi olan olaylarla daha ilgili  
olduklarını düşünmektedir, o yüzden yazar 
günümüz çocuklarının güncel hayatlarıyla 
gerçekçi bağlantısı olan birçok teknik 
kullanmaktadır.
         İlk olarak, Oskar ilk bölümde çocuklarla 
tanışır ve bu olağanüstü bir şeydir. 



85

HİKMET 29 - Mayıs  2017

Bilgisayar aracılığıyla Philip’i arar: „Orada 
Philipson (Noveski 2002:7) yetişkinlerin 
yaptığı şekilde olmasa da, yazmayı yeni 
öğrenen çocukların hepsini, birçok yazım 
hatası izler. Burada yazar diziler aracılığıyla 
başka çocukların hayatlarının gerçekleğini 
tanıtmaktadır “Karışık alfabe”: “Güzel, 
şimdi bütün harfleri, sembolleri ve sayıları 
bulduk”.
Kendisine verildiği yeni evde, nezaket 
ve sevgi ile karşılandı. Ardından, hiçbir 
kibirli ilişkinin olmadığı yerde, dairedeki 
her odanın ayrı ayrı tanımını, onun “evdeki 
insan arkadaşları” olarak adlandırdığı 
kişilerin tanımını yaptı. Yazar, kahraman 
aracılığıyla, hayvan ve insanlar arasındaki 
yakınlığı ve bağlantıyı defalarca vurguluyor 
ve her ikisinde de hastalıklara, alerjilere, 
aşılara sahip olduklarını belirtiyor. Yakın 
ilişkiye tanık olmak için, Oscar ailedeki 
anne ve babaya seslenir – Baba ve Anne, 
onların kızları öğrencilerdir. Ya uyurlar, ya 
sınav için çalışırlar, ya da dışarı çıkarlar. 
Bu yüzden, Baba dikkatini en çok 
yurtdışında dolaşan Oskar’a gösterir ve 
köpek de her şeye dokunmak isteyen küçük 
çocuklara aynı merakı gösterir. Örneğin, 
karda yürüdüğünde, onu yer ve bu onun 
boğazını incitir. Fakat Baba ona herşeyi 
ısırmaması gerektiğini, çünkü rastladığı 
bazı yiyeceklerin zehirli olduğunu öğretir: 
„ Yürüyüşlerde genellikle kemikler 
buluyoruz, biri parkta onları yerleştirmiş 
gibi. 
İlk ısırıkta, işte Baba, kemiğimi almaya 
çalışıyor. ... kemikleri hiçbir zaman 
kemirmez, ama onları çöp kutusuna atar. 
Sonra onların parklardaki zehirli kemiklerin 
olduğunu anladım.“ (52-53). Bugün övgüye 

değer ve genellikle dairelerde hayvanların, 
özellikle kedi ve köpeklerin barındırılması, 
insanlar ve hayvanların arasındaki pozitif 
birlikteliği gösterir. Çeşitli eylemler ve 
reklamlar ile çocukları ve yetişkinleri 
hayvanlara yönelik empatik davranışlardan 
duyarlı hale getirir. Öte yandan, çocuklar, 
kentteki hayvanlara, bazen çocukların 
başına gelen çeşitli zulümler hakkında 
ilgi alabilirler. Çocukların hayvanlara ifade 
ettikleri serseri tutumları,  doğal ikiliği ileri 
sürerler; hayvanları daha alt görürler. Bu 
nedenle romanın öyküsünü bir köpeğin 
gözünden geçirerek asıl karakteri ilişkiyi 
zorlaştıran bir yöntemdir (Težak Marušić 
2011: 55-62).
 Bu kitabı diğer birçok hayali 
romandan ayıran şey, hayvanlardaki 
karakterlerin, davranışları ya da 
çevrelerindeki dünyayı anlamaları için insan 
özelliklerini eklemeden gerçekçi bir şekilde 
sergilenmesidir(Gabelica 2010: 115-125).  
Öyle görünüyor ki, yazar “zulüm zalimlik 
önermektedir” düşüncesini ve hayvanlar 
insana ve insan davranışlarına örnek teşkil 
etmekten hoşlanıyor. Yazar burada ölüm 
teması gibi zor konular hakkında konuştu. 
Bu durumda köpeklerden birinin – insanlık 
zulmüne alışmış olan Belitsh, insanlara 
güvensizlik gösterir, bu yüzden onu tehdit 
olarak değerlendirmeleri onu öldürür. Bu 
konuya ilişkin olarak, köpek yakalayıcıları 
tarafından yakalanan sokak köpekler, oskar 
kavramındadır: „ Kısacası, şimdiden evsiz 
köpekleri eve götürür. … evsiz köpeklerin 
evinden, bugüne kadar geriye dönüp de, 
orada olanları anlatan hiçbir köpek olmadı. 
Köpek Cennetinden geri dönüş yoktur.“ 
(78-79). Köpek yavrusuna korku veren bu 
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bilgi, “Köpek Cenneti”ndeki köpeklere 
karşı,  toplumdan bazıları tarafınca insanlık 
dışı tutumu önermektedir. Bu içerikte 
Marjanić’in araştırmalarında hayvanlara 
ekoloji ve insanlık getiren “edebi hayvanî” 
den bahseden düşüncesini vurguluyoruz 
(Marjanić 2006: 163-186). Bu, mevcut 
koşullarda hayvanlara, özellikle de 
sokak köpeklerine yönelik ve deneysel 
laboratuvarlardaki insanlık dışı tutuma 
maruz kaldıklarından bahsettiği zaman, 
özellikle vurgulamıştır.
 Yavru köpek bize, evsiz adam 
ve köpeği resminin aracılığıyla hayatın 
zorluğunu göstermektedir: „O hergün 
aynı zamanda bizim çöpleri attığımız 
konteynerleri aramaktadır… Hemen onun 
ardından her zaman onun sadık arkadaşları, 
köpekler konteynerleri ziyaret etmektedir“ 
(67). 
Burada yazar bir kez daha bazı 
kişilerin zulümlerinden bahsetti,      
aynı zamanda köpeklerin bir parça ekmek 
verenlere yapıştırılması için: „ onlara 
ekmek ve köpeklere su verin, ah benim insan 
arkadaşım. Masanızdaki kırıntılar onlar için 
gerçek bir davranış. Onlar, efendilerine geri 
dönmek istemeyen gururlu köpekler. “ (67).  
 
Sonra, unutulan ve özellikle terk edilmiş 
köpekleri,  sahiplerinin onları geri dönüp 
almasını sadakatla ve sabırla beklemesi 
resmi çok dikkat çekicidir: „ Unutulan 
köpekler, günlerce ve gecelerce sahiplerini 
beklediler. Köpek hiçbir şey yemedi, sadece 
su içti ve hergün aynı yerde büzülerek, 
sabırla bekledi. Unutulan köpek ihanet 
edilen dostluk için üzüldü. “ (71-72). 
Hasta ve yaşlı olan Lesy adındaki 

köpeğin, adam - kızın arkadaşı tarafından 
enjeksiyonu ve üzüntüsü ile öldürülmesi, 
bir başka çarpıcı, trajik ama çok güçlü bir 
görüntüdür: „Onunla birlikte, son gezisinde 
en iyi arkadaşını göndermeye geldi. ..  
Hayatta ilk kez Lesy tarafından sevilen adam 
ağlıyordu. Adam arkadaşı için ağladı (110)“. 
Canlılara, anlatıcıya ve kahramana komik 
bir bakışla, yavru köpek olağanüstü 
resimsel estetik sonuçlara ulaştı ve bu da 
genç okuyucu için cazipti. Köpek dünyası 
özel bir şey olarak sunulur, ancak insan 
dünyasına çok benzerdir.
Bunun yanısıra, sokaktaki tüm dişi 
köpekler güzelleştiği zaman, köpeklerin 
en güzel dişi köpek seçme şansı olacaktır, 
böylece şu soru gündeme geliyor: Kim 
kimi taklit eder? (Gabelica 2010: 115-125). 
Oskar Leah’a aşıktır. Onun güzelliğinden 
etkilendi: „ Aşık olan çocuklar ve köpekler 
garip hayaller ve arzulara sahiptir. Ben, 
Oscar, güven içinde size Leah’ı sevdiğimi 
söylerim. Nedeni olmadan görüntüsü 
önümde titriyor... Leah’ı seviyorum, hepsi 
bu. Gizlice bütün kalbimle ve köpek 
liyakatimle“ (95). 
 
  
Hayvanat bahçesinin ziyareti Oscar’da 
hüzünlü duygulara neden olur, çünkü 
sıkışıp kalan hayvanlara merhamet hisseder, 
onların özgürlüğü için susuzluk duyar: 
„Özgürlük rüyası sonsuza dek sürdü.  
Boşalma korkusundan kimseye 
söylemediğiniz güzel bir rüya(104). 
Bu bağlamda, Paul Hazard’ın düşüncesinden 
bahsedeceğiz: „Çocuklara dair başarılı 
edebiyat için her aday, Hayvanat Bahçesi’ni 
yılda en az birkaç kez ziyaret etmelidir“ 
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(Hazard 1970). “
Yazarın çok iyi anlaşıldığı gösteriyor, bu 
nedenle, hayvanları idealist ve naif gösteren 
çoğu yazarın aksine, üzücü konumlarını 
çok gerçekçi olarak algıladı. Bütün bu olay-
lar hayvanların zor durumları için özgürlük 
arzusuna neden olacak ve bir vesileyle o, gi-
zlice ebeveyinlerinin evinden ayrılıyor, an-
cak içindeki sevinçle evine geri dönüyor ve: 
,,Kalbimi dinlediğimi hatırlamadım, sağdan 
büyük bir tura geçiyorum. Ah, evim, güzel 
evim...” (114)

DİMİTAR BASHEVSKİ’den „ANJA’S 
DIARY” 

Roman, günlük şeklinde bir hayali 
romandır, bunun aksine Anja kedi günlükleri 
ile ilgilidir.

 İlk cümle, This’in anlatıcısı veya 
yazarına şüphesiz bir insansı yazar / 
karakter günlüğünü aşağıdaki dizeye 
kadar hatırlattığını önermemektedir: „ Ev 
sahibemin kızının bir günlüğü var. Onu 
okuma merakım var. Ama onu küçük bir 
asma kilitle örtüler arasında kilitli tutuyor. 
Küçük kızlar her zaman yazdıklarını 
saklamak isterler. Bir keresinde bir 
çakıyı sağ pençedeki asma kilide asmaya 
çalıştım...“ (9). 

Fakat okurun beklentisi, günlükteki 
olayların, çoğunlukla kedi/hayvan açısından 
anlatılması, bu tür hikaye anlatımı sadece 
birkaç yerde uygulanmasıdır. Böylece, kedi 
Anja bize yaşadığı evdeki durumu anlatıyor, 
sahiplerinin adları göz önüne alındığında 
(Sandra, Costa, Ogi ve Jane Arbelski)yeri,  
- Skopje Kapistec, Yapı 11,sekizinci kat, 
chronos – çağdaş yaşam.

Anja, varlığının bütün bilinciyle, Eylül 
ayının 5’inde doğum gününü kutladığı 
günden itibaren bir günlük yazma kararını 
bize bildirdi: Diyorum ki, günlükleri çok 
basit ve dolambaçlar olmadan anlatıldığı 
için seviyorum. Öyle ki, ben oturur, bu 
günlüğü yazarım. Hadi gelin bir kedinin 
düşüncelerini, hislerini not edelim “ (99). 

  Genel olarak, romanın 
kompozisyonu iki bölüme ayrılabilir,  
her iki kısaltmaya göre günlüğün 
olaylarının kaydedilmesi ve günlük olayları 
tek günlük-günlüğün doğru şekilde 
kaydettiği konusunda ısrarcı değildir.  
Ancak bu tür bir kayıt günde bir kez 
ve bazen bir hafta sonra gerçekleşir.  
  Karakter / yazar, kedi Anja, sadece 
bir insan ve ailenin eşit üyesi olarak 
geçerlidir ( doğum günü mumları üfleme, 
doğum günü şarkısı söyleme, doğum günü 
hediyeleri alma), kedi ailesi için uygundur 
(taze küçük balık, uyku için hasır sepet, 
oyuncak olarak oyuncak fare), çizgi film 
izlemek vb.

 Ona ailede sadece bir evcil hayvan 
olarak değil, aynı zamanda küçük bir çocuk 
gibi davranılıyor. Aile onu, onlarla birlikte 
Anja’nın çevredeki doğanın genişliğiyle 
ilk kez tanıştığı ev sahibi Costa’ya 
(Sarajanovo) ev köyüne, kedi ailesi ile 
birlikte kedi Mazzola’nın görüntüsüyle 
bir geziye çıkıyor ve onların yiyeceklerini 
yalnız avlamak veya yavaşça yaşam 
hakkında öğrenme fırsatı olacaktır: „Son 
günlerde, dünyanın düşündüğümden daha 
büyük ve daha çeşitli, bir o kadar da daha 
tehlikeli olduğu farkına vardım “ (46).  

 Anja bencilce, kedilerin doğası  
hakkındaki inancı ile tutarlı olan 
mahremiyetini gösterir, ancak davranışları 
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ailenin küçük bir çocuğunun evcil hayatı 
olarak kabul edilebilir ve bencil davranışı 
olabilir. Kız Ogi’nin günlüğünden, onun 
doğumundan, diğer ailelerle birlikte 
olan kardeşlerden ayrılma ve annesinin 
bilinmeyene gitmesinden dolayı, 
yazılı olmayan bazı kurallara göre, bir 
kıza bir yer yer vermeyi öğrenir.  
  Bir süre sonra annesi ağzında 
yeni bir cinsle kapının önünde tekrar 
göründüğünde, Anja boş yere onu 
savunmaya çalıştı: „ O anda anneme 
ve bebeğine gözyaşı dökebilirdim.  
Topraklarıma ayak basmaya çalışmayalım! ... 
  Benim için, eski annemin bu 
bölgenin artık evim olduğunu ve imtiyazsız 
olarak savunacağımı kesin olarak 
anlaması önemliydi. Bu nedenle, sınırı 
aşmadı, ancak geri çekildi “(86).  
  Daha sonra, beklenen bir duruma 
getirileceği zaman, bencilliğin hala 
mevcut olmasına rağmen, yavrularını 
dışardaki tehlikelerden korumak için aynı 
şeyi yapacağını anlıyor: „ Şimdi de aynı 
şeyi yapacağımı hissediyorum. Şimdi bu 
durumdayım. Ancak bu, bunun doğru bir 
şekilde uygulanmadığı anlamına gelmiyor. 
Biz kediler nasıl davranacağımızı biliyoruz! 
“(87).

   Anja’nın egoist ve bencil olduğunu 
ortaya koyan bir başka durum da, Bir 
sanat yarışmasını kazanmak için ödül 
olarak çocuk Jane, köpek - cocker Spanyel 
aldığında aile başka bir üye alır. Anja, doktor 
evde onu ziyaret ettiği sürece rahatsızlık 
duyar. Kediler ve köpekler arasındaki 
kökleşmiş düşmanlık uzun zamandan beri 
bilinmektedir, ancak Anja’nın konuşmasında 
hiçbir yerde bahsedilmiyor. Anja’nın 
hastalanmasının nedeni, ev sevgisini 
kendi başına hissetmek ve hiç kimseyle 

paylaşmamak olan bencil arzusudur.  
Bu nedenle, annesinin ayrılmasını trajik 
olarak algılamadı ve daha sonra bu kadar 
duyarsız onu kedi yavrusu ile korumasına 
izin vermedi.

  Neyse ki, yerli Anja’nın durumunu 
anlıyor ve Yenı yıl hediyesi olarak bir köpek 
hediye ediyor.

  Anja’da Yeni Yıl’ın bir döneminde, 
o zamana kadar bilinmeyen, dış dünyayı 
tanımak için bir rahatsızlık meydana 
gelir: „Üstesinden gelemeyeceğim bir 
heyecan hissediyorum. Bugün aynanın 
önünde tırmandım, ancak huzur görünümü 
bulamadım. Birkaç kez balkona gittim, 
havayı dışarıda koklamaya çalıştım, fakat 
o balkondan hiçbir şey dokunamayacak 
kadar uzak ve maddi olmayan şeylerdi ve 
arka bacaklarla çizilmeye teşvik edildim ve 
kuyruğunu kaldırdım. Sonra, karnıyla yerde 
emekledim. Ah, karda olmak, binaların 
çevresindeki boşluğa atılmak ve çalıların 
kollarına dalmak mümkündür “ (80). 

  Öyle görünüyor ki, Ortodoks 
Yeni Yılı’nda madalyonun örgü barışına 
düştüğü zaman, Anja için şans azalıyor, 
o ileriye bakıyor ve hayatında bir şey 
olacağını hissediyor.

 29 Ocak tarihli notta bir yerde, Anja 
gazetesinin ilk bölümünü 14 Mart notuyla 
bir buçuk ay sonra tekrar başlatacak: „ 
Günlüğüm önümde, zaten kurşun kalemi 
izliyorum, düşüncelerimi ve hislerimi 
tekrar yazıyorum. Bana göre kimsenin 
sevgisi eksik olmaz. Aksine herkes çok 
temkinlidir“(82). 
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  Daha sonra Anja o döneme geri 
döner ve bize o dönem boyunca yaşananlar 
hakkında her şeyi anlatır. İlkel bir şey 
tarafından çizilen, doğanın çağrısı üzerine, 
evine 3 Şubatta dönmek isteyen Anja, 
yangın merdivenleri aracılığıyla terk eder. 
Ancak düşman komşu merdivenlerden 
bir çit koyar ve Anja dışarıda kalır. Geçici 
olarak, komşu binanın Lady’sinde saklanır, 
ta ki hostes Sandra yeni bir pencerede onu 
görünceye kadar. Eve dönerek, herkes 
yeni durumunun, yavrunun beklentisinin 
farkına varır: “Ben genellikle uykulu ve 
hafif bir yorgunluk hissediyorum. Iştahım 
arttı. Hareketli bir şekilde temkinli ve 
ölçülmüştür. Hiçbir şey yapmıyorum, ama 
bu tamamen kendi kendine yeterli .... Şimdi 
anlıyorum ki güçlü ve acil olan bu dürtü, 
kendimi böyle bir durumda bulmak için, 
beni evin konforundan, arka bahçelere ve 
çatılara çekti “(85). 

 Ve yeni doğan yavruları da aynı 
kaderi yaşar, yeni evler alır. Yaz başında, 
Anja daha önce tanıdık aynı huzursuzluk 
içinde görünür: „Bu akşam ıhlamur kokusu 
zaten avluda çiçek açmaya başladığını 
hissediyorum ... Bir gün gidip kış aylarında 
kısaca tanıdığım yerlerde yürüyeceğim. 
Çalıların içine ve örtünün altına 
kaçacağım“(118). Onun dürtü Anja’yı 
ölüme götürecek ve böylece günlüğünü 
2 Ocak tarihinden itibaren en son kaydıyla 
bitirmiş olacaktı. Pitbull dişleri tarafından 
olan korkunç ölümünden sonra, son kayıt, 
Sandra’yı hayvanların ve hatta insanlar 
arasında daha insancıl kabul etmek için 
herkesi çağırdı: „Çevrede düşen, belki 
de hasar görmüş hayatı olan hayvanın 
etrafında bir halk grubu oluşturuldu, bu 
yüzden kedi kaçamıyordu. Çember içinde 
tamamen tutkulu köpek oynamaktadır ... 

Bu ritüelde herhangi bir sembolizm var 
mı - masum bir yaratığın üzerine saldırıp, 
vücudunun görüntüsünün tadını çıkararak 
keyif almaya çalışmak mı ?!!“(121).  

SONUÇ

Çocuk doğayı ve yasalarını kuvvetle 
hisseden bir varlıktır. İçindeki en yumuşak 
duyguları uyandırır. Aslında çocuk yaşayan 
ve darbeli olan her şeye aşık olduğunu 
hisseder ve bu sevgi en iyi çevre, bitki örtüsü 
ve fauna için bir endişe olarak ifade edilir 
ve her şeyden önce çocuğun edebiyatını 
ve kişiliğini insanileştirmenin bir yolu 
olabileceğini gösterdik, çünkü tüm insan 
özelliklerine sahip olan hayvan karakterleri 
aracılığıyla kişileştirildiğinden dolayı, 
yazarların arasında iyi ve kötünün, sevgi ve 
nefretin, zulüm ve fedakarlık ve dostluklar 
arasındaki ilişkiler gösteriliyor (Denkova 
2011). Buna ek olarak, çocukların macera, 
günaha girme, seyahat ve benzerlerine olan 
en ilginç kitaplar olduğu açıktır. 

 Bu maceralarda çocuğun en yaygın 
arkadaşı hayvanlardır. Natka Micković, 
çocuklar ve gençler için çağdaş Makedon 
edebiyatında faunanın varlığına dikkat 
çekiyor: „ Modern Makedon edebiyatında 
çocuklar için neredeyse, merkez figürler 
olarak hayvanlar bulunmayan bir çalışma 
yoktur ya da aktif bir rolü vardır. Dolayısıyla, 
kişileştirme, edebiyatta çocuklar için çok 
yaygın bir figürdür” (Micković, 1988). 
Milan Crnković (Crnković 1980:174-
186), doğanın her türlü çocuk edebiyatında 
bulunduğu fikrini çürütüyor çünkü çocuğa 
doğayı deneyimlemek istiyor.
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 “Oscar” romanında Oscar’ın içsel 
monologları, birçok doğalcı biçimde 
hayvan dünyasını (sokak, hayvanat bahçesi) 
ve insan dünyasını bir köpeğin gözünden 
gösterir. Oscar, hayvan arkadaşlarının 
(Eddie Shortie) olumsuz özelliklerine 
gözlerini kapatmaz, özellikle de yaptığı 
bazı sıkıntılardan dolayı cezalandırıldığında 
insanları eleştirir (Haramija 2011: 118-119).

 “Anja Günlüğü” romanı, çocukların 
hayvanlara ve gezegendeki tüm yaşlara 
saygı duyan sağlıklı ve beşeri bilimlerin 
temelini oluşturan evcil hayvanlara yönelik 
pozitif tutumu da ortaya koyuyor. Yerli 
Anja’yı ailenin eşit üyesi olarak görürler, 
onun için doğum günü partileri hazırlarlar, 
sağlığı için bakım uygularlar ve yanlarında 
doktor taşırlar ve bunun gibi.

 Marina Gabelica, yazarlar 
Bashevski ve Noveski’nin “hayvanlar için 
konunun tedavisine sanatsal, duygusal ve 
ahlaki yaklaşımı”(Gabelica 2010: 123) 
sağladığı gibi, her iki romanda da ortak 
olan şey, adalet ve ahlak anlayışı ile evcil 
hayvanlarla Anja’nın ve köpek Oscar’ın ana 
karakterleridir. (Teþak, Marušić 2011: 55-
62).

BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir
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ÖZET

İnsan ilişkilerinde karşılaşılan en önemli faktörlerden biri duygulardır. Ne kadar 
önemli bir düşünceden bahsedersek edelim eğer o düşünceyi tamamlayan duygu 
yansıması bizde yoksa iletişim eksik kalmış hatta karşımızdakiyle hiç iletişime 
girmemişizdir demektir. İnsanlar söylenenleri sadece akıllarıyla değil aynı zamanda 
kalpleriyle de değerlendirirler. Geleneksel eğitim anlayışı, bilgi toplumunun ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktadır. Bilgi çağı insanının yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
İnsanların duygusal zekalarının geliştirilmesi, pek çok sorunu çözebilir görünmektedir. 
Bu araştırmada duygusal zeka kavramı, duygusal zeka yeterlilikleri ve duygusal zeka 
modelleri sistematik olarak tanımlanmaktadır. Devamında ise duygusal zekanın eğitimdeki 
rolü tartışılarak eğitime yer verilmektedir. Duygular, insanların yaşamlarında yaşadıkları 
duygular bulunmaktadır. Bunlar her şeyden önce farkında olunan ve hissedilen yaşantıdır. 
Bazı durumlarda adı konmasa bile insanın yaşadığı ve farkında olduğu bir şeydir. Bunlar 
olumlu ya da olumsuz duygular olabilir. Duyguların olumlu olması halinde kişilerde 
daha yüksek performans izlenirken, olumsuz olan duygularda performansın düştüğü 
görülür. İnsanların ortak özelliği olarak kabul edilecek olan olumsuzu bulma daha kolay 
olmaktadır. Yaşamlarında iyi bir performans sergileyen kişiler her zaman olumlu duyguları 
tanımlayabilir. Yaşamında kötü bir performansı olan kişiler ise, olumsuz duyguları daha 
kolay tanımlar. Duygular kişinin yaşamına yön veren özelliktedir.

Anahtar kelimeler: duygusal zeka, eğitim, duygusal zeka yeterlilikleri, duygusal 
zeka modelleri
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THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE SUFFICIENCY 
IN EDUCATION
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ABSTRACT

One of the most important factors encountered in human relations is the emotions. If we 
talk about how important an idea is, if we do not have the reflection of emotions completing 
that thought, then the communication is incomplete or we have never communicated 
with ourselves. People evaluate what is said not only with their mind, but also with their 
hearts. Tradilional educalion conceplian is not pravided information commzmity demands. 
In training ofinformation period people need a new approach. Developing emotional 
intelligence ofpeople that seems can solve many problems. This research was conducted 
based on literature which consist of three sections. in first section emolional intelligence 
concept, emotional intelligence competencies and emotional intelligence models are 
characterized systematically. In second section is argued the role of emotiona! intelligence 
in education. Conclusian andsuggestions are situated in last section. Emotions are the 
emotions that people live in their lives. These are the experiences that are recognized and 
felt before anything else. In some cases it is something that a person is alive and aware 
of even if it is not named. These can be positive or negative emotions. If feelings are 
positive, higher performance is observed in people, while in negative feelings, performance 
is lowered. It is easier to find the negative that will be regarded as the common feature 
of people. People who perform well in their lives can always describe positive feelings. 
People with bad performance in life can easily identify negative emotions. Emotions are a 
feature that direct the life of one.

Key words: emotional intelligence, education, emotional intelligence competencies, 
emotional intelligence models
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GİRİş

Eğitim sistemleri bireyin bilgi, duygu, 
tutum ve davranış gibi tüm özelliklerinin 
gelişimini hedeflemekle birlikte, 
eğitim programları bilişsel becerilere 
yoğunlaşmıştır. Gününün büyük bir 
kısmını okulda geçiren, aile ilişkileri anne 
babaların yüklü iş temposu ve büyük kentte 
yaşamanın getirdiği güçlüklerle oldukça 
kısıtlanmış olan öğrencilerin, giderek itildiği 
yalnızlık ve sevgisizlik ortamında sapkın 
ilişkiler, şiddete yatkınlık, çetelere katılma, 
uyuşturucu kullanımı, çocuk denecek yaşta 
istenmeyen gebelikler ve benzeri sorunlar 
yaşamasına neden olmaktadır. Bu durum 
günümüz toplumlarındaokulun işlevinin 
sorgulanmasınayol açmıştır. Oysa bilgi çağı 
toplumunda başarı kavramı değişmiştjr. 
Artık bilmek başarılı olmak demek, değildir. 
Bjlgi isteyen herkesin rahatlıkla ulaşabildiği 
bir değerdir. Dolayısıyla iş gücü tanımı da 
değişmiştir. Pek çok şirketin iş ilanlarında, 
alanında uzman olmak istenmekle birlikte 
yeterli göıi.ilmemektedir. Bunun yanı 
sıra sürekli kendini yenileyebilen, insan 
ilişkilerinde başarılı, kendini motive 
edebilen, girişimci. sorun çözme gibi pek çok 
duygusal zeka yeterliliklerine sahip bireyler 
aranmaktadır. Bu özellikler bireyin duygusal 
zekasının geliştirilmesinin önemini ortaya 
koymaktadır. Öyleyse nedir duygusal zeka, 
temel özellikleri nelerdir, eğitimdeki rolü 
neden önemlidir? Sorularının cevaplanması 
gerekmektedir.

Ne kadar başarılı ya da mutlu olduğumuz 
IQ’ya değil de EQ’ya bağlı olduğunu 
son yıllarda yapılan tüm araştırmalar 
göstermekte. Peki nedir bu EQ denen 

şey? Duygusal zeka, duygusal farkındalık 
düzeyimiz ve duygularla başa çıkabilme 
becerimizdir. Ne kadar yüksekse, mutluluk 
ve başarı da o kadar yakın. “Duygusal Zekâ” 
kitabının yazarı Daniel Goleman’a göre 
duyguları ilk öğrendiğimiz yer aile ortamı. 
İçinde büyüdüğümüz aile, ebeveynlerimizin 
yaptıkları bizlere kendimiz hakkında nasıl 
hissetmemiz gerektiğini, hislerimizi nasıl 
yorumlayacağımızı, nasıl davranacağımızı, 
korkularımızı ya da umutlarımızı nasıl ifade 
edeceğimizi öğretiyor. Bu süreçte önemli 
olan ebeveynlerin çocuklara neler söylediği 
ya da nasıl davrandığından ziyade, kendi 
aralarında, duygusal sıkıntılar yaşandığında, 
eşler arasındaki ilişkilerinde kendi 
duygularıyla nasıl başa çıktıkları…Aslında 
herhangi bir değişiklik ya da müdahalede 
bulunmaksızın yaşamımıza devam ettiğimiz 
sürece, ebeveynlerimizden öğrendiğimiz, 
dolayısıyla çocuklarımıza da aktardığımız 
bir dizi beceri söz konusu. Çocuklarımızın 
öfke ve mutsuzluklarına yönelik 
gösterdiğimiz tepkiler çocuklarımızın 
duygusal zekasını belirliyor.  Duygusal 
zekası da, çocuklarımızın sosyal ilişkilerini, 
akademik başarılarını, problem çözme 
becerilerini ve duygusal gelişimlerini 
geliştirmektedir. 

Duygu, farkına varılan bir hissin 
kuvvedenerek, bilinçte ve bedende genel 
uyarıimışiık hali oluşturması, olarak 
tanımlanmaktadır (Berenice, 1999; Akt; 
Sünbül, 2003). Goleman da duyguyu “bir his 
ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik 
haller ve bir dizi hareket eğilimi” anlamında 
kullandığım belirtmektedir (Goleman, 
1996). Duygular içsel rehberlerdir, 
başkalarından gelen sinyailere cevap vererek 



95

HİKMET 29 - Mayıs  2017

iletişim kunnası için bireye yol gösterirler. 
Dahası, hisler, fiziksel varlığı olmayan 
ya da belirsiz şeyler değildir. Geleneksel 
bilimin görüşünün aksine, duygular da en 
az diğer algılar kadar bilişseldir. Duygular 
fizikselolarak neokorteks ile arnigdala 
arasındaki bağlantılardır. Duyguların 
her kültürde aynı algılanan temel duygu 
kümeleri vardır, ancak bunlar tam kesin 
belirlenmiş değildir. Bedende uyanma 
neden olan başlıca duygular; öfke, üzüntü, 
korku, zevk, sevgi, şaşkınlık, iğrenme ve 
utanç olarak sıralanabilir. İnsanlar karar 
verirken sadece mantığa dayanmaz, aynı 
zamanda geçmiş deneyimlerinin getirdiği 
duygusal bir birikime ihtiyaç duyarlar. Zeki 
üzerine odaklanan araştırmaların beyine 
yoğunlaşması, duygusal bağlar koptuğunda, 
basit kararların bile alınamadığını 
göstermiştir (Goleman, 1998; Goleman, 
]996). Bu konuyla ilgili çalışmaların 
önemli katkılarından biri de duygusal zeka 
kavramıdır. Goleman duygusal bağlann 
kopmasıyla ilgili verdiği ömeklerle duygusal 
zekanın samidığı gibi sadece soyut değil, 
aynı zamanda nöropsikolojik ve fizyolojik 
boyutları olduğunu ortaya koymuştur. 
Duygusal zeka kavramı, bir seri bilimsel 
disipline dayalı olarak ortaya çıkmıştır ve 
okullarda, işyerlerinde günlük yaşamın 
içindeki insan ilişkilerini iyileştinnek 
ve insan ilişkilerinden kaynaklanan 
olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla 
bir model oluştunnaya çalışmaktadır (Acar, 
200I).

Duygusal zeka kavramı ilk kez 
Mayer ve Salovey (1990) tarafından 
kullanılmıştır. Çalışmalarında duygusal 
zekanın, kişinin kendisinin ve başkalarının 

duygularını gözlemleme yeteneğini, onları 
ayırt edebilmeyi ve bu bilgiyi düşünce ve 
davranışlarına rehber olarak kullanabilme; 
duygusal zeka modellerinde de algılamak 
ve ifade etmek, duyguyu düşünceyle 
kaynaştınnak, duyguyu anlama ve analiz 
etmek ve duyguları kontrol etme yetenekleri 
olarak açıklamışlardır. Bu sayede bilişsel 
zekadan daha değişik bir şeyolarak 
tanımlanan diğer zeka kuramlarını yeni bir 
aşamaya ulaştırmışlardır. Çünkü duygusal 
zekanın temel özeııiği; bilişsel ve duygusal 
sistemlerin üretici bir bi leşimi olmasıdır 
(Mayer ve Salovey,1993; Seligman, 1998).

Bar-On’a göre duygusal zeka “bireyin 
çevresinden gelen baskı ve taleplerle başarılı 
şekilde baş edebilmesinde bireye yardımcı 
olacak, kişisel, duygusal ve sosyal yeterlilik 
ve beceriler dizimidir (Acar,2001). Bireyin 
kendi duygularını bilmesi, bunların farkında 
olması, tanımlayabilmesi, duygularını 
denetim altında tutabilmesi ve olumsuz 
duygularıyla başa çıkmayı başarması, iş 
yapma, yaratıcı olma ve en iyi performansı 
göstermeye yönelik olarak kişinin kendi 
kendisini motive etmesi ile başka kişilerin 
duygularını hissetmek, o duyguların 
beklentilerinin farkında olmak ve ilişkileri 
etkili bir şekilde sürdürmek, duygusal 
zekanın kapsamını oluşturmaktadır. Demek 
oluyor ki duygusal zeka. kendimizin ve 
başkalarının duygularını tanımayı ve 
değerlendirmeyi, öğrenmemizinyanı sıra 
duygulara ilişkin bilgiler ve duyguların 
enerjisini günlük yaşamımıza ve işimize 
etkin bir biçimde yansltarak onlara uygun 
tepkiler vennemizi sağlar (Cooper ve Sawaf, 
1997).
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İnsanların duygusal zeka düzeyleri 
kalıtımsal olarak tayin edilmediği 
gibi, gelişimi de sadece ilk çoeukluk 
dönemlerinde gerçekleşmez. Genetik 
olarak sabit olan IQ’nun aksine, duygusal 
zekanın öğrenilme olasılığı oldukça 
fazladır. İnsanlaryaşamayı sürdürerek 
deneyimlerinden ders aldıkça duygusal zeka 
gelişmeye devam eder. Aslında, insanların 
duygusal zeka düzeylerini yıllar boyunca 
takip eden incelernelerin gösterdiği gibi. 
kişiler kendi duygularıyla ve dürtüleriyle 
başa çıkmakta, kendi kendilerini motive 
etmekte, empatilerini ve sosyal becerilerini 
bilmekte ustalaştıkça, bu yetenekleri de 
giderek pekişmektedir(Goleman, 1998).

İnsanların yaşamın zorluklarının 
üstesinden gelmelerinde IQ’nun etkisi 
olmasına rağmen tek başına yeterli olmadığı 
saptanmıştır (Erginsoy, 2002). Okulların 
ve giriş sınavlarının IQ’ya ne kadar önem 
verdiği ortadayken, IQ’nun tek başına iş 
dünyasında ya da hayattaki başarı düzeyini 
açıklamakta bu denli yetersiz kalması 
şaşırtıcıdır. Duygusal zeka kavramının 
gelişmesi, hayatta kimin başarılı olacağını 
öngörmeye çalışan akılcı düşünme 
konusundaki geleneksel ölçümlerin 
bu ihtiyaçlara cevap verememelerine 
dayanır. Goleman’a (1996) göre yapılan 
araştırmalar IQ’nun hayattaki başarıyı 
belirleyen faktörlerin sadece %20’sine 
katkısı olduğunu göstermiştir. Bu görüş, 
IQ’nun üstünlüğüne inanan araştırmacıların 
ulaştığı sonuçlarla uyumludur. Demek 
oluyor ki, tek başına IQ çalışma hayatında 
kimin başarılı olup kimin başarısızlığa 
uğrayacağını belirleyememektedir. Yüksek 
IQ’lu kişilerin işlerinde kesinlikle başarılı 

olacaklannı düşünmek büyük bir yanlıştır. 
Sosyal yaşamda yüksek IQ’lu birisi 
başarısız olurken, normal IQ’lu biri başarılı 
olabilmektedir (Bülbüloğlu,2001;Erginsoy, 
2002; Seligman, 1998; Goleman, 1996). IQ 
ve duygusal zeka birbirlerine karşıt değil, 
birbirlerini tamamlayan yeterliliklerdir. 
Tüm insanlarda akıl ve duygusal hassasiyet 
karışıktır. Kalıplar dışında IQ’su yüksek, 
duygusal zekası düşük (veya IQ’su düşük 
duygusal zekası yüksek) insanların az 
olduğu bilinmektedir (Goleman, 1996). 
Aslında duygusal zeki ve IQ arasında 
bir bağlantı vardır. Duygusal zeka, 
önemli sorunlan çözmek ya da önemli bir 
karar vermek gerektiği zaman, IQ’nun 
yardımınakoşar ve bunları daha nitelikli 
biçimde ve çok daha kısa bir sürede yapmayı 
sağlar (Bülbüloğlu, 200i; Goleman, 1996; 
Seligman, 1998). Modern çağın hızlı 
ve yorucu yaşamında insanlar karmaşık 
ilişkiler içinde kendilerini bulmakta ve 
duygularını, sorunlannı ifade etmekte pek 
çok sıkıntı ile karşılaşmaktadıdar. Bu denli 
yoğun bir tempoda bireylerin mutluluğu 
ancak ruhsal ve duygusal anlamda doyumla 
sağlanabilecektir. İşte tam bu noktada 
duygusal zeka, becerilerinin bireylerin ve 
toplumun iletişim gücünün artmasına ve bu 
durumda topyekün mutluluğa giden en iyi 
öneri olarak kendini göstemıektedir.

Duygusal zeka kavramının altındaki 
temel varsayım, başarının ve mutluluğun IQ 
olarak tanımlanan zekanın ötesinde başka 
şeylere bağlı olduğudur. Duyguları dikkate 
almak, duyguları ifade etmedeki açıklık 
ve başkalarının duygularını doğru analiz 
edebilmek, bireyleri daha fazla güvenilir 
ve değişime daha açık bireyler yapacaktır. 
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Burada duygusal zekanın önemini savunan 
tez, duyarlılık, kişilik ve ahlaki güdüler 
arasındaki bağlantıya dayanır. Ahlaklı olma 
veya moral değerlere sahip olma, kişilik 
sahibi olma gibi özelliklerin temelinde 
duygusal zeka yetenek ve becerilerinin 
olduğunu göstennektedir. içinde bulunduğu 
topluma ve onun sorunlarına duyarlı, 
sorumluluk sahibi, güvenilen ve başkalaona 
güvenebilen, sorunlarının çözümünde 
olumlu enerji yayan, sabırlı, hoşgörülü, 
tutarlı, kararlı. azimli bireyler, duygusal 
zeka seviyesi yüksek olan kişiler olarak 
tanımlanırlar. Bu süreçte duygusal zeka 
yeterliliklerinin bilişsel yeterliliklerle 
sinerji oluşturduğu görülmektedir. Üstün 
performans gösterenler her ikisine de 
sahiptirler. İş ne kadar karmaşık ise 
duygusal zeka o kadar önem kazanır. 
Bireyin kendini tanıması, kontrol etmesi ve 
motive etmesi, isteklerini erteleyebilmesi, 
duygusal değişimlerini kontrol etmesi, 
engellemeler karşısında direnebilmesi, diğer 
kişilere anlayışla yaklaşabilmesi, onların 
en derin duygularını sezinleyebilmesi, 
etkin ilişkiler kurup sürdürebilmesi 
özellikleri, öğrenilebilir psikolojik ve 
sosyal yeterliklerdir ve duygusal zeka adı 
verilen bu yeterlilikler sayesinde birey 
yaşamdaki başarısını ve doyumunu en üst 
düzeye çıkarabilir. Bilim adamları duygusal 
zekanın IQ gibi kader olmadığını, her yaşta 
geliştirilebileceğini ifade etmektedirler. Bu 
da duygusal zekanın önemini bir kat daha 
artırmaktadır(Acar,2001).

Duygusal zeka gelişiminde başarısızlık 
problemlere yol açar. Duygusal zeka, 
iletişim yeteneği ve duygularla ilgilenme 
yeteneğini kapsar. Duygusal zeka, çocuğa 

avantajlar sağlar. Duygusal zeka, gerçekten 
de bir çocuğa yüksek bir IQ’ dan daha fazla 
avantajlar getirir. Duygusal zeka ve IQ 
arasındaki farkı şu şekilde tanımlayabiliriz: 
“Yüksek IQ’lu olmak ne kadar hızlı bulmaca 
çözebildiğiniz ve ne kadar fazla kelime 
bildiğinizle alakalıdır. Duygusal zeka ise 
duygularla ve başkalarının duygularını 
anlayabilme ile alakalıdır.” Örnek olarak, 
yüksek bir IQ, oğlunuzu ya da kızınızı iyi bir 
okula girmesini sağlayabilir ve hatta onların 
en yüksek bir derece ile mezun olmalarına 
yardımcı olabilir, fakat çocuklarınızın 
okulda ve okul sonrası ne kadar mutlu 
olacağını duygusal zeka belirler. Onların iş 
arkadaşlarıyla ne kadar iyi geçinebileceği 
ve işlerini ne kadar seveceklerini belirleyen 
IQ değil, duygusal zekadır. Sevindirici 
olan, duygusal zeka doğuştan değildir ve 
çocukların içinde geliştirilebilir: Duygusal 
zeka bir çok şekilde geliştirilebilir. Örnek 
olarak dikkatlice dizayn edilmiş oyun 
ve oyuncaklar buna yardımcı olabilirler. 
“Oyun” çok uzun zamandır çocukluğun en 
önemli faaliyeti olarak görülmüştür ve tek 
eğitimsel tecrübe olarak kabul edilmiştir. 
İyi seçilmiş oyun, duygusal zeka eğitimi 
açısından da çocuğun gelişiminde önemli rol 
oynar. Duygular, korkutucu ve aşırı olabilir, 
dolayısıyla daha küçük yaşlardaki çocuklar 
için oyunlar ve oyuncaklar seçilirken 
çok dikkatli olunmalıdır. Bu üç yetenek 
çocuklarda duygusal zeka gelişiminin 
temelini oluşturur.
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DUYGUSAL ZEKAYI 
GELİşTİRECEK OYUNLAR:

1. Yapısal Düzenli Oyun: Yapısal 
düzenli oyun, önceden organize edilmiş 
ve sonuçları belirli olan oyundur. Bu tip 
oyunda, her ne kadar gizli olarak ifade 
edilse de, belirli performans beklentileri ve 
kurallar vardır. Tahta ya da düzlem üzerinde 
oynanan ve kaybeden, kazananın olduğu 
oyunlar bu tip oyunlardır. 

2. Hikayeli oyunlar, düzenli oyun 
tipindedirler.  Bu oyunlarda kazanan ya 
da kaybeden yoktur; ama çocuğa oyunun 
nasıl oynanması gerektiği ve sonuçlarının 
nasıl olması gerektiği konusunda öğretici 
bilgiler verir. Düzenli oyun diğer oyunlarda 
bulunmayan öğretici fırsatları olması 
açısından çok değerlidir.

3. Yapısal düzenli olamayan oyunlar: 
Düzensiz oyunda kurallar olsa da bunlar 
gayet esnek ve sürekli yeniden tanımlanabilir 
kurallardır.

4. Duygusal Zeka Oyunları: Bu oyunda 
çocuk her hangi bir yüz seçer ve o rolü 
oynar. Çocuk duygusal tecrübesine göre 
yönlendirilir. Eğer yönlendirilmemişse 
oyunda keşif yapmak ve duygularını istediği 
gibi herhangi bir konu üzerine ifade etmekte 
serbesttir. Bu oyunda çocuklar duygularıyla 
deney yapabilir ve bu duygularını 
davranışsal olarak ifade edebilirler.

Duygularım idare edebilmek-Kendini 
Yönetme-Özdenetim; dürtüler duyguları 
yönlendirir. İnsanlar duygularını bir tarafa 
bırakıp onları yok sayamazlar. Ancak 
duygularını yönetmek için yapabilecekleri 
bir sürü şey vardır. Kendini yönetme, insanın 

duygularınm esiri olmasının önüne geçer. 
Kendini iyi yönetebilen insanlar, herkes gibi 
duygusal dürtülerin etkisi altında olmalarına 
rağmen, onları yönetmenin hatta olumlu 
yönlere kaydınnanın bir yolunu bulurlar. 
Duygusal özdenetim, gerçek hislerin 
inlcin ya da bastmlması anlamına gelmez. 
Duyguları bastınnak yalnızca onların daha 
güçlü bir şekilde tekrar ortaya çıkmasına 
neden olur. Oysa burada yapılması gereken 
duygulan kabullenip onların bizi ittiği 
anlık tepkilerden uzaklaşmaya çalışmaktır. 
Duygusal mekanizmaların gücünden dolayı 
tepki anında bunu yapmak, sakin kafayla 
doğru olduğunu düşünmemiz kadar kolay 
değildir. “Kötü” ruh halJerinin de yararlı 
yönleri vardır. Öfke, üzüntü ve korku 
yaratıcılığın, enerjinin ve bağlantı hissinin 
kaynağı haline gelebilir. Öfke, özellikle 
bir haksızlığı ya da eşitsizliği düzeltme 
arzusundan kaynaklandığında, yoğun bir 
motivasyon kaynağı olabilir. Paylaşılan 
üzüntü insanları birbirine kenetleyebilir 
(Goleman, 1998).

Duygusal zeka açısından umutlu olmak, 
kişinin zorlu engeller veya yenilgiler 
karşısındakaygıya, teslimiyetçi bir tutuma 
ya da depresyona yenik düşmemesi anlamına 
gelir. Gerçekten de umut besleyebilen 
kişiler hedeflerine doğru ilerlerken, 
diğerlerine oranla daha az depresif, genelde 
daha az kaygılı ve duygusal açıdan daba az 
sıkıntılı görünürler. iyimserlik de tıpkı umut 
gibi zorluklara ve engellemelere rağmen 
genelolarak hayatta her şeyin iyi gideceği 
ne dair güçlü bir beklentidir. Duygusal 
zeka açısından iyimser bir tutum, zorluklar 
karşısında kişileri kayıtsızlığa, umutsuzluğa 
ya da depresyona karşı koruyan bir tavırdır. 
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Bir kişinin iş yaşamında iyimser ve umut 
dolu olması ona çok büyük bir kazanç sağlar. 
Empati; insanın kendisini, karşısındakinin 
yerine koyarak onu dinlemesi ve 
duygularını bissedebilmesidir. Empatinin 
kökeni özbilinçtir, insan duygularına ne 
kadar açıksa, hisleri okumayı da o kadar 
iyi becerebilif. Kendilerinin ne hissettikleri 
konusunda kafaları karışık olan insanlar, 
başkaları hislerini on larla paylaştığında da 
aynı şekilde karmaşa yaşarlar. Başkalarının 
ne hissettiğini kaydedememek duygusal 
zeka bakımından büyük bir eksikliktir. 
Çünkü ilginin, şefkatin kökü olan 
duygusal ahenk, empati yani başkasının 
duygulannr paylaşabilme yetisinden 
kaynaklanır. Başkalarının ne hissettiğini 
onlar söylemeden sezmek, empatinin 
özünü oluşturur. İnsanlar neler hissettiğini 
nadiren kelimelcrle anlatırlar; kelimeler 
yerine ses tonlarıyla, yüz ifadeleriyle ya 
da sözsüz işaretlerle hislerini ifade ederler. 
Motivasyon; motivasyonu kişilerin belirli 
bir amacı gerçekleştinnek üzere kendi 
arzu ve istekleri ile davranmaları şeklinde 
tanımlamak mümkündür. Duygular yükselir 
ve insanları motive ederler ve kendilerini 
adanmış hissetmelerini sağlarlar. Bu içten 
gelen dürtü, herhangi bir zekanın ya da 
stratejinin başarılı bir şekilde uygulamasında 
her konumda esastır. Kendini motive 
edebilen birey, bütün başarısızlıklar, 
hayal kırıklıkları ve zorluklara rağmen 
yılmaz, aksine azimle yönlendirebilir. 
Sosyal ilişkileri yürütebilmek; sosyal 
ilişki, insanın başkalarıyla ilişki kurabilme 
becerisiyle ilgilidir. Sosyal ilişkileri iyi olan 
kişiler, insanlarla bağlantı kurabilen, onların 
tepkilerini, hislerini akıllıca okuyabilen, 

yönlendirebilen, organize edebilen ve 
her insani faaliyette alevlenebilecek 
tartışmaların üstesinden gelebilen kişilerdir. 
Aristo bu yeterliklerİ “Herkes kızabilir, bu 
kolaydır. Ancak doğru insana, doğru ölçüde, 
doğru zamanda, doğru nedenle ve doğru 
şekilde kızmak, işte bu kolay değildir” 
sözüyle özetlemektedir (Goleman, 1996).

Tüm bunları gerçekleştirmenin, yani 
duygusal zekanın göstergeleri; kendi beden 
dilini yönetmek, başkalarının beden diline 
duyarlı olmak, empatik olmak, uzlaşmaya 
dayalı sineıjik ilişki kunnak, insanlarla 
olumlu ilişki içinde olmak, başkalarını 
hesaba katmak, yüksek duygusal enerji, 
çalışmaya kendini adamış olmak, değişime 
istek duymak, kendini yönlendirebilmek, 
olumsuz duygularla başa çıkmak, stresJe 
başa çıkmak ve kararlıhktır. Duygusal 
zeki! çalışmaları çoğunlukla eğitim ve 
fızyoloji alanlarında yapılmaktadır. Hopfı 
ve Linstead (1997) çocukların nasıl 
öğrendiği konusunda yapılan araştırmaların 
önemini belirtir ve çocukların sadece İçeriği 
öğrenmediğini aynı zamanda çalışmalarına 
nasıl değer verileceğini, akranlarıyla nasıl 
ilişki kuracaklarını öğretmenlerine ve 
arkadaşlarına nasıl duygular besleyeceğini 
de öğrendiklerini savunur. Bu da başarılı 
öğrenme ve başarılı performansın akılcı 
ve duygusal yeterlilik gelişiminden 
kaynaklandığını gösterir (Seligman, 1998).

IQ ve duygusal zekanın birleşimi 
hayattaki başarıyı belirlediği görüşünden 
hareketle duygusal zekanın ölçülüp 
ölçülemeyeceği literatürde geniş yer alan 
bir sorun olmuştur. Bu konudaki yaygın 
kanaat tam tersi düşünceler de olmakla 
birlikte-ölçülebileceği,ama bunun tek 
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bir kalem kağıt testiyle olamayacağı, 
ancak gerçek yaşantıların ve durumların 
değerlendirilmesiyle birlikte anlam 
kazanabileceği doğrultusundadır. Duygusal 
zeka bölümlerinin her biri hakkında 
araştırma olmasına rağmen empati gibi 
duygusal zelci bölümleri kişinin çalışmadaki 
yeteneğinin örneklenmesiyle en iyi şekilde 
ölçülebilir. Duygusal zeka yeterlilikleri 
hakkında literatürde bir fikir birliği 
bulunmamaktadır. Goleman’ın modeli 
ana modelolarak sunulmakla birlikte, son 
yıllarda alanda oldukça iddialı araştırmalar 
yapan araştırmacıların belirlediği yeterlilik 
modelleri de bulunmaktadır. Çalışmanın 
bu kısmında önde gelen araştınnacıların 
duygusal zeka yeterlilik modelleri çizelge’de 
anahatlarıyla verilerek açıklanmıştır. 

Modellerini duygusal zeka. etrafında 
oluşan bir çember olarak tanımlayan 
araştımıacılar, bu modelin aşamalarının 
gelişimini şu şekilde açıklarlar. Öncelikle 
duygular algılanır ve ifade edilir, bunu 
duyguların hissedilerek, bilişin otomatik 
etkilernesi izler, bu ilk aşamadır. ikinci 
aşamada, duygular biliş üzerindeki 
işaretlerini ve etkilerini dikkate alan 
biliş sistemi devreye girer. Duygular ve 
duygularla ilgili bilgi dikkate alınır. Bu ikinci 
aşama olan duygusal uyumdur. Üçüncü 
aşamada ilişkiler hakkındaki duygusal 
işaretler, zamana ait belirtiler ve onların 
etkileşimleriyle ilgili anlamalar, duygusal 
anlama olarak belirtilmiştir. Son aşamada 
ise, hislerden anlama doğru duyguların 
anlamları göz önünde bulundurulur. 
Düşünceler, duygusal, enteııektüel ve kişisel 
gelişimleri ilerletir. Bıı aşama duyguların 
yönetimi aşamasıdır. Duyguların yönelimi. 

hislerin açıklanmasını teşvik eder. Bu süreç 
bir çember şeklinde böyle devam eder 
(Mayer, Salovey ve Caruso.2000a).

Bar-On duygusal zeka, modeli 
duygusal ve sosyal zeka, ile ilgili modelleri 
kapsamaktadır (MHS, 2002). ilki kişisel 
boyuttur. Burada kişinin özsaygısı, 
duygularını bilme, bağımsız olabilme ve 
kendi potansiyelinin farkında olma ve 
hayata geçirebilme ile ilgilidir. Kişilerarası 
boyut, sosyal olma, sorumluluk sahibi olma 
ve iyi ilişkiler kurabilmeyi kapsamaktadır. 
Stres yönetimi, stresle başa çıkabilme 
becerisi, tateransh olabilme ve tepkiyi 
kontrol edebilme becerilerini içermektedir. 
Uyumluluk boyutu, bireyin kendi gerçekliği 
ile özneli arasındaki farkı ayırt edebilmesi, 
problemleri çözebilme becerisi ve esnek 
olabilmekten oluşmaktadır. Genel ruh hali 
ise yaşama bakışı, algılarındaki iyimserlik 
ve genel memnuniyeti ile mutluluk 
duyabilmesini yansıtır (Bar-On, 2000). Bu 
model hem yetenek hem becerileri kapsadığı 
için karma modelolarak adlandırılmıştır.

Goleman yeterlik modelinde, duyguları 
iki yeterlilikte incelemiştir. Birincisi 
kendi duygularının farkında olma. onları 
değerlendirebilme ve kendine güveni içeren 
özbilinç, duygularını kontrol etme diğerleri 
tarafından güvenilirlik, vicdan sahibi oma, 
yeniliklere karşı tutum geliştirmeme ve 
değişimler karşısında duygularını uyum 
içerisinde ifade edebilmeyi içeren kendine 
yön verme, başarılı olmak için kendini 
yönlendirebilme ve inisiyatifi elinde tutma 
ve iyimser olmayı içeren motivasyondan 
oluşan kişisel yeterlik, diğeri başkalarını 
anlama, geliştirme, hizmete yönelik olma, 
çeşitliliktenyararlanarak bunu farklılık 
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ve ayrımcılıkgibi görmeme ve siyasi 
anlamda tercih sahibi olma, bunu rahatlıkla 
savunabilmeyi içeren empati ve etki, 
iletişim, çatışma yönetimi, liderlik, değişim 
katalizörlüğü, bağ kurabilmek, işbirliği ve 
dayanışma ile takım yeteneklerini içeren 
sosyal becerilerden oluşan sosyal yeterliktir. 
Bu modelinde Goleman yetişkinler için 
örgütlere yönelik bir duygusal zeka modeli 
geliştirmiştir.

Kişisel yeterlilikler, bireyin hem 
çevresi, hem de iş yaşamındaki rolüne 
uygun, yapıcı davranışlarda bulunması 
için gerekli yeterliklerdir. Bireyin güçlü 
olduğu yönlerini artırması, zayıf yönlerini 
azaltması, yaşama ilişkin etkin kararlar 
alması, hedefler belirleyip başarınasında 
kişisel yeterlikler önemli roloynarlar. 
Sosyal yeterlikler ise bireyin çevresindeki 
kişilerle olan ilişkilerinin şeklini, başarısını 
belirleyen yeter1iklerdir. Bu yeterlikler 
bireyin kendisini yönetme şeklini belirleyen 
kişisel yeterlikler olmadan gelişemezler 
(Erginsoy, 2002). Goleman, Boyatzis ve 
Hay/McBer yeterlik modelinde duygusal 
zeka dört boyutta ele alınmıştır (Mayer, 
Caruso ve Salovey, 2000b); Bu modelde 
yine yetişkinlere ve iş hayatına yöneliktir. 
Özfarkındalık boyutu ile bireyin kendi 
duygularının farkında olması, bunları 
değerlendirebilmesi ve kendine güveni 
ifade edilirken, sosyal farkındalık ile 
empati becerisi, kurumsal farkındalık 
ve hizmet uyumu istenmektedir. Bireyin 
sosyal farkındalığı gelişmiş ıse kurum 
içerisindeki beklentileri, ihtiyaçları 
anlaması, değişikliklere uyum sağlaması ve 
kendini bu doğrultuda yenileyebilir olması 
belirtilmektedir. Bu faktörleri özyönetim 

olarak ifade edilen kendi duygularını 
kontrol edebilme, başkalarınca güvenilir 
olma, vicdanlı olma, değişimlere kendini 
adapte edebilme, başarıya güdülenebilme 
ve bu amaçta ısrarcı olabilme, girişimci 
olma beklenmektedir. Sosyal becerilerle 
başkalarınca sözü dinlenir olma. liderlik, 
iletişim, değişim katalizörlüğü, gerektiğinde 
doğru ya da haklı olduğunun farkında 
olarak yönetime karşı farklı düşüncelerini 
savunabilme ve çatışmayı göze alma ve 
son olarak işbirliğine yatkın, takım halinde 
çalışabilme becerilerini kazanmak duygusal 
zekanın göstergelerindendir.

Son olarak Cooper’ın karma modelinde 
yine beş faktör yer almaktadır. Bu 
modeldc Coopcr duygusal zekaya yaşamın 
zorluklarıyla baş cdebiime beccrisi gibi 
bakarak iIk faktörü, nıevı;ut ortamdaki 
yaşam baskıları veya memnuniyetlerine 
karşı bireyin duygularını analiz edebilmesine 
yer vermiştir. İkinci olarak duygusal okuf}
azarlık adı altında duygularının farkında 
olma, onları ifade edebilme ve yine 
duygusalolarak başkalarının farkında olma 
onların duygularını da okuyabilme, sezme 
istenmektedir. Üçüncü faktör, duygusal 
zeka yeterlikler olarak azimli olmak, 
yaratıcılık, esneklik, kişilerarası bağ kurma 
ve yapıcı hoşnutsuzluk yani olumlu yönde 
gelişme için kolayca beğenmeme, eleştirel 
bakabilme istenmektedir. Duygusal zeka 
değerleri ve tutumları, vizyon sahibi olma, 
şefkatli olma, başkalarınca sözlerinc ve 
yaptıklarına güvenilir olma, bireysel 
olarak güç sahibi olma, kişisel büıünlük 
diye de tanımlanabilen evrensel değerlere 
sahip olmaktır. Cooper duygusal zekanın 
üç yönlü etkisinden söz eder; genelolarak 
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sağlıklı olma, kaliteli bir yaşam ve yüksek 
performanslı işler ve iiişki ler.

Bu modeller geneldir ve tümü 
yetişkinlere yöneliktir. Küreselleşme ve 
bilgi patlamasına bağlı olarak toplumsal 
süreçler ve değer yargılarındaki hızlı 
değişim ve farklı ahlaki anlayış ve yaşam 
biçimlerinin oluşması. şiddetin okullara 
kadar yaygınlaşması, kendine ve içinde 
yaşadığı topluma yabancılaşan bireylerin 
artması, eğitimcileri ve eğitim sistemini 
ağı. ithamların altında bırakmaktadır. 
Öğretmenler pek çok iletişim kanalının 
etkisi altındaki yeni öğrenci tipinin 
sorunlarına geleneksel eğitim anlayışı ile 
çözüm bulmakta zorlanmaktadır. Artık 
okulların sadece akademik eğitim yuvası 
rolü yetersiz kalmaktadır. Geleneksel 
okuIlar, yalnız akademik başanya önem 
vererek insanların diğer doğal yeteneklerini 
daraltmaktadırlar; duygulardan soyutlanmış 
yüzeysel yaşantılarla yetindiği için 
kalıcı ve köklü davranış değişiklikleri 
sağlayamamaktadırlar ve öğrenciler için bir 
yarışma ortamı haline gelerek öğrencilerin 
çoğunda yetersizlik duyguları yarattığı gibi 
karşılıklı güven ve dayanışmaduygularını 
da yok etmektedir. Çağdaş eğitim sistemleri 
bireyin zihinseL. bedensel, sosyal ve 
duygusal yönden bir bütün olarak gelişimini 
hedefleyen ilkeleri benimsemiş olmalarına 
karşın henüz bu ilkeyi uygulamalara 
yansıtamamış bulunmaktadırlar. Tüm 
bunlar da göstennektedir ki, insan zihninin 
gelişiminin ancak ona bağımsızlık sağlayıcı 
bir duygusal gelişimin dikkate alındığı 
eğitimle birlikte olduğu henüz yeterince 
kavranamamıştır (Kılıççı,1992).

Tüm bu sorunlar karşısında duygusal 

zeka. geleneksel öğretim ve öğretim 
tasarımının eksikliklerinin üstesinden 
gelmeyi deneyen, duygu ve öğretim 
alanındayeni bir yaklaşım olarak kendini 
göstennektedir ve her gün biraz daha artarak 
eğitim sistemine akmaktadır. Böylece sosyal 
ve duygusal yönden gelişen ve duygusal zeka 
yeterliliklerine sahip bir birey yaşamda daha 
mutlu olacak, hem de çevresindeki insanlara 
mutluluk getirecektir (duygusalzeka.8m.
com,2005). Duygusal zekanın öğrenme ve 
tecrübe ile geliştirilebilir olması eğitimcileri 
bu konuya yoğunlaştınnışttr. Sınıf içinde 
pek çok problemle karşılaşan öğretmenlerin 
bu problemlerini çözebilmeleri ve sorun 
olabilecek durumlan önceden belirleyerek 
çözebilmeleri, öğretim yöntemlerini 
ve öğretmen öğrenci etkileşimini daha 
başarılı bir şekilde kullanabilmeleri 
duygusal zeka yeterliliklerine sahip 
olmalarıyla mümkündür. Dolayısıyla 
bu amaçla öncelikle öğretmenlerin 
duygusalokuryazar olmaları sağlanmalı ki, 
öğrencilere hem örnek olabilsin, hem de 
olumlu öğrenme ortamlarını oluşturabilsin. 
Öğrencilerin duygusal zeka yeterliliklerinin 
geliştirilmesinde, yeni öğrenme yaklaşımları 
benimsenmelidir.
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SONUÇ

Duygusal zeka kavramı genellikle 
duygularının kontrolünde olmak değil, 
duygularını akıl ve mantık ile en iyi 
şekilde yönetebilmek ve ilişkilerini daha 
başarılı hale getirebilmektir. Duygusal zeka 
yeterliliklerinin neler olduğu konusunda 
çeşitli uzmanların önerdikleri modeller 
bulunmaktadır. Bu modellerin ortak 
noktalarını dört yeterlilikte toplamak 
mümkündür (Somuncuoğlu, 2004); 
bireyin kendini tanıması, duygularının 
farkında olması, genel ruh halinin neşeli 
olması, bağımsız çalışabilme, sabırlı, 
sakin ve soğukkanlı olma, kendine güven, 
değişime açık olma (özfarkındalık), zor 
durumlarla başa çıkma, mücadeleci olma, 
olumsuz duyguların kontrolü (öfke gibi), 
güvenilir olma, sorumluluk alabilme 
(özdenetim), başkalarının duygularını 
sezebilme, hissedebilme, arkadaşlarının 
duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olma, 
yardımseverlik (empati), insanlarla iyi 
ilişkiler kurabilme ve yürütebilme, takım 
çalışması ve işbirliği, ilişkilerinde dürüst 
olma (duygularını başkalarına rahatlıkla 
ifade etme), karar verme, geleceğe yönelik 
hedefleri olma. Yukarıda özetlenen 
duygusal zeka yeterlilik davranışlarının bir 
kısmı doğuştan sahip olunabildiği gibi daha 
sonrada geliştirilebilmektedir. Dolayısıyla 
eğitimde duygusal Leka yeterliliklerinin 
kazandırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Bireyde duygusal zekanın geliştirilmek 
üzere eğitim programlarının aile eğitimi, 
okulöncesi eğitim, ilk ve ortaöğretim ve 
yetişkin eğitimi kademelerinin tamamının 
bu anlayışla yeniden düzenlenmesini 

gerektirmektedir Bununla birlikte 
öğrencilerin öğrenmeleri için gerekli 
ortamların hazırlanmasında duygusal zeka 
yeterliliklerini temel alan ilişkilere ihtiyaç 
vardır. Duygusal zeka yeterliliklerinin 
geliştirilmesine genel anlamda bakıldığında; 
• Öğrencilerin kişiliklerinin geliştirilmesinde 
duygusal zekanın önemi göz ardı edilmemeli 
ve tüm eğitim kademeleri ve özellikle 
okulöncesi dönemde özenle programlarda 
yer almalıdır.

• Ruhsal anlamda sağlıklı bir toplum 
için çocuk sahibi olmak isteyenlere anne-
baba eğitimi zorunlu hale getirilmelidir. 
• Öğretmenlerin duygusal zekaya sahip 
olması uyumlu, saydam, istikrarlı bir 
yaklaşım ve işbirliği sağlar. Bu nedenle 
öğretmen yetiştiren kurumlar öğretmen 
adaylarının duygusal zekalarını geliştiren 
kurumlar olmalıdır. • Okullarda yönetici, 
çalışma ve öğretmenler duygusal zeka değer 
ve tutumlarını benimseyen bireylerden 
oluşmaııdır. • Okul programlarında Öğretim 
içinde duygusal ve sosyal becerilerin 
kazandırılmasına yer verildiği gibi, 
ders dışında da bu etkinlikleri geliştiren 
programlar hazırlanmalıdır (Örneğin, 
ogrenci sabah okuluna geldiğinde ilk on 
dakika içten selamlaşma ve belki sabah 
sütünün birlikte içilmesi gibi...).

• Duygusal zeka yeterliliklerinin 
eğitim programlarına yansıtılmasında 
doğru ve etkili bir yol kullanılabilmesi 
için kullanılacak uygun yöntem, ortam, 
strateji ve tekniklerin geliştirilmesi ve yeni 
öğretim tasarımlarının oluşturulmasını 
sağlayacak bilimsel çalışmaların artınıması 
gerekmektedir.
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Kendimizi zaman zaman mutsuz ya 
da kötü hissettiğimiz anlar vardır. Bu tür 
durumlarda, mutsuzluğumuzu gidermek 
için “güçlü olmayı” yani duygularımızı 
bastırarak inkar etmeyi seçeriz. Başka bir 
deyişle “düşünen” beynimizi, “hisseden” 
beynimizin üstünde tutmaya çalışırız. Bu 
iki beyinin duygularımızda ve hayatımızda 
oynadığı roller; duygusal zeka araştırmasının 
en önemli odak noktalarından biridir. Her 
beyinin değişik bir işlevi vardır ve en iyi 
sonucu bu iki beyin beraber, uyum içinde 
çalıştıklarında alırız, birbirleriyle zıtlaşırlarsa 
değil! Duygularımızla çatıştığımızda zaman 
ve enerji kaybederiz. Duygularımızla 
savaşmak gerçekle savaşmaktır. Gerçekten 
kim olduğumuzu bulmak yerine, bizden 
bekleneni, bize söyleneni bulmaya çalışırız. 
Fakat mutlu olmamız için yapmamız 
gereken kendimiz olmaktır sadece. Gelişir ve 
değişebiliriz fakat bireysel doğamıza aykırı 
bir yönde gelişmeyi denediğimiz zaman, 
doğayla ve milyonlarca yıllık evrilme ile 
kavga ederiz. Bütün bu kaybolmuş ve yanlış 
yönlendirilmiş enerji çok akıllıca değildir, 
çünkü zaman ve enerji değerli ve çok kısıtlı 
kaynaklardır. Belki de bu yüzden duygusal 
zeka bu kadar ilgi çekiyor, “zeka”ya yeni bir 
anlam kattığı için. Genellikle duygularımızı 
“Ben böyle bir insanım” ya da “Ben buyum” 
diye ifade ederiz. Oysa bütün duygusal 
zeka araştırmaları, duygularımızı ele alma 
şeklimizi değiştirmiştir.

Çocukların günümüzde karşılaştıkları 
problemler geçmişe göre daha korkutucudur. 
Çocuklar, ihtiyaçları olan sosyal, duygusal 
beceriler ile yeterlikleri zamanında 
alamadıklarında ileride duygusal sorunlar 
yaşamaktadırlar. Bu keyifsizlikler kaygı, 

öfke, idare edememe, empati kuramama 
ve çalışamama gibi belirtiler gösterir. Bu 
duygularla okula gelen öğrenci ise çevresine 
daha büyük zorluklar yaşatır. Fakat okul, bu 
tür zorlukları aşmak ve çocuğa yardım etmek 
için doğal bir yerdir. Okulun kendisini bu 
tür becerileri kazandırmak için hazırlaması 
gerekir. Duygusal zekâ kapsamında okulun 
amacı nedir? Okul, her zaman çocukları 
sosyalleştirmek ve onları hayata hazırlamak 
amacını üstlenmiştir. Bu hazırlama 
amacı ise çok geniş bir yelpaze şeklinde 
yayılmaktadır. Okul, öğrencilere matematik, 
dil eğitimi veya fen bilimleri gibi eğitimler 
vermesine karşın çocukların kendilerini 
nasıl yöneteceklerini öğretememektedir. 
Örneğin karmaşık duyguları nasıl ele 
alacağı, diğer insanlarla nasıl geçineceği, 
nasıl işbirliğine gireceği, yalnızlıkla nasıl 
mücadele edeceği, karşılaştığı zorluklardan 
nasıl ders çıkaracağı öğretilmemektedir. 
Okulda, onlara verdiğimiz görevleri yerine 
getiren kişiler yetiştiriyoruz. Bu aralıktan 
çıkamıyoruz. Bu kapsamda okulun amacı 
bu tür yeteneklerin de öğretilmesi olmalıdır.

BEYAN

Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir
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BEşERİ BİLİMLERDE İLİM, ZAMAN VE  
SAMİMİYETİN ÖNEMİ

Doç. Dr. Abdülcemil NESİMİ
Üsküp İslami Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mensur NUREDİN
Üsküp İslami Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZET
“De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt 

alırlar.” (Zümer, 39/9) âyetinden hareketle İslâm dininin ilmi, üstünlük sebebi olarak ka-
bul ettiği belirtilir. Ancak Kur’ân, hayatı sadece maddî ve tek boyutlu bir olgu olarak 
görmediğinden bilgi edinme yoluyla elde edilen kazanımın da sadece maddi bir menfaat 
ve üstünlükten ibaret olmadığı da hatırlatır. İlimden asıl maksadın Allah’ı bilmek suretiyle 
ahlak ve adalete dayalı birey ve toplum oluşturmak olduğu belirtilir. Bu bağlamda ilim 
mücerret bilmekten ibaret kalmayıp uygulamaya dönüşürse, maddi olduğu kadar manevi 
üstünlük sebebi de olur. Bu takdirde, o kimse, Allah katında üstün bir rütbeye sahip olmuş 
demektir. İslâm’da ilim ve ilmi araştırmalar her zaman teşvik edilmiş hatta bu konuda 
Müslümanların diğer milletlerle yarışması ve onlardan ileri durumda olmasını bir mesuli-
yet olarak Müslümanlara yüklenmiştir. Sonuç olarak ilim ve ilmî araştırmalar, insanın ve 
toplumun lehine ise; insanı şerre değil hayra sevk ediyorsa faydalı, aksi takdirde şerre ve 
kötülüğe götürüyorsa zararlı olduğu ifade edilir.

Bu dünyada her insanın sahip olduğu en önemli değer zaman olmaktadır. Fakat her 
insan bu değerin kendisi için ne kadar önemli olduğunun her zaman farkında olmamakta-
dır. Zaman hızlı bir şekilde akıp giderken, insanlar zamanın nasıl geçtiğini anlayamamakta 
ve daha sonradan zamanın ne kadar kıymetli bir değer olduğunun farkına varmaktadır.

İslam dininin temeli samimiyettir. Dinin her hükmünün, Kur›an›ın her ayetinin, 
İslam ahlakının her yönünün temelinde var olan yapı budur. Müslüman dinini samimiyetle 
öğreniyor ve Allah›a imanı ancak samimiyeti oranında yaşayabiliyor. Müslümanlığı 
yaşamaya başladığımdan bu yana ihlasın Allah›ın gizli bir kanunu olduğunu, aklın ve 
kavrayışın bu gizli kanunun işlemesiyle elde edildiğini anladım.

Anahtar Kelimeler: din, ilim, zaman, samimiyet.
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THE IMPORTANCE OF SCIENCE AND  
SINCERITY IN LIBERAL ARTS

Assoc.Prof. Abdülcemil NESIMI PhD
Faculty of Islamic Sciences Skopje
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ABSTRACT 

. ”Say (unto them, O Muhammad): Are those who know equal with those who 
know not? But only men of understanding will pay heed.” (Surah Az-Zumar, 39/9) 

As understood from the verse, the religion of Islam states that it accepts science as the 
reason of superiority. Since the Qur’an does not solely consider life as material benefıt 
and one-dimensional phenomenon, the gain obtained through knowledge is not merely a 
material benefit and superiority. It also states  that the main aim of science is to create 
individuals and society based on morality and adherence by knowing Allah. In this context, 
if knowledge transformes into practice, it  causes spiritual superiority as well as material. 
This means that one has a superior rank in the sight of Allah. In Islam, science and scientific 
researches have always been encouraged. It also instructs Muslims compete with other 
nations in order to advanced faster. As a result, science and scientific research are in favor 
of people and society; It  is beneficial if it refers to human rather than sharia, otherwise 
harmful if it leads to sharia and evil.

Nowadays, time is the most valuable entity that every person has. Not every person is 
not always aware of how important this value is. As time flows quickly, people are unable 
to understand how it passes by lately realizing its value.

Islam is a religion strongly based on sincerity. This is a basis for everu verse of religion,  
and every aspect of Islamic morality. Muslim learns the Islamic religion with sincerity  
whose faith directly depends on this fact. I have understood that since the beginning of 
Muslim life, sincerityis the secret law of God, that the mind and the conception are obtained 
by the process of this secret law.
        Key Words: Religion, Science, Time, Sincerity
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1. DİNİMİZDE İLMİN ÖNEMİ

İlim, bir şeyin ne olduğunu 
anlamaktır. Gerçek ilim, eşyanın hakikatine 
uygun olan ilimdir. Bu anlamda gerçek ilim 
Allah katından verilen ilimdir. Çünkü yüzde 
yüz doğru olan bilgiler ancak Allah’ın tesbit 
ve teşhisleridir. Dinimizde ilmin değer ve 
derecesi çok büyük ve önemlidir. Zira İslam 
dininin temeli ilimle atılmıştır. İslam›da 
ilmin önemini bize haber veren şu deliller 
bunu izah ediyor:

Her şeyden önce ilk inen ayetler 
okumak ve bilinmeyenlerin öğrenilmesi ile 
alakalıdır. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! 
O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! 
Rabbin, en büyük kerem sahibidir. O Rab 
ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilme-
dikleri şeyi öğretti.”[96:1-5] ayetleri bize 
bunu işaret ediyor. “Bil ki Allah’tan başka 
ilah yoktur.”[47:19] ayetinde ise bilmek 
tevhidden önce geliyor. Dikkat edilirse ayet-
te önce “bil” ifadesi geçmekte sonra tevhid, 
yani iman ifadesi geçmektedir. Demek ki 
ilim imandan önce geliyor. Çünkü Allah’ı 
gereği gibi bilmeyen insanın imanı da güçlü 
olmaz.

Allah’ın insanlığa en büyük ferman 
ve armağanı, yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim pek çok yerde ilme vurgu yapıp onu 
hayır yolunda kullanan ilim sahiplerini 
yüceltir. Bu husustaki pek çok ayet-i 
kerimeden bazıları şunlardır:

 “Allah’tan hakkıyla ancak alim-
ler korkarlar.” (Fâtır Suresi, 35/28)

 “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mu?” (Zümer Suresi, 39/9)

 Allah Rasülü (sallallahü aleyhi 
vesellem) Efendimiz de pek çok hadis-i 
şeriflerinde ilmin önemi ve bu yolla dine ve 
insanlığa hizmetin faziletinden bahsetmiştir. 
O’nun bir öğretmen olarak insanların 
yolunu aydınlatması ve onları cehalet 
karanlıklarından çıkarması hadis-i şerifte 
şöyle dile getirilir.

“Ben ancak muallim olarak gönde-
rildim.” (Sünen-i İbn-i Mâce, Sünen-i Dâ-
rimî)

İbadetleri yerine getirmek nasıl farz, 
yani Allah’ın emri ise, bilgi elde etmek 
te her Müslüman üzerine farzdır.  Onun 
içindir ki Hz. Peygamber Efendimiz şöyle 
buyurmuştur: “(İnanılması ve reddedilme-
si, uygulanması ve terk edilmesi farz ola-
nın) ilmi(ni) talep etmek (bilmek, öğrenmek 
ve araştırmak) her Müslüman’a farzdır.” 
hadis-i şeriften anladığımız kadarı ile, her-
kesin konumuna göre öğrenme gayretinde 
olmak alime de avama da farzdır. Konu ile 
alakalı olarak bir başka hadis-i şerifte Hz. 
Peygamber (sas) şöyle buyurur: “Ya âlim ol, 
ya talebe ol, ya da dinleyen ol, ya seven ol, 
beşinci olma helak olursun.”. Bir şey, ister 
imanla ilgili olsun isterse amelle, inanılma-
sı farz ise nasıl iman edileceğini; yapılması 
farz ise, onun nasıl yapılacağını öğrenmek 
de farzdır. Aynı şekilde yapılması vacip 
veya sünnet olan amellerde de durum aynı-
dır. İnanılması küfür ve şirk olan hususlarda 
da o küfür ve şirkten korunabilmek için, o 
küfür ve şirki bilmek gerekir. Bir şeyin ya-
pılması haram ise, ondan korunabilmek için 
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haram olan şeyi de bilmek farzdır. Hülasa 
İslam’ın benimsediği ve tavsiye ettiği husus 
bilerek inanmak, bilerek amel etmektir. Bu 
ise devamlı öğrenmekle mümkündür. Nite-
kim Sevgili Peygamberimiz (sas), “Beşik-
ten mezara kadar ilim arayınız (ilme talip 
olunuz)” buyurmuştur. Yani bir Müslüman, 
ölünceye kadar plânlı bir şekilde her gün bir 
şeyler öğrenmeli. Çünkü her gün ilerlemek 
için, ilimde ilerlemek gerekir. Zira ilimde 
ilerde olmayan insanlar ve toplumlar hiçbir 
sahada ilerde olamaz. “İki günü birbirine 
eşit olan zarardadır.” hükmünce her gün bir-
şeyler elde edemeyen insanlar zarardadır.

 İslam dininde çok büyük bir 
ehemmiyete sahip olan cihad ibadetinin, 
bilhassa savaş gibi, en zor kısmından bile 
ilmi çalışmalarda bulunmak daha üstün ve 
kıymetlidir. Nitekim bu konuda Cenab-ı 
Hak biz Müslümanları uyararak şöyle bu-
yurmuştur: “Bununla beraber müminlerin 
hepsinin birden topyekûn savaşa katılma-
ları uygun değildir. Her kabileden bir kısım 
insanlar da din ilimlerinde derinleşmeli ve 
kabileleri savaştan dönüp gelince onları 
uyarmalıdır ki, böylece Allah’ın azabın-
dan sakınırlar.” [9:122], Çünkü şehidin 
yerine asker konabilir ama, bilen insanların 
yeri her zaman doldurulamaz. Onun için de 
Peygamber Efendimiz (as): “Âlimin ölme-
si, gece gündüz devam ettikçe İslam’da ka-
panmayan bir gediktir.” buyurarak bu ger-
çeğe işaret etmişlerdir. Öyleyse yukardaki 
hadis-i şerifte de geçtiği gibi hiçbir şey ol-
masak bile ilmi sevenlerden olalım ve ilim 
meclislerinden uzak kalmayalım, elimizden 
geldiğince okuyalım ve araştıralım.

2. DİNİMİZDE ZAMANIN ÖNEMİ

Bu hayatta insanların yaptığı çok 
fazla şeyin geri dönüşü ya da telafisi 
mümkün olabilmektedir. Fakat geri dönüşü 
mümkün olmayan en önemli değerlerden 
biri zaman olmaktadır. Değil uzun bir 
zaman, bir saniye bile geri alınamamaktadır. 
İnsanlar için sağlık kavramının ne kadar 
önemli olduğunu bilmekteyiz. Fakat o bile 
kaybedildiği zaman, bir takım uygulama 
ile insanlara geri kazandırılabilmektedir. 
Zamanın hiçbir şekilde böyle bir özelliğe 
sahip olması düşünülememektedir.

İnsanlar genellikle yaşları 
ilerledikçe zamanın değerini anlamaya 
başlarlar. Çünkü yaşanacak az zamanları 
kaldığını düşünürler. Bir şeyin kıymeti, en 
çok kaybedildiği zaman anlaşılır derler. 
Zaman kavramı için de bu söz geçerli 
olmaktadır. Bu konuda genç insanlar biraz 
daha umursamaz olabilmektedir. Fakat iş 
işten geçmeden zamanın kıymetini bilmek 
gerekmektedir.

“Onlar ki, boş ve yararsız şeyler-
den yüz çevirirler. ”(Mü’minun Suresi,3)

Zaman, insanoğlunun en büyük ser-
mayesi ve en kıymetli hazinesidir. Büyü-
mek, gelişmek, çalışmak, ilerlemek… hep 
zamanın içerisinde olur. Dünya ve Ahiret 
huzurunu sağlayacak kazançlar, imkân ve 
fırsatlar hepsi ve her şey zamanla mümkün-
dür. 

Zamanın sayılamayacak kadar öne-
mi nedeniyle Cenab-ı Hak, Asr’a, yani za-
mana yemin etmiştir. (Asr Süresi 1)
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Peygamber Efendimiz (sav): “İki 
nimet vardır ki, insanların çoğu bu ni-
metleri kullanmakta aldanmıştır. (Bun-
lar;) sıhhat ve boş vakittir”, buyurmuştur.

Hayatımızda, kaybettiğimiz pek çok 
şeyi telafi edebilir, yeniden mal-mülk ve 
servet sahibi olabiliriz Fakat, boşa geçirilen 
zamanı asla geri getiremeyiz.

Peygamber efendimiz (sav), “Kı-
yamet günü, dört şeyden sual edilmedikçe, 
kulun ayakları (Rabbinin huzurundan) 
ayrılamaz:

- Ömrünü nerede 
harcadığından, 

- Ne amelde bulunduğundan,

- Malını nerede kazandığın-
dan ve nereye harcadığından, 

- Vücudunu nerede çürüttü-
ğünden.”

Peygamber Efendimizin bir Hadi-
sinde: “Her doğan yeni gün (insana) 
şöyle seslenir:

“Ey Âdemoğlu! Ben, yeni yaratılmış bir 
günüm ve senin yaptığın işlerine şahidim. 
O halde, beni, hayır işleyerek iyi değer-
lendir ki, lehine şahitlik edeyim. Zira ben 
kıyamete kadar bir daha geri gelmem.”

İmam-ı Şafii Hazretleri 204›te 
Mısır›da 54 yaşında vefat eden büyük 
müçtehidimizdir. Hayatını hep tefekkürle 
değerlendiren bu büyük müçtehidimiz bir 
sabah namazından sonra evine doğru yine 
derin bir tefekkür içinde yürürken, yaklaşan 
biri:

-”Efendi Hazretleri, derin düşünce 
içinde görüyorum sizi, bir sıkıntınız mı var 
yoksa?” diye sorar. Hazreti İmam:

- Her sabah benden istenenleri dü-
şünüyorum da onun için dalgın yürüyorum, 
der.

Adam merak eder:

- Her sabah sizden istenenler nedir? 
Neleri düşünüyorsunuz böyle derinden?

- Her sabah yeni bir güne başlarken 
benden şu sekiz şeyin istendiğini düşünüyo-
rum, diyen İmam hazretleri saymaya başlar 
her sabah istenen sekiz şeyi:

1- Rabb’im, benden farzlarını isti-
yor.

2- Resulüllah Efendimiz benden 
sünnetlerini istiyor.

3- Aile ve çocuklarım benden helal 
nafakalarını istiyor.

4- İmanım ve aklım benden Rabb’i-
min emirlerine uymamı istiyor.

5- Nefsim ve şeytanım da benden 
kendilerine uymamı istiyor.

6- Her an amelimi yazan melekler 
de hep sevap yazdırmamı istiyor.

7- Her doğan güneş bir gün daha 
yaşlandığımı hatırlamamı istiyor.

8- Her sabah Azrail de kendisine bir 
gün daha yaklaştığımı düşünmemi istiyor.

İmam-ı Şafi:

- İşte der, her sabah bu istekleri dü-
şünerek yürüyorum bu yollarda. Dalgın gö-
rünüşümün sebebi bu isteklerdir.
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Bu dünyada tasarruf edilmesi gere-
ken en önemli kavramlardan bir tanesi za-
mandır. Her insan zamanını nasıl geçirmesi 
gerektiği konusunda bilinçli olmalı ve bu 
bilince göre hareket etmelidir.

3. İslam’da Samimiyetin Önemi

İnsanlar üzerinde etkili olmanın en 
önemli vasıtaları, söz ve davranışlardır. 
Söz ve davranışlara güçlü bir heyecan 
yüklenmemişse, etkili olmaları zordur. 
Samimi bir yürekle beslenmeyen sözler, 
kabuktan ibarettir. Bu nevi sözler çoğu 
zaman yapıcı ve onarıcı değil; yıkıcı ve 
yıpratıcıdır. Söze enerji ve dirilik veren sır, 
gönülden kaynamış olmasıdır.

Üniversite öğrencileri Türkiye 
Ekonomisi dersinin hocasını bekliyor. Sınıf, 
öğrencilerin gürültü patırtısıyla sallanırken 
sert görünümlü hoca kapıda beliriyor. İçeri-
ye kızgın bir bakış atıp kürsüye geçiyor. Te-
beşirle tahtaya kocaman (1) rakamı yazıyor.

“Bakın” diyor. “Bu kişiliktir. Hayat-
ta sahip olabileceğiniz en değerli şey...”

Sonra (l)`in yanına bir (0) koyuyor:

“Bu, başarıdır. Başarı (1) `i (10) ya-
par.”

Bir (0) daha...

“Bu, tecrübedir. (10) iken (100) 
olursunuz.”

Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor: Yete-
nek... Disiplin... Sevgi...

Eklenen her yeni (0)`ın kişiliği 10 
kat zenginleştirdiğini anlatıyor hoca...

Sonra eline silgiyi alıp en baştaki 

(l)`i siliyor. Geriye bir sürü sıfır kalıyor. Ve 
hoca yorumu patlatıyor: “Kişiliğiniz yoksa 
öbürleri hiçtir!”

Sınıf mesajı alıp sessizliğe gömülü-
yor. 

“Şahsiyet Dili”mizi oluşturan temel 
dinamiklerin farkında olmak ve bu dina-
miklerin gelişmesine öncelikli olarak odak-
lanmak, kendimize yapacağımız en büyük 
yatırım olacaktır. 

Samimiyet, halk nazarında “şahsiyet 
dili”nin vazgeçilmez bir esası olduğu gibi 
Hak katında da âdeta bir kulluk kalite belge-
sidir. Dinin en önemli gayelerinden biri, sa-
mimi bir insan tipi ortaya çıkarmaktır. Allah 
Resülü -sallallahu aleyhi ve selem- bir gün 
üç kez peş peşe şöyle buyurur: “Din samimi 
olmaktır, din samimi olmaktır, din samimi 
olmaktır”.

“Şahsiyet Dili”mizin gelişim sey-
rinde ilk durağımız “samimiyet”tir. Kendi 
nefsi adına gizli bir çıkar hesabı olmaksızın, 
hasbî bir ruhla candan İlişkiler geliştirme-
nin adı olan samimiyet, kişiliğimize kalite 
özsuyu veren en önemli iksirlerden biridir. 
Samimi olmak;

- Kendi iç bütünlüğümüzün ve 
kendimize karşı dürüst olma-
mızın zaruri bir gereğidir. 

İçi dışı bir olmak, olduğu gibi 
görünmek ya da göründüğü gibi olmak, 
kişinin özgüvenini sağlam bir zemine 
oturtur. Samimiyetten yoksun kişilikler, 
çoğu zaman maskeyle dolaşan ve 
kendileriyle barışık olmayan huzursuz 
tiplerdir. Böyleleri hiçbir zaman kendileri 
olamazlar. Dini literatürde bu nevi kimselere 
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ikiyüzlü anlamında «münafık» adı verilir. 
Kur`ân-ı Kerim bu gibi kimselerin tipik 
özelliklerinden sıkça bahseder; Mesela, 
menfaatleri adına içinde bulundukları her 
bir gruba «biz sizinle beraberiz, diğerleriyle 
birlikte görünmemize aldırmayın» derler, 
«yapılan her toplantı ve konuşmayı 
aleyhlerinde zannederler», «gizli gizli iş 
çevirmekten hoşlanırlar», «muhataplarını 
inandırmak için sık sık yemine başvururlar», 
«içyapılarındaki eksiklerini kapatmak adına 
dış görünüşlerine ve konuşmalarına ayrıca 
bir önem verirler». Bu nevi kimselerin öz-
güven eksikliği hemen her hareketlerinde 
hissedilir.

- Samimiyet, “etkili insan” ol-
manın vazgeçilmez bir şartı-
dır. 

İnsanlar üzerinde etkili olmanın en 
önemli vasıtaları, söz ve davranışlardır. 
Söz ve davranışlara güçlü bir heyecan 
yüklenmemişse, etkili olmaları zordur. 
Samimi bir yürekle beslenmeyen sözler, 
kabuktan ibarettir. Bu nevi sözler çoğu 
zaman yapıcı ve onarıcı değil; yıkıcı ve 
yıpratıcıdır. Söze enerji ve dirilik veren 
sır, gönülden kaynamış olmasıdır. Güzel 
konuşma teknikleri üzerine seminerlere 
katılmak faydalı ise de sözün etkili olması 
için yeterli değildir. Söze samimi ve sıcak 
bir gönlün eşlik etmesi, hakikatte o söze 
ruh katar, onu canlandırır ve nihayet etkili 
kılar. Bu bakımdan başta peygamberler 
olmak üzere tüm eğitimciler, şahsiyetin 
teşekkülünde samimiyeti ilk sıraya 
almışlardır.

Davranışlarda da durum farklı değil-

dir. Samimi olmayan her davranış, yapma-
cık bir görünüm arz eder. Muhatapta saygı 
uyandıran ve şahsiyetimizi etkin kılan dav-
ranışlar, candan ve gönülden beslenenler-
dir. Bunun için etkili bir lider ve etkili bir 
eğitimci, ancak samimi kimseler arasından 
çıkar. Samimiyet, muhatapta sevgi, saygı 
ve takdir hislerini harekete geçirir. Samimi-
yetten mahrum bir kişiliğe, kişisel gelişim 
alanında çok sayıda sertifika aldırmak bir 
çözüm değildir.

- Samimiyet, güvenilir bir insan 
olmanın zeminini oluşturur. 

Aile hayatında, dostluklarda ve iş 
hayatında güvenilir olmak, ilişkilerin deva-
mı ve derinliği bakımından olmazsa olmaz 
bir gerekliliktir. İşte bu güven duygusu an-
cak samimiyet zemininde yeşerebilir. Sö-
zünde ve ilişkilerinde içtenlik bulunmayan 
samimiyet fukarası zavallılarla, hiçbir kim-
se yol arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı ve iş or-
taklığı yapmak istemez. Böylelerinin dâvâ 
arkadaşlığından ve dostluklarından bahset-
mek mümkün değildir. Zira samimiyetten 
mahrum bir sevgi, gerçekte ruhsuz bir gös-
teriden ibarettir. Dostluğu geliştirmez; aksi-
ne nefrete yol açar.

- Samimiyet, halk nazarında 
“şahsiyet dili”nin vazgeçilmez 
bir esası olduğu gibi Hak ka-
tında da âdeta bir kulluk kali-
te belgesidir. 

Dinin en önemli gayelerinden biri, 
samimi bir insan tipi ortaya çıkarmaktır. Al-
lah Resülü -sallallahu aleyhi ve selem- bir 
gün üç kez peş peşe şöyle buyurur:
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“Din samimi olmaktır, din samimi 
olmaktır, din samimi olmaktır”.

Bunun üzerine orada bulunanlar;

-Kime karşı ey Allah`ın elçisi? diye 
sorarlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber şu 
karşılığı verir:

“Allah`a, O`nun elçisine, kitabına, 
Müslümanların önderlerine ve hatta tüm 
inananlara karşı samimi olmaktır”.

Kulun Allah`a karşı samimi olma-
sını ifade eden Kur`ânî kavram “ihlas”tır. 
İhlas yapılan amellerin gösterişten ve nef-
sânî hesaplardan arınmış olmasını ifade 
eder. Amellerin Hak katında makbuliyeti-
nin olmazsa olmaz en önemli şartlarından 
birisi o amelin ihlasla yapılmış olmasıdır. 
İbadette samimiyet yoksa, o ibadet, kuru bir 
yorgunluktur ve hatta bazen sahibi için bir 
vebaldir. Zira gösteriş/riyâ, dinde en büyük 
günahların başında gelen “Allah`a ortak 
koşma” anlamındaki “şirk’in gizli bir çeşidi 
olarak kabul edilmiştir.

Yüce Allah, samimiyetle başlanılan 
her söz ve işe bereket lütfediyor. Bilgi bi-
rikimi ve diğer imkânları yeterli olmadığı 
halde, samimiyetle bir hizmete niyet eden 
insanların nice büyük eserlere imza attık-
larını hepimiz görmüş ya da duymuşuzdur. 
Samimiyetin tesirli olması, din, dil ve ırka 
bağlı değildir. Her kimde bundan bir nasip 
varsa, onun gönlünden, elinden, dilinden ve 
gözünden muhatapları etki altına alan bir 
enerji çıkar. Bu enerjinin pozitif ya da nega-
tif oluşu, sahibinin niyetine göredir.
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4. SONUÇ

 Kısaca samimiyet güvendir, 
elmandır, huzurdur, mutluluk ve başarıdır. 
Her türlü İslami çalışmalar, çabalar, 
yapılanmalarda da samimiyet en başta yer 
alır. Ne kadar mükemmel proje ve fikirlerle 
yola çıkılırsa çıkılsın; eğer işin temelinde 
samimiyet mefhumu yok ise; o işte belirlenen 
hedefler gerçekleştirilemez. Çünkü yolun 
başında, ya da sonunda ayrılıklar, ihtiraslar, 
çekişmeler ve çatışmalar baş gösterir. 
Hedefler belirsizleşir; düzen düzensizliğe 
tebdil eder. Yüreğinde samimiyeti 
taşımayanlar ne çevresi ile barışık olabilirler 
ne kendisiyle barışık olabilirler ve ne de 
Rabbi ile barışık olabilirler. Zira gayri 
samimi olan insanların iç dünyası ile dış 
dünyası daima çatışma halinde olur. Böyle 
birisi, inandığını yapmayan ya da yaptığına 
inanmayan bir kişi haline gelir. Ki böyle bir 
kişi için huzurdan, mutluluktan, başarıdan 
bahsetmek hayli zor olur. Samimiyet kişisel, 
toplumsal ve küresel barışın-barışıklığın 
teminatıdır. Hatta hem dünyada hem de 
öbür alemde barış ve esenliğin anahtarıdır. 
Gerek fert olarak ve gerekse toplum olarak 
Rabbimizin biz inananlardan istediği 
samimiyeti, sadakati, muhabbeti yaşamak 
dua ve temennisiyle Rabbim cümlemizi 
rızasını kazanan kullarından eylesin.

Samimiyet olmadan değerler, 
değerini yitirir. “Cömert” desinler diye 
infakta bulunan, “âlim” desinler diye 
ilim tahsil eden, “kahraman” desinler 
diye savaşan kimsenin çabasının Allah 
nezdinde hiçbir kıymeti yoktur.

BEYAN
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etmektedir
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ÖZET

Tüm bölgeleri enerji verimli ürünler ve tekniklerle yenilemek, özellikle eski binalarda, 
ısı kaybını azaltmak ve yakıt tüketimini azaltmak için sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir 
yaklaşımdır. Bununla birlikte, görevin büyüklüğü - inşaat sektörünün parçalanmış doğasını 
birleştirilmiş-karar verme sürecine karmaşıklık katmaktadır. Mimarlar ve mühendis-
ler, yeni binalardaki ısı kaybını aa düşürmek amacıyla en son standartlar ve malzemel-
erle çalışmaktadır. Bununla birlikte, eski enerjiyi daha verimli hale getirmek, genellikle 
yalıtım malzemelerinin hem içeride hem de dışarıdan  yenilenmesini gerektiren daha büyük 
bir görevdir. Buna ek olarak, birçok eski binaların önemli değişikliklerden korumak için 
muhafaza/koruma altına sahiptir. Varolan çok katlı ortamlarda Sürdürülebilirlik ve Enerji 
verimliliğini artırmak için bina çevre örtüsü Yaklaşımı ve çok kullanıcılı konutlar, üç ana 
zarf parçası için farklı yalıtım bileşenleri ve materyalleri geliştirerek bu konularda çaba 
vermektedir. “Karpos” Prefabrik paneller sistemin binanın ön cephesi bu makaledeki temel 
sorun olarak alınacaktır. Bu çalışmamızda amaçladığımız esas mesele, eski binaların enerji 
performansını artırmak için - Özellikle genellikle istilacı yapı çalışmaları ile değiştirilemez 
olan 1970’lerden önce yapılanlar ile esnek çözümler sunmaktır. Bu yaklaşım söz konusu 
binaya bağlı olarak birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir. Dahası, sürdürülebilirlik ve en-
erji verimliliği ürünlerini geliştirmek için zarf yaklaşımının kurulması sakinlere en düşük 
zarar vererek ulaşılabilir.  

Anahtar Kelimeler: yenileme, mimari çözüm, enerji verimliliği, konut binaları, 
yalıtım
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ON THE EXAMPLE OF  PREFABRICATED RESIDENTIAL 
BUILDINGS PRODUCED FROM ”KARPOS” FACTORY IN 

REGARD TO ENERGY EFFICIENCY 
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ABSTRACT

Retrofitting entire districts with energy efficient products and techniques is a sustainable 
and cost-effective approach to reducing heat loss and cutting fuel use, especially in older 
buildings. However, the sheer scale of the task – combined the fragmented nature of the 
construction sector – adds complexity to the decision-making process.Architects and 
engineers work with the latest standards and materials in order to reduce heat loss in new 
buildings. However, making older stock more energy efficient is a greater challenge, often 
requiring the retrofitting of insulation materials both inside and out. In addition, many older 
buildings have preservation orders to protect them from significant alterations.Envelope 
Approach to improve Sustainability and Energy efficiency in Existing multi-storey and 
multi-owner residential buildings is tackling these issues by developing different types 
of advanced insulating components and materials for the three main envelope parts.The 
outer façade, on the prefabricated panels of system “Karpos” is the key problem in this 
paper.What we have aimed for in our work is to offer flexible solutions to improve the 
energy performance of older buildings – especially those constructed before the 1970s – 
which often cannot be altered with invasive construction work. This approach can be used 
together or separately depending on the building in question. What is more, the installation 
of envelope approach to improve sustainability and energy efficiency  products can be 
achieved with minimal disruption to residents .

Keywords: retrofitting, architectural solution, energy efficiency, residential buildings,-
insulation
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1. GİRİŞ

   20. yüzyıldaki teknolojik ve endüstri-
yel gelişme, çevresel rahatsızlıklara neden 
olmuş ve ekosistemi bozmuştur; 21. yüzyılın 
bütün bilgisini ve bilimsel potansiyelini, son 
yüzyılın hatalarını onarmaları gerekecektir. 
Hayata doğayla uyum içinde dönme çağrısı 
aynı zamanda “daha yeşil bir geleceğe giden 
yol” ve ekolojik düşünce demektir. Doğal 
kaynakları istifade eden acımasız dünyada-
ki yarışma ve küresel ısınmayla ilgili   gi-
derek artan endişe verici haberler gündeme 
geldiğinden, gelişmiş    ülkelerdeki enerji-
nin yarısından fazlası tarafından kullanılan, 
gezegendeki en büyük kirleten olarak 
bir bina sorunu ortaya çıkmakta ve iklim 
değişikliğine neden olan gazların yarısından 
fazlasına sebep olmaktadır. Bütünleşik bir 
yaklaşım, kararların yanlış varsayımlar al-
tında hazırlanması önlemenin tek    yoludur: 
“ekonomik” bir görüşün hakim tercihinin 
yerini, ekolojik ve sosyal düşünceler ile orta 
ve uzun vadeli düşünmeyi içeren sürdürüle-
bilir bir yaklaşımla değiştirmeliyiz. Ancak, 
kararların potansiyel etkileri genel    olarak 
değerlendirilirse, kentlerin gelişimi adım 
adım sürdürülebilir hale gelecektir. Bunu 
başarmak için hem yönetim hem de siyasi 
kararlar getirerek sektörler arasında çalış-
mak zorundadır.    

   Şu anda küresel GSYİH’nın yüzde 70’i 
şehirler tarafından üretilmekte ve ve to-
plam dünya nüfusunun yüzde 53’ü şehirle-
rde bulunmaktadır. Dünya    nüfusunun 
yüzde 70’inin 2050 yılına kadar kentlerde 
yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu, daha 
sürdürülebilir geleceklere imkân tanımak 
için şehirlerin rolü artık her zamankinden 
daha önemli olduğu anlamına     gelmek-
tedir. Şehirler, ilerlemenin etkili yönetim 
ve kanıta dayalı politika   üretmeye bağlı 
olduğu dünyanın kültürel ve ekonomik           
merkezleridir.    

   Tüm bunlar, şehirlerin artık daha akıllı 
ve daha enerji açısından verimli olmasına 
yardımcı olmak için parmak uçlarında bir 
kaynağı var olduğu anlamına gelmektedir. 
Şehirlerdeki enerji verimliliği potansiyeli 
tam olarak gerçekleştirilememiştir. AB’nin 
20-20-20 stratejisinin ana hedefi, 2020 ve 
bireysel stratejiler ve yaklaşımlar ayrı yön-
leri ele alabilirken, - ısı yalıtımı ve daha 
yeşil ulaşım gibi - uzun vadede sürdürüle-
bilir bir etkiye sahip olmak için eşgüdümlü 
stratejik planlama   gereklidir. 

   Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa Parlamentosu, 
konut sektöründeki enerji verimliliğini her 
zaman AB politikaları tarafından sürdürüle-
bilirliğin çevresel açıdan değerlendiril-
mediği, yani “yeşil binalar”ın yeniden 
yapılandırmayı düşündüğü bir fırsat olarak 
gördü.  

    Bu nedenle bu çalışma, bina yenileme 
olanaklarını maliyet etkin yüksek enerji per-
formansı ile yaratma, gösterme ve duyurma 
amacında olacak ve yerleşimdeki vatan-
daşları için Üsküp’teki “Karpoş Bölgesi’ 
olarak bilinen yeri rahatlığını artıracaktır. 

2. DÖNÜşÜMÜ GERÇEKLEşTİRME 
KARMAşIKLIĞI ELE ALMA    

   Enerji verimliliği tasarımlarının ve pro-
je dokümantasyonunun hazırlanması süre-
cinin tamamının uygulanması ve yönetimi 
için modern trendler     Mimarlar için ciddi 
bir zorluk teşkil etmektedir. Büyük alan-
ların düzenlenmesiyle örneklenen apart-
man binalarının retro – tesisatı, apartman 
binalarının yenilenmesi organizasyonel faa-
liyetlerin çeşitliliğini talep etmektedir.   

  Bu makalede önerilen          mesele,   EPBD 
Recast’ın         gereksinimlerini karşıla-
mak için, 1970 öncesinde inşa edilen mev-
cut apartmanların enerji yenilenmesi için 
Üsküp’teki “Karpos” fabrikasında    üretilen 
prefabrik panellerle iş modeli,  20-20-20 
2020 yılına kadarkı politika hedefleri, 2050 
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yılına kadar düşük    karbonlu toplumun id-
dialı hedeflerini  geliştirmeye eğilim göster-
mektedir.   

    Dağınık mülkiyeti olan Apartman binaları-
na yerleştirilen Makedon   daireleri (90’lı yıl-
larda, ilgili özelleştirme eylemi nedeniyle,     
Makedonya’daki dairelerin% 99’u özel old-
uğundan) yoğun enerji          yenilenmesini 
önleyen ana engel oluşturmaktadır. Mevcut 
bina çevre örtüsü % 81’i 2030 yılına (% 7 
yenileme oranı) göre yenilenmeli ve ulusal 
bağlayıcı hedeflere eşit şekilde katkıda bu-
lunulmalıdır. Bireysel sahiplerin farkındalık 
artışı, ulusal Enerji verimliliği ajansı faali-
yetleriyle     desteklenmektedir. Enerji ve 
iklim   hedeflerini karşılamak için  Ayrıca, 
apartman dairelerinin enerji        yenilenmesi 
için devlet ve belediye düzeyindeki sübvan-
siyonlar mevcuttur ancak yenilenme oranı 
son derece düşük olarak kalmıştır.  Tespit 
edilen engeller arasında çok sayıda örneğin: 
dağınık mülkiyet - Düşük konsensüs, düşük 
sosyal sermaye, enerji       performans 
belgesi henüz yaygın olmayan, apartman-
lardaki enerji     denetimleri nadir, KOBİ’ler 
teknik,   finansal ve organizasyonel anlam-
da kapsamlı yenileme teklifleri sağlama-
makta, ESCO’ların pazarı geliştirilmemiş, 
Apartmanların tam enerji yenileme demo 
durumları yoktur. Mevcut EPBD esaslı yö-
netmeliğin dışında (büyük çaplı yenileme 
için minimum gereklilikler) devlet mevcut 
binaların enerji yenilenmesine yeni bir öneri 
getirmeyi düşünmektedir. Bu çerçevede, 
özel ve kamu paydaşlarını içeren uygun bir 
iş modeli Mevcut apartmanların enerji ye-
nilenmesini arttırmak amacıyla geliştirmeya 
ihtiyaç duyulmaktadır.         

2.1.Makedonya Cumhuriyetinde 
Konut Fonu ve EE

     Makedonya Cumhuriyeti’nde inşaat sek-
töründeki enerji tüketimi toplam enerji tü-
ketiminin %39’unu oluşturmatadır (2011). 
Konut sektörü, binalarda tüketilen tüm 
enerjinin yaklaşık% 80’ini kullanmakta-
dır. Buna ek olarak, binalar, bölge ısıtması 
için% 69 elektrik ve% 40 ısı enerjisi ısıtma 
sistemini tüketmektedir. Bu birleştirilmiş 
çıktı, Makedonya’daki yıllık CO2 emis-
yonlarının yaklaşık% 71’ini (2007 istatis-
tiklerine dayanarak) oluşturmaktadır. Bu 
miktarlar enerji tasarrufu ile önemli ölçüde 
düşürülebilir, böylece ithal edilen yakıtın 
azaltılması sağlanır ve böylece ödemeler 
dengesi oluşturulmaktadır. 

     2002 yılı nüfus sayımına göre Make-
donya’da 49.671.709 m2’lik 697.529 konut 
birimi mevcut olup, bunlar çeşitli 446.235 
adet bireysel binada dağıtılırken, bunlardan 
% 60-62 genellikle bir veya iki katta veya 
ayrılmış evlerde ailesel evler ve üst üste 
veya diğer sıradaki evlerin nispeten küçük 
bir yüzdesidir. Geriye kalan% 38-40’ı, dört 
katlı (% 65), yedi katlı (% 30) ve ondan on 
altı katlara (% 5) kadar binaların farklı yük-
seklikteki ailesel çok katlı binalardır. Daire-
lerin% 95’inin bir seviyede olduğu ve geri 
kalanın iki seviyede olduğu veya “dubleks” 
daireler olarak kaydedilebilmektedir. 

    Özelleştirme ve tahrifat süreci nedeniyle, 
toplam 690.961 konuttan (% 99) 90’lı yıl-
ların ortaları özel durumdadır. Sadece 5420 
adet (% 1) devlete aittir. Toplam konut sto-
ğu içerisinde 24.745 hafta sonu evinin farklı 
türleri ve kalitesine sahiptir. 

    Ayrıca, 2002 nüfus sayım istatistikleri-
ne göre 579.184 daire (% 83) yaşamaktadır 
ve 65.096’i kiralanabilir veya emlak piya-
sasına girmektedir. İnşaat sektörünün temel 
özellikleri şöyle özetlenebilir:
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    Düşük enerji verimliliği ve çok sayıdaki 
yasadışı yapıya sahip mevcut binaların bü-
yük envanteri - yalıtımın büyük bir kısmı 
göz ardı edilen binalar (inşaat için yasal izin 
bulunmaksızın). Binanın küçük hacminin 
(örn. Bireysel bina) yüksek bir yüzdesi.  

    1963’te meydana gelen depremde, Üs-
küp’teki binaların üçte birinin tahrip edildi / 
hasar gördü. O zamandan beri yenileme ve 
yeni yapılar için betonarme yapılar kullanıl-
maktadır Makedonya Cumhuriyeti Mecli-
si’nde konut fonu özel mülkiyet hakimdir. 
Yaşam alanının ısınması için ana kaynak 
(2002 yılı birincil ev kaynağına dayalı is-
tatistikler): Hane halkının% 74’ü ahşaptır. 
Hanelerin sadece% 16’sı ısıtma için elekt-
rik kullanırken,% 8’i bölge ısıtma sistemini 
kullanmaktadır.   

    Merkezi ısıtmanın fiyat maliyeti, ısıtma 
enerjisinin fiili tüketimi olmayıp, ısıtmalı 
alanın m2’sini temel almaktadır. 

3. KONUT YERLERİNİN ENERJİ VERİM-
LİLİĞİNİN ANALİZİ   

  1963 depreminden hemen sonra, yüksek 
kaliteli R.C.’ yi            kullanarak, yüksek 
güvenlik katsayısı ile (Cs = 3) olan titiz sis-
mik     düzenlemeler ve yapı standartları 
getirildi. Bu bağlamda, 1963’ten sonra çok 
katlı aile evlerinin yapı stokunun, bölgede-
ki olası sismik faaliyetler için daha iyi kali-
te ve güvenli olduğu  söylenebilir.            

  Ayrıca, yeni tanıtılan R.C’nin yanında 
Iskelet sistemleri, bazıları  tamamen pre-
fabrike, ön dökme R.C. “Karpos” sistemi, 
SSCB hükümetinin bağışı gibi çok sayıdaki 
panelleri yerel inşaat sektöründe tanıtıldı.    

   Üsküp’te yeni bir fabrika inşa edilip ve 
15-20 yıllık bir dönemde Üsküp ve diğer 
kasabalarda yeni planlanan birkaç yeni yer-
leşim yerinde inşa edilen yaklaşık 15.000 
daire veya toplam 760.000 m² inşaat edildi. 
(Şekil.1-3Karpos III)    

    Şekil 1

    Dört farklı ebatta daire vardı:

- Stüdyolar .................. .. 31,42 m2

- Tek yatak odalı daireler ......... 48-52 m2

- İki yatak odalı daireler ...... 70-71. m2

- Üç yatak odalı daire ...... 84.00 m2 (Grafik 
şeması 1)    

Şekil 2
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Şekil 3

   

   Bu bina stokları, farklı türde   bireysel 
konutların hafifçe üretilen  hafif ağırlık 
sistemleri (Finlandiya, Norveç ve Çekoslo-
vakya gibi diğer ülkelerden bağışlar olmak 
üzere) ile birlikte bu kadar acil bir durumda 
Üsküp’e önemli bir katkıda bulundu: Altı 
ay içinde yaklaşık 70.000 sakinin Üsküp’ün 
yeni daireleri vardır. Böyle bir talihsizlik 
durumunda, Capitol şehrinin yerel ekono-
misini ve yaşamını sürdürmek için eleştirel 
çabalarda çok önemli bir başarıydı (200.000 
kasabasındaki tüm binaların% 70’i  hasar 
görüp ve yaklaşık 1200 kayıp kazasında 
Üsküp’ün depremin en    kasvetli istatistik 
endeksini ima eden yaklaşık% 25’i yıkıldı).         

   Nitekim “Karpos” sistemi, yeni ve “güven-
li bir daire” satın almaya karar veren Üsküp 
sakinlerinin çoğu için oldukça cazip/ucuz 
ve kabul edilebilir durumdaydı. Öte yandan, 
sınırlı iç   mimari performansa sahip yapısal 
bir sistem olarak esnekliği nedeniyle daha 
sonra ciddi sorunlar üretti; dolayısıyla bazı 
dahili değişiklikleri yapmak için kiracıların 
ihtiyaçlarını karşılayamadı.            

   “Karpos” sisteminin ikinci engeli, yapı 
malzemeleri ve ekipmanları kullanımında-
ki makul / tutarlı standardıydı.  6 cm’lik 
yerleşik Strafor izolasyonunun yanı sıra 
harici önceden döşeme RC duvarları, “bet-
onarme  dairelerde” yaşayan kiracılara bazı  
filolojik sendromlar yanı sıra termal konfor 

şartlarını da gösterdi.   
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 Grafik şeması 1

    Çevre duvar panellerinin kalınlığı 25 
cm’dir ve üç temel katmandan oluşur; 
Harici/Dış ön çekim R.C. Panel kalın-
lığı 5 cm olup, dahili (yapısal) ön 
dökme R.C. Panel kalınlığı 14 cm ve 
köpüklü     Styrofoam veya fiberglas 
termal     izolasyon kalınlığı 6 cm dir.  
Dış ve iç panellerin yapısal olarak  
beton kaburgalarla bağlanır    yatay ve 
dikey çevre duvar paneli bağlantıları 
genellikle görünmekte ve içeriden özel 
sünger      hortumuyla, dıştan elastik 
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sızdırmazlık elemanı ile kapatılmıştır.       

          İç yapı ön dökümü R.C. Paneller 12 ve 
14 cm’lik kalınlığındadır. 
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   Grafik şeması 2

  Daha sonra, harici panel 
eklemlerinde bazı değişiklikler görünmez 
hale getirilerek (terranova harcı ile örtülüp 
işlenerek) yapıldı, ancak belirli bir süre 
sonra bazı çatlaklar ortaya çıktı. Tüm ön 
döküm paneli, çelik çerçeve ve daha sonra 
döküm beton ile  mühürlenen metal aksam-
ların özel yapısal bağlantıları ile birleştir-
ilmiştir.  Tüm duvar panellerinin açık/tem-
iz yapısal yüksekliği 270 cm’dir    (Grafik 
şeması 2).  

   Döşeme yapımı için iki temel panel modülü 
kullanılmıştır: 260x576 cm ve 320x576 cm. 
Her ikisi de kalınlığı 10 cm’dir. Paneller çe-
lik çerçevenin ve metal aksesuarların özel 
birleşimiyle harici/dış veya dahili/iç yapısal 
duvar panellerine bağlanmış, daha sonra 
dökme beton ile mühürlenmiştir  (Grafik 
şeması 3-4).
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        Grafik şeması 4

3.1. Fiziksel özelliklerin iyileştirilme-
si ve gelişimi

    Önceden hazırlanmış sistemde ısı yalıtımı 
eksikliği Genellikle yüksek termal iletken-
lik katsayısı (Ctc = 1-15), önemli ısıtma 
kayıpları, birçok termal köprü, nem ve en-
erji uyumsuzluğu gibi az çok ciddi fiziksel 
engeller      içermektedir. Buna göre, uygun 
enerji verimliliği için ciddi termal yeniden 
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yapılandırma projeleri yapılmalı ve gelece-
kte bu sistem tarafından inşa   edilen yer-
leşimlere kentsel yapı    kalitesinin iyileştir-
ilmesinde en kritik ve pahalı kısım olacak-
tır. “Karpos” Prefabrik binalar fabrikası 
sistemi, o zamanlardaki tek kişi panellerin 
içinde kısmi bir yalıtıma sahiptir. Gelecekte 
artan enerji tüketimi ve fiyat      problemleri 
ile başa çıkmak için, aşağıdaki hesaplama-
larda gösterilen katman yapılarına temel bir 
müdahale yapmak gereklidir. Bu, ideal du-
rumun enerji verimliliği açısından sağlan-
madığını, ancak fonların kazanılma ve geri 
dönüşün rasyonel bir yaklaşım olduğunu 
göstermektedir.      

   Hesaplamalar, EnEV için geçerli bir met-
odoloji ve Enerji Verimliliği Yönetmeliğine 
göre yeterli EN MKS standartları ve met-
odolojileri ile gerçekleştirilmiştir. U-değer-
lerinin hesaplanması ücretsiz yazılım olan 
u-wert.net ve  StoSoftwear kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

3.1.1.Temsili binalarda enerji verim-
liliği hesaplamaları

    Hesaplama, bina tipi için Grafik şema-
lardan 1 - 2 girişli kat planı, taban 11.84 x 
34.32 = 406m² ve cephe 982m² aşağıdaki 
gibi yapılmıştır:

Binanın geometrisi:

-Gablo / duvar / doğu.126 m² + 0m² pence-
reler

--Gal / duvar / batı 126m² + 0 m² pencereler

- Güney cephesi ...... 233m² + 134 m² pen-

cereler

- Kuzey cephesi ....... 233m² + 134 m² pen-
cereler

- Dış cephe/duvarlar ......... 718m2,% 70 
strafor ile 503m²

-Dış cephe/duvarlar…. 718m2,% 30 saf 
dökme beton 215 m²

A.Yeniden yapılandırma öncesi   Hesapla-
ma parametreleri

  

1. Sistem sınırları alanı (A) ..... 1,794 
metrekare

2. Binanın ısıtılmış hacmi Ve ..... 
4.320m3

3. Kullanılabilir alan AN = ............ 
..1.382m²

4. Yoğunluluk Faktörü A / Ve ... 0.41

   HT Özel transmisyon kayıpları

1. Pencereler U = 2.8 ............ .. 750.40 m²

2. Dış cephe/duvar (% 70) U = 0.57 ... 
286.48

3. Dış cephe/duvar (% 30 U = 3.59 ... 
773.28

4. Çatı / son panel U = 0.37 ... 150.22 m²

5. Beton döşemeden aşırı sıcak bodrum = 
3.37 ... ..820.93
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6. Termal köprüler için ekler ... 448.50

 İletim kayıplarının toplamı = 3229.81 W 
/ K    

Havalandırma kayıpları

1. Isı ihtiyacı Hv .......... 820, 80 W / K

HT + YG toplamı = 4050.61 W / K

Güneş kazançları

1. Pencelerer / güney ... 11.898,15

2. Pencereler / kuzey ........ 4.330,75

Toplam ........................... 16.228,90 kWh / 
a

İç ısı geliri ...... 30.404.Wh / a

Toplam .................... 46.633.00 kWh / a

A. Yıllık ihtiyaçlar ......... 223.038 
kWh / 

B. Yıllık ihtiyaç / m² 223.038 / 1.382 ...... 
161.38 kWh (m² a)

CO2 emisyonu/ ................ 5.799 kg / s

3.1.2. Yenilendikten sonra temsili binada 
enerji verimliliği hesaplamalarından 
elde edilen sonuçlar

    Yenileme, esasen binanın çevre örtüsün-
den gelen dört temel unsura odaklanmıştır: 
çevre duvar panelleri, pencereler, İç yapı ön 
dökümü R.C. Isıtmayan bodrum ve tavan       
panellerinin üstündeki paneller.

    Çevre duvar panellerinin ısı yalıtımı için 
en uygun çözüm, bunları “Harici Yalıtımlı 
Cephe Sistemi” EIFS ile yeniden yapılandır-
maktır. Bu   durumda, mevcut standartlardan 
gelen taleplerin yerine getirilmesini garanti 
eden teknik bir çözüm olarak Stotherm8 
Classic cephesi olacaktır. Garanti    sistemin 
uygulanması için kullanılan materyallere 
ilişkin kanıtlara ve son 20 yıldaki uygula-
ma sürecinde kazanılan deneyimlere dayan-
maktadır.      Makedonya Cumhuriyeti’nde-
ki ilk çok katlı konut 1984 yılında benzer 
bir  sistemle inşa edilmiştir. Cephe      izo-
lasyonunda görünür bir problem olmaksızın 
en başarılı kompozisyonu olduğu kanıtlan-
mış olmasına rağmen, sömürü süresinde 
3-4,7 şiddetinde üç depremden etkilenmiş 
olsa da Richter yağı giderilmiştir. Bu sistem, 
iç duvarın termal akümülatör gibi çalıştığı 
bir dış izolasyona sahiptir. Dış izolasyon iç 
sıcaklığı “yukarı ve aşağı” (genlik) en aza 
indirgemektedir. İçteki yalıtım   sistemine 
sahip zıt odalarda, iç sıcaklığı en kısa süre-
de varırlar. Sadece az kullanılacak odalar-
da (yalnızca bazılarımız için haftada bir) 
veya dış yalıtımın yapılmasının mümkün 
olmadığı yerlerde önerilmektedir.   
    StoTherm 8Classic cephe      izolasyonunun 
yapısı, ısıtma        mevsiminde ısı enerjis-
inin kaybını önler veya güneş ışınlarının 
ısısından     koruyup ve aynı zamanda in-
şaat yapısını korumaktadır. Konut Çevre 
örtülerini yenilenmesi sürecinde   radyatörl-
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er, beton kirişler, güçlendirilmiş kirişler, 
tavan bağlantıları ve benzeri boşluklar gibi 
mevcut ısı köprülerini ortadan kaldırmakat-
dır. Bu “EIFS” sistemi,   duvarda sabit bir 
sıcaklık tutarak bina yapısını korumaktadır. 
Isı gerilmesi düşükse sıcaklığın neden old-
uğu duvarların çatlaması engellenmiş olur.  

    Konut çevre örtüsünün       yenilenmesi için 
“temas cepheleri” nin avantajları - StoTher-
m8Classic,    polistirrol izolasyonlu, eski ve 
yeni   binalar için kullanılabilecek çimen-
toya daha az hazır entegrasyon bileşenleri 
içeren bir cepheye ait organik bileşimidir. 
Bölgemizin, sistem bileşenleri içinde çi-
mento kullanılmış olan    cepheler için ikli-
minde, cephe parçalarının çökmesine yol 
açan bazı hasarlar meydana geldi. Sistem 
farklı duvar yapılarında kullanılabilir: bet-
on, silikat tuğla, katı tuğla, gözenekli beton 
ve sıvalı olmayan duvarlar ve panel yapıları 
(üç katlı paneller) ± 1 cm’ye kadar pürüzlü 
yüzeyler (± 3 cm mekanik bağlanma). 

   Sistem tarafından sunulan kapsamlı de-
taylı çözümler verimli ve uzun süreli kul-
lanımı/faydalanma için en      önemlisidir. 
Konut çevre örtülerinin geliştirilmesi için 
sistemin uygulanması için şantiye üzerinde 
çok düşük lojistik gerekmektedir. Bu te-
knoloji diyagonal takviye önceki akşam 
kaplamaları için gerektirmeyen nemli 
ve soğuk     mevsimler içindir. İç yapı ön 
dökümü R.C. İç yapı ön dökümü R.C. Isıtıl-
mayan bodrumun üstündeki    paneller ve 
tavan panelleri, hesaplanan detaylara göre 
80 / 200mm kalınlığında polistirrol ilave ısı 
yalıtımı kazanır (Grafik şeması 6 ve 7)

A.Hesaplama parametreleri / Dış izo-
lasyon ile yeniden imalat sonrası + yeni 
pencereler

1. Sistem sınırları alanı (A) ..... 1,794 
metrekare

2. Binanın ısıtılmış hacmi Ve ..... 

4.320m3

3. Kullanılabilir alan AN = ............ 
..1.382m²

4. Yoğunluluk Faktörü A / Ve ... 0.41

  HT Özel transmisyon kayıpları 

1. Pencereler U = 1.7 ............ .. 459 m²

2. Dış cephe/duvar (% 70) U = 0,17 ..86

3. Dış cephe/duvar (% 30 U = 0,23 ..50

4. Çatı / son panel U = 0,19 ..77 m²

5. Beton döşemeden aşırı sıcak bodrum = 
0,44 ... ..179

6. Termal köprüler için ekler ... 279

 

İletim kayıplarının toplamı = 1.118,00 W 
/ K

   

Havalandırma kayıpları

1. Isı ihtiyacı Hv .......... 820, 80 W / K

HT + HV toplamı = 1.939 W / K

Güneş kazanımları

1. Pencereler / güney ... 11.898,15

2. Pencereler / kuzey ........ 4.330,75

Toplam ........................... 16.228,90 kWh / 
a

İç ısı geliri ...... 30.404.Wh / a
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Toplam .................. 46.633.00 kWh / a

A. Yıllık ihtiyaçlar . 83.673,00 kWh / a

B. Yıllık  ihtiyaç / m² 83.673 / 1.382 .... 
60.54 kWh (m² a)

CO2 emisyonu ............ 2.175 kg / s

İç hava: 20°C / 50%
Außenluft: -10°C / 80%

yoğunlaşma: 0.18 kg/m2

sd-Wert: 33.9 m

ağırlık: 441 kg/m2

kalınlık: 41 cm

Grafik şeması .5- Dış duvar için

İç hava: 20°C / 50%
Außenluft: -10°C / 80%

yoğunlaşma: 0.00 kg/m2

sd-Wert: 19.9 m

ağırlık: 423 kg/m2

kalınlık: 27 cm

Grafik şeması. 6 Isıtılmamış bodrum 
katının üzerindeki paneller

İç hava: 20°C / 50%

Außenluft: -10°C / 80%

yoğunlaşma: 0.00 kg/m2

sd-Wert: 31.2 m
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ağırlık:: 326 kg/m2

kalınlık: 34.5 cm

Grafk şeması .7- Tavan panelleri

4. SONUÇLAR

    Makedonya Cumhuriyetinde 70’li yıllara 
kadar (ilk küresel enerji krizleri) çok evli 
evlerde ısı yalıtımı ciddi bir husus olmadığı 
söylenebilir. Pratik    olarak, bu süre içinde 
tüm konutlar (çok amaçlı veya tek olanlar) 
Genellikle yüksek termal iletkenlik kat-
sayısı (Ctc = 1-15), önemli ısıtma kayıpları, 
birçok termal köprü, nem ve enerji uygun-
luğu gibi bazı diğer ciddi ya da daha az   
fiziksel engeli gerektiren ısı yalıtımına sa-
hip değildir. Bununla ilgili olarak, uygun 
enerji verimliliği için ciddi   termal yeniden 
yapılandırma projeleri yapılmalı ve bu, 
50’li, 60’lı ve 60’lı ve 70’li yıllarda yapılan 
yerleşimlere   kentsel yapı bina çevre örtü 
kalitesinin gelecekteki iyileştirilmesinde en 
kritik ve pahalı kısım olacaktır.  

    Bu çalışmada önerilen bina çevre örtüsü 
için yalıtım malzemesinin kalınlığının opti-
mizasyonu için Sto yazılımından elde edilen 
sonuçlar, 60,54 kWh (m² a) yıllık ısıtma en-
erjisi / m²’si için 7,5 yıl yatırım getirisini 
CO2 emisyonu 2.175 kg / a ile sunmaktadır. 
Bu, yenileme önlemleri olmaksızın mevcut 
duruma kıyasla neredeyse üç kat daha az 
enerji tüketimi ve CO2 emisyonu demek-
tir. Hesaplama    dahilinde Makedonya’daki 
mevcut piyasa fiyatları, 0,059 EUR / kWh  
elektrik enerjisi için kaplama fiyatı da da-
hil olmak üzere, 47EUR / m² cepheli çevre 
örtüsü izolasyonu için alındı.   

   Her şeyden önce, bu projelerde, binalara 
yeni ısı yalıtımı ve korunmasının yanı 
sıra, yerel veya merkezi olan çağdaş ısıt-
ma sistemleri getirilmelidir. Ayrıca, tüm 
pencerelerin  değiştirilmesi kaçınılmazdır. 
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MAKEDONYA CUMHURİYETİ  İNşAAT SEKTÖRÜNDE 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MENşELİ DOĞRUDAN YABANCI 

YATIRIMLARININ ÖNEMİ 
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 ÖZET

Makedonya Cumhuriyeti`nde tasarruf oranları ve yatırımlar düşük düzeyde olup, 
daha dinamik bir ekonomik büyüme gerçekleştirmek için yeterli değildir. Diğer tarafta, 
orta vadede dış borç servisinin kısıtlı bütçe imkanları nedeni ile (uluslararası ve yerli) 
kreditörlerden borçlanması kabul edilir değildir. Yeterli tutarda tasarrufların olmamasının 
yanında Makedonya ekonomisinin yeni teknoloji ve bilgiye sahip olma ihtiyacı, yeni 
pazarların elde edilmesi de yerli ekonomik birimler için ayrı bir teşvik olmaktadır. Aynı 
zamanda, ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu artan yatırım tutarlarını gerektirmektedir, 
daha önce belirttiğimiz nedenler dikkate alınarak, ülke ekonomik faaliyetlerinde uzun 
vadeli kaynak ve katalizatör olarak bakılan doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekerek 
gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İnşaat sektöründeki yatırımların (yabancı ve yerli) 
ülkenin tüm ekonomik faaliyetlerine olan güçlü ve nispeten hızlı etkisini dikkate alarak 
çalışmamızı bu yöne yönlendiriyoruz. Asıl amacımız yabancı yatırımları, özellikle bir 
olay analizi ile önemli ekonomik ve stratejik partner olan Türkiye Cumhuriyeti`nin inşaat 
sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlarını incelemektir.

Anahtar kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, inşaat, Makedonya Cumhuriyeti, 
Türkiye Cumhuriyeti.



131

HİKMET 29 - Mayıs  2017

UDK 
339.727.22:69(497.7:560)
Article type: 
1.02 Overview scientific article

Received : 14.03.2017
Revise     : 28.03.2017
Accepted : 18.04.2017

THE IMPORTANCE OF DIRECT INVESTMENTS wITH 
ORIGIN OF REPUBLIC OF TURKEY IN BUILDING TRADE IN 

REPUBLIC OF MACEDONIA

M-r. Esfer ALİYİ
e-mail: esfer.ali@cevahir.com.tr

ABSTRACT

In the Republic of Macedonia, domestic savings and investment rates are low and 
insufficient for achieving more dynamic economic growth. On the other hand, borrowing by 
lenders (international and domestic) is not acceptable due to the limited budget opportunities 
for servicing the external debt in the medium term. In addition to the insufficient amount of 
savings, there is the need of the Macedonian economy for new technologies and knowledge, 
as well as for conquering new markets, which is a special challenge for the domestic 
economic entities. At the same time, the dynamisation of the economic activity requires 
greater investments, which taking into account the aforementioned reasons, are expected 
to be realised by attracting foreign direct investments as a long-term source and catalyst 
of the economic activity in the country. Taking into consideration the strong and relatively 
rapid effect of (foreign and domestic) investments in the construction sector on the overall 
economic activity of the country, we shall direct our work precisely in this direction. Our 
main goal is to analyse the foreign investments, especially in the construction sector through 
one case analysis – the foreign direct investment in the construction from the Republic of 
Turkey as our significant economic and strategic partner.

Key words: Foreign direct investment, construction, Republic of Turkey
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GİRİş – DOĞRUDAN YABANCI 
YATIRIMLARIN ANLAM VE 
ÖNEMİ

Uzun vadede değerlendirdiğimizde 
uluslarası ekonomik ilişkilerde uluslararası 
sermaye hareketlerinin öneminin arttığını 
görmekteyiz. Yabancı yatırımlar çağdaş 
ekonomik küreselleşmenin başat aktörleri 
olarak algılanmaktadır. Ayrıca birçok ülke 
de doğrudan yapılan yabancı yatırımları 
ekonomik gelişmelerinin can damarı 
olarak değerlendirmeye başlamıştır. Yakın 
tarih incelendiğinde Doğrudan Yabancı 
Yatırım kavramının teorik çerçevesinin 
ve pratik uygulamalarının ikinci dünya 
savaşının ardından ortaya çıkmaya 
başladığı görülecektir. Geçtiğimiz asrın 
altmışlı yıllarından itibaren uluslararası 
ekonomi bir dönüşüm geçirmeye başlamış 
ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar, çok uluslu 
şirketler ve uluslararası işbirliğinin diğer 
farklı modelleri gittikçe önem kazanmıştır. 
Avrupa Birliği’nin kurulmasıyla birlikte 
doğrudan yabancı yatırımlar büyük bir 
artış göstermiştir. Bu artış seksenli yıllarda 
ticaret ve yeni petrol pazarları ile birlikte 
devam etmiş; doksanlı yıllarda ise Sovyetler 
Birliği’nin yıkılması ve Doğu Avrupada yeni 
pazarların açılmasıyla daha da belirgin hale 
gelmiştir. Hızlanan teknoloji transferi ve o 
dönemde kaçınılmaz hale gelen ideolojik 
ve siyasi dönüşümler küreselleşme sürecini 
güçlendirmiş ve kapalı ekonomik modelleri 
yok ederek ulusal ekonomileri birbirine 
yakınlaştırmıştır. 

Makedonya kanunlarında doğrudan 
yabancı yatırımlar, ülkede uzun süreli iş 

ilişkisi kurma ve/ veya yatırım yapılan 
şirketi ya da tüzel kişiliği yönetme 
niyetiyle gerçekleştirilen sermaye girişi 
olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola 
çıkılarak Doğrudan yabancı yatırımlar: 1) 
Yeni bir şirket kurarak ya da özsermaye 
arttırımına gidilerek şirketi yatırımcının 
mülkiyetine geçirmek ya da varolan bir 
şirketin tamamını satın alarak veya varolan 
şirketin şubesini kurarak; 2) Faal olan ya da 
yeni kurulan bir şirketin sermayesinin ya da 
karar verme yetkisinin % 10’undan fazlasına 
sahip olarak; 3) Yatırımcıdan alınan ve 
şirketin gereklilikleri için kullanılacak en 
az beş yıllık vadeli borçlanma ve 4) Uzun 
sureli ekonomik ilişki kurmak maksadıyla 
gerçekleştirilen en az beş yıl vadeli 
borçlanma ile gerçekleştirilen yatırım olarak 
ifade edilebilir (MCMB: Kambiyo işlemleri 
Kanunu).   

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ekonomik 
büyüme ve gelişmenin, ekonomiye sermaye 
akışının, teknolojik gelişmenin, insan 
sermayesinin gelişmesinin ve bilgi ve 
tecrübe aktarımının en önemli nedenleri 
arasında görülür. Doğrudan yabancı 
yatırımcılar ayrıca ekonomideki verimliliğin 
ve rekabetin artmasına, yatırım yapılan 
ülkenin ekonomik yapısının değişmesine, 
ihracat potansiyelinin artmasına, istihdamın 
artmasına, yerel tedarikçilerle yabancı 
şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin 
artmasına, uluslararası pazar ve sermayeye 
ulaşma kolaylılığına yol açar. Fakat 
bahsi geçen bütün bu olumlu hususların 
yanında bir çok teorisyen doğrudan 
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yabancı yatırımların olumsuz etkilerinin de 
olduğunu iddia etmekte (Zilinske, A.) ve bu 
yönde araştırmalarını sürdürmektedir. 

Doğrudan yabancı yatırımların 
gerçekleştiği ülkelerdeki ekonomik ve 
sosyal hayata katkıları sadece üst kısımda 
belirtilen alanlarla sınırlı değildir. Doğrudan 
yabancı yatırımlar geldikleri ülkelerde ve 
uluslararası pazarlarda edinmiş oldukları 
tecrübeler sayesinde yerel bütçelere 
sağladıkları gelirler (toplumsal programlara 
sağlanan destek, önemli projeler için 
oluşturulan fonlar gibi) iş gücü ve insan 
kaynaklarına sağladıkları katkı (yeni 
istihdam alanları, daha yüksek maaşlar, 
meslek içi eğitimler ve uzmanlaşma, bedava 
öğün, bedava ulaşım, kira ya da ev satın alma 
destekleri gibi çeşitli sosyal yardımlar) kamu 
finans alanlarına sağladıkları katkı (vergiler, 
gümrük düzenlemeleri,  kamu kuruluşları 
arasındaki ilişkileri yeniden düzenleme, 
siyasi risk gibi) yatırım yapılan bölgenin 
altyapısının ve iş ilişkilerinin gelişmesine 
(yabancı şirketlere ürün ya da hizmet 
sağlayan yerli kobiler gibi), inovasyon (yeni 
teknolojiler, yeni üretim örgütlenme ve 
pazarlama şekilleri gibi) çevre duyarlılığı 
ve iş dünyasının sosyal sorumluluğu gibi 
alanlara olumlu katkılar sağlamaktadır. 

Konunun taşıdığı önem ve 
Makedonyada bu alanda yapılan çalışmaların 
azlığı nedeni ile bu çalışmanın bir kaç 
bölümden oluşması uygun bulunmuştur. 
Makalenin bundan sonraki bölümlerinde 
ilk olarak Makedonyadaki doğrudan 
yabancı yatırımlarla ilgili genel trendlere 
yer verilecek, ardından başta inşaat sektörü 

olmak üzere Makedonyada var olan Türkiye 
menşeli doğrudan yabancı yatırımlar 
incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmamızın 
en son bölümünde ise inşaat sektörünün 
Makedonya ekonomisinde yarattığı sosyo-
ekonomik etkilere değinilecektir.

  

MAKEDONYADA SAYILARLA 
DOĞRUDAN YABANCI 
YATIRIMLAR

Makedonyada yapılan net yabancı 
yatırım oranlarını detaylıca incelediğimizde 
(bu rakamlara serbest teknolojik-endüstri 
bölgelerinde faaliyet gösteren yatırımcılar 
da dahildir) 2003 ila 2015 yılları arasında 
Makedonya Cumhuriyetinde gerçekleşen 
doğrudan yabancı yatırımların artış 
gösterdiği görülmektedir. Bu alandaki 
incelememiz 2005 yılında bu oranın 
en düşük olduğunu gösterirken 2007 
yılında ise 506 miyon Euro yatırımla 
bahsi geçen dönemin en yüksek rakamına 
ulaşıldığını göstermektedir. Doğrudan 
yabancı yatırımların serbest teknolojik-
endüstri bölgelerinde de düzenli olarak 
varlık gösterdiği ve ortalama olarak bu 
bölgelerdeki katılımlarının %12 oranında 
olduğu görülmektedir. 2008 yılında serbest 
teknolojik-endüstri bölgelerinde doğrudan 
yabancı yatırımcıların oranı %3 iken 2009 
yılında %51’e ulaşmıştır. Diğer yıllarda ise 
bu oran %20 - %30 oranlarında seyretmiştir. 

Makedonya Cumhuriyeti ekonomisini 
geliştirebilmek maksadıyla doğrudan 
yabancı yatırım çekme hususuna çok 
önem vermektedir. Özellikle 2007 yılından 
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bu yana bu amaçla çok etkin politikalar 
yürütmektedir. Makedonya’nın iyi bir 
jeostratejik konumu, düşük vergi politikası, 
iyi bir altyapısı, kısa sürede şirket açma 
imkanı, yabancı diller bilen kalifiye iş gücü 
gibi yabancı yatırımcıyı çeken bir sürü 
olumlu özelliği olsa da ülkedeki doğrudan 
yabancı yatırım miktarı yine de istenilen 
düzeyde değildir. 

Makedonyadaki doğrudan yabancı 
yatırımların geldiği ülkelerle alakalı detaylı 
bir değerlendirme gerçekleştirdiğinizde 
(1.tabelayı inceleyebilirsiniz) Hollandanın 
birinci sırada olduğunu görebilirsiniz. 
Hollandayı sırasıyla Avusturya, Yunanistan, 
Slovenya, Macaristan ve altıncı sıradaki 
Türkiye takip etmektedir. Türkiye ancak  
2015 yılında bu sıralamada kayda değer bir 
pozisyon yakalayabilmiştir.

Tablo 1. Makedonya Cumhuriyetinde Doğrudan Yatırımların Stoku –ülkeler bazında- 1997-2015,
Avro, önceki veriler

Ülke/ Yıl 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Hollanda 1,4 4,6 10,2 14,7 15,6 61,1 69,7 103,2 213,3 212,0 431,3 435,6 523,6 550,4 740,4 783,0 815,1 869,7 960,0
2 Avusturya 17,6 30,1 39,5 33,0 36,8 37,7 42,8 62,3 57,7 219,4 238,3 334,6 362,6 341,5 365,0 396,8 484,3 516,3 524,9
3 Yunanistan 9,7 12,8 20,5 105,3 174,2 213,0 223,0 264,1 279,2 320,4 387,1 450,7 380,3 431,2 442,9 436,2 433,5 429,2 477,3
4 Slovenya 16,4 21,2 43,7 56,2 58,8 66,4 84,7 101,8 106,8 126,7 165,8 262,8 391,2 366,6 380,3 348,8 396,7 387,6 375,0
5 Macaristan 0,0 0,0 0,0 0,0 300,6 300,1 313,4 354,4 350,0 350,4 421,3 410,6 388,7 346,9 346,6 346,4 324,6 227,3 226,5
6 Türkiye 0,7 1,1 14,2 16,1 16,2 18,0 18,9 26,5 25,1 27,7 34,9 43,0 49,7 48,3 117,2 145,3 168,1 182,1 214,6
7 Almanya 9,3 14,1 15,9 50,2 54,6 52,5 57,3 70,6 64,1 64,1 85,9 66,2 62,0 71,3 86,3 83,5 111,3 154,5 190,7
8 Bermuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 184,2
9 İsviçre 32,1 40,8 45,8 61,5 79,2 85,2 101,9 143,9 164,2 150,8 166,8 200,7 202,1 149,8 124,2 88,5 72,0 173,8 152,1
10 Birleşik Krallık 5,3 5,9 4,2 30,2 19,0 12,7 23,1 27,7 26,4 53,4 80,6 114,8 76,7 102,5 48,1 39,0 111,6 141,5 134,9

TOPLAM 141,2 270,4 359,9 580,1 1.039,2 1.160,7 1.292,1 1.610,2 1.769,0 2.098,6 2.545,2 2.968,8 3.141,4 3.256,0 3.615,1 3.685,5 3.980,0 4.023,6 4.400,1

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Merkez 
Bankası (MCMB), veritabanı.

Makedonyaya hangi ülkelerden en 
çok yatırım yapıldığına dair göstergelere 
bakıldığında Türkiye menşeli yatırımların 
kişi başına düşen miktarının sürekli 
arttığı ve 2010 yılında 23 Euro iken 

2015 yılında dört buçuk defa artarak 104 
Euroya ulaştığı anlaşılmaktadır. Doğrudan 
yabancı yatırımların geldiği birinci ülke 
olan Hollandadan gelen yatırımlar ise kişi 
başına % 73 oranında artarak 2010 yılında 
268 Euro iken 2015 yılında 464 Euroya 
ulaşmıştır. Yunanistan menşeli yatırımların 
kişi başına düşen miktarındaki rakamlara 
baktığımızda ise 2010 yılındaki miktarın 
210 Euro olduğu ve beş yılda sadece % 10 
oranında artarak 2015 yılında 231 Euroya 
çıktığı görülmektedir. 
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MAKEDONYA`DA, TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ DOĞRUDAN 
YABANCI YATIRIMLARI

Çalışmamızda neden özellikle 
Türkiye kaynaklı yabancı yatırımlara 
değinildiğine dair ortaya çıkabilecek bir 
soruya verilebilecek en iyi cevap son on 
yılda Makedonya ile Türkiye arasındaki 
ekonomik işbirliğinin ciddi derecede arttığı 
gerçeğidir. 2015 yılında iki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 355 milyon Euroya ulaşmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya’nın 
ticaret gerçekleştirdiği ülkeler arasında 
en büyük ticaret hacmine sahip sekizinci 
ülkedir. Artan ticari işbirliği doğrudan 
yabancı yatırımlara da yansımıştır. 
Yine aynı yıl, Türkiye kaynaklı yabancı 
yatırımlara baktığımızda yatırım miktarının 
214.6 milyon Euroyu aşarak Türkiyeyi 
Makedonyada doğrudan yabancı yatırımları 
bulunan ülkeler arasında altıncı sıraya 
taşımıştır. Bu noktada ilişkilerin her iki 
yönde gerçekleştiği ve iki ülke arasında hala 
tam olarak yararlanılmamış ciddi bir ticaret 
potansiyelinin de var olduğu vurgusunu 
yapmak yerinde olacaktır. Aynı zamanda 
Türkiye ve Makedonya arasındaki iletişim 
ve işbirliğinin her alanda yoğun ve etkin 
olduğunu da vurgulamak gerekir. 

Son dönemde Türkiyeli şirketler 
Makedonyada yeni projelere 
başlayacaklarını sıklıkla duyurmaktadırlar.  
Bu muhtemel projelerin gerçekleşmesi 
halinde toplam yatırımın iki milyar Euroya 
ulaşması ve birkaç bin kişiye daha istihdam 
sağlanması beklenmektedir. Özellikle de 
bölgesel ulaşımda büyük önem arzeden 

Koridor 8 karayolu, Türk akımı ve büyük 
altyapı projeleri gibi stratejik öneme sahip 
yatırımların gerçekleşmesi çok daha büyük 
anlam taşımaktadır. Bahsi geçen bütün 
bu unsurlar Makedonya Cumhuriyeti 
için Türkiyeyi sadece işbirliği yapılan 
bir ekonomik partner değil aynı zamanda 
stratejik ortak haline de getirmektedir. 

Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasında eskiye dayanan 
geleneksel bir dostluk ilişkisi vardır. 
Dostane bir şekilde seyreden iktisadi ve 
siyasi ilişkilerin dışında iki ülke arasında 
kültürden tarihe, eğitim ve bilimsel 
işbirliğinden savunma, sağlık ve turizm 
alanlarındaki işbirliğine kadar farklı 
alanlarda kendini gösteren, çıkar birliğine 
yansıyan, tarihi bağlar da vardır. 

Makalenin devamında detaylıca 
bilgilerinize sunulan rakamlar, belirtilen 
dönemler içerisinde yıl bazında verilmiş 
olup Euro para birimiyle gösterilmiştir.

Şekil 1. Makedonya’da, Türkiye Cumhuriyeti 
doğrudan yabancı yatırımları– akımı ve % payı 
(stok), (önceki veriler, milyon avro cinsinden)
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Kaynak: MCMB

Tabelalardan açıkça görüleceği 
gibi Türkiye menşeli doğrudan yabancı 
yatırımların gayri safi yurtiçi hasılaya ve 
toplam doğrudan yabancı yatırımlara olan 
oranı sürekli artmıştır. 2010 ila 2015 yılları 
arasında Türkiyeli şirketlerin doğrudan 
yabancı yatırımlarının reel büyümesi 
toplam doğrudan yabancı yatırımların 
gayri safi yurtiçi hasılanın büyümesinden 
daha fazla olmuştur. Aynı zamanda iki ülke 
arasında halen tam olarak faydalanılmamış 
bir ekonomik potansiyel olduğu aşikardır. 
Bu potansiyelin gelecek dönemlerde daha 
önce belirtilen rakamları daha da yüksek 
seviyelere taşıması kuvvetle muhtemeldir. 

2015 yılında Makedonyanın yetkili 
makamları tarafından düzenlenen çalışma 
izni belgelerinin toplam sayısı 3417 olurken 
bu izinlerin 646’sı Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına düzenlenmiştir. 2009 ve 
2015 yılları arasındaki altı yıllık dönemde 
Türk vatandaşlarına yönelik düzenlenen 
çalışma izni belgelerinin sayısı %92’lere 
varan muazzam bir artış göstermiştir. 
Düzenlenen izin belgeleri ile ilgili detaylı 
bir çalışma yapıldığında görülen husus bu 

izinlerin çoğunun yönetici pozisyonları ya 
da belirli alanlarda uzmanlaşmış kalifiye 
kişilere yönelik olduklarıdır. 

Makedonyaya doğrudan yatırım yapmış 
yabancı inşaat şirketleri sıklıkla normal 
faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen bazı 
zorluklarla da karşılaşmaktadırlar.  

Makedonyada iş yapan yabancı 
şirketlerin sıklıkla karşılaştıkları problemler 
şunlardır : 

- Yavaş ilerleyen ve uzun süren 
bürokratik işlemler;

- Tam anlamıyla gelişmemiş iç pazar 
ve günümüzün küresel trendlerine 
uyum sağlayamamış kanuni 
düzenlemeler;

- Haksız rekabet algısı (özellikle de 
yabancı şirketlerin yerli şirketlere 
oranla imtiyaza sahip olduklarına 
dair genel algı);

- Kalifiye olmayan kadro;

- Sıklıkla ortaya çıkan ve uzun süren 
siyasi krizlerin oluşturduğu ve yeni 
yatırımcıların gelmesini engelleyen 
riskler.

Makedonyada Türkiyeli şirketlerin 
en önemli yatırımlarının 2005 yılında 
gerçekleştiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır.  

Makedonyaya doğrudan yatırım olarak 
gelen  en önemli Türk yatırımları şunlardır : 

- Koç Holding yatırımı olan Ramstore 
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AVM (Makedonya Merkez 
Bankasında bu yatırım Türkiye 
menşeli değil Bulgaristan menşeli 
olarak kaydedilmiştir);

- Haznedar Holding yatırımı olan 
Vardar Dolomit şirketi;

- 1998 yılında Ziraat Bankası olarak 
kurulan ardından Halk Bankasına 
devredilen bankacılık yatırımı;

- TAV Makedonya  (havaalanı 
yatırımı);

- Cevahir Holdıng (konut inşaatı 
projesi);

- Limak Holding (konut ve AVM 
inşaatı projesi);

- Balkanska Mlekara şirketine yatırım 
yapan SÜTAŞ; 

- Sistina Hastanesine yatırım yapan 
ACIBADEM;

- Avrupa Göz Hastanesi;

- Behar A.Ş. – Fibula 
(İzgrev otel yatırımı). 

Makedonyadaki en önemli yabancı 
inşaat firmaları Türkiye şirketleridir. 
Bu alandaki şirketler arasında Cevahir 
Holdingi, Limak Holdingi ve TAV şirketini 
saymak mümkündür. 

Makedonya ekonomisinin 
kalkınmasında inşaat sektörünün 

yadsınamaz bir önemi vardır. Taşıyıcı bir 
sektör olarak inşaat bir çok yan sektörün 
gelişmesi için can damarı niteliğindedir ve 
ülke ekonomisinin durumunu da bire bir 
etkilemektedir. Genelde ülkedeki büyük 
inşaat çalışmalarını orta ve büyük ölçekli 
şirketler yürütmekte ve inşaat sektörünün 
yarattığı gayri safi yurtiçi hasılanın %90’ını 
ve bu alandaki istihdamın %75’ini bu 
şirketler sağlamaktadırlar. İnşaat sektöründe 
2015 yılı rakamlarına göre etkin halde çalışan 
şirket sayısı 4429 olup ülke çapındaki etkin 
şirketlerin  %6.3’ünü oluşturmakta ve 48143 
kişiye iş imkanı sağlamaktadırlar. Bu rakam 
ayrıca ülkedeki toplam çalışan sayısının 
%7’sini oluşturmaktadır. İnşaat sektörünün 
faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de 
artması ve altyapı çalışmalarının yanında 
konut inşaatlarının büyüyerek devam etmesi 
beklenmektedir. 

Bu noktada 13 Mart 2009 tarihinde 
duyurulan ve 45 milyon Euro tutarında 
olacağı belirtilen Şişecam yatırımının da 
gerçekleşmediğini vurgulamak yerinde 
olacaktır.  Bunun yanısıra Türkiye’nin önde 
gelen şirketlerinden olan Zorlu Holding 
de 2007 yılında OHİS endüstri bölgesinde 
yerel ortağı Goni Teks ile başlattığı 
işbirliğini kısa sürede sonlandırmıştır. 
Goni Teks ise faaliyetlerini sürdürmüştür. 
Ayrıca Cengiz inşaat (Boşkov Köprüsü 
hidroelektrik santrali ) ve Kutanoğlu 
İnşaat da (iki hidroelektrik santral inşaatı) 
yapacaklarını duyurdukları yatırımlarından 
vaz geçmişlerdir. Weibo şirketinin 400 
milyon Euroya varacağı ve 5600 kişiye iş 
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imkanı sağlayacağı duyurulan yatırımının ise akıbeti hala belirsiz durumdadır. 

Aşağıdaki tabelada Makedonya Cumhuriyetindeki önemli Türk inşaat projelerinin 

detaylı bilgilerini bulabilirsiniz. 

Tablo 2. Makedonya Cumhuriyetinde Önemli Türk İnşaat Projeleri / Yatırımları

Şirket Proje Başlangıç 
tarihi

Tutar 
(mil.avro)

İstihdam Son bitiş 
tarihi

Durum

1 Ramstore Makedonya Ticaret Merkezi (AVM) İnşaatı 2005 50 402 Gerçekleşti

2 Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. 220 MW Elektrik Santrali İnşaatı 2007 119 Gerçekleşti

3 CESAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Köprü Onarımları - 2 etap NATO Projesi 2007-2008 30 Gerçekleşti

4 Rena İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Mustafa Paşa Camii Restorasyonu 2007 1.2 Gerçekleşti

5 Rena İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Büyükelçilik Konutu İnşaatı 2007 2.8 Gerçekleşti

6 Novatek Elektrik Mühendislik Üsküp ABD Büyükelçiliği Elektrik Tesisat İşleri 2007 1.5 Gerçekleşti

7 Tokar Yapı ve Endüstri Üsküp ABD Büyükelçiliği Mekanik Tesisat İşleri 2007 1.8 Gerçekleşti

8 Prodar Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Üsküp ABD Büyükelçiliği Çeşitli İnşaat İşleri 2007 0.5 Gerçekleşti

9 Prodar Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Üsküp'teki ABD Büyükelçiliğinin Pencere, Gölgelik vb. İşleri 2007 0.9 Gerçekleşti

10 Prodar Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Üsküp'teki Yeni ABD Büyükelçiliği Panjur Sistemleri 2008 0.16 Gerçekleşti

11 Prodar Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Üsküp'teki Yeni ABD Büyükelçiliği Alüminyum Pencere Sistemleri Kurulması 2008 0.03 Gerçekleşti

12 Prodar Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Üsküp'teki Yeni ABD Büyükelçiliği Giydirme Sistemleri Kurulması 2008 0.3 Gerçekleşti

13 Pera Construction City Plaza Ofis ve Kat Otoparkı 2008 40 Gerçekleşti

14 Pera Construction Bunarcik Serbest Bölgesinde Johnson Matthey şirketine 2 etap fabrika inşaatı 2008 28 Gerçekleşti

15 Yapı Market Sanayi ve Ticaret City Plaza Ofis ve Kat Otoparkı Aluminyum Dışcephe Giydirme 2008 0.5 Gerçekleşti

16 TAV Aleksandar Veliki' ve 'Sv. Kliment Ohridskì  havaalanlarının inşaatı 2008 140 650 Gerçekleşti

17 Mastır Enerji Tesisleri Gaz ve Buhar Tirbünleri Montaj İşleri Alttaşeronluğu 2008 2.1 Gerçekleşti

18 Tuber Endüstriyel Tesisler İnşaat Gaz ve Buhar Tirbünleri Montaj İşleri Alttaşeronluğu 2009 4.7 Gerçekleşti

19 Olcajlı Mühendislik Sube Soğutma Kulelerinin Montajı hk. Alttaşeron Sözleşmesi 2009 0.25 Gerçekleşti

20 Handar Çelik Konstrüksiyon İml. Mekanik ve Bop İşleri Alttaşeron Sözleşmesi 2009 5 Gerçekleşti

21 Cevahir Holding Skycity Yüksekkatlı Bina İnşaatı 2012 142 450 2018 Devam etmekte

22 Sity Plaza Üsküp`te Kapitol Ticaret Merkezinin İnşaatı 2013 30 500 Gerçekleşti

23 Sity Plaza Üsküp`te Hilton Hotelin İnşaatı 2013 25 2016 Devam etmekte

24 Novatek Elektrik Mühendislik Taşeron işleri 2013 1 10 Devam etmekte

25 Cengiz İnşaat ELEM Boşkov Most HES İnşaatı 2014 88 İptal

26 Cevahir Holding Suncity Müstakil Konutlar İnşaat Projesi- 850.000 m2 alana yayılı 2014 295 25 2020 Devam etmekte

27 Aselsan Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. Koridor 10 Otoyol Gişelerinin Yenilenmesi-Geliştirilmesi 2014 18.7 Devam etmekte

28 Kutanoğlu İnşaat 2 HES inşaatı 2014 8 İptal

29 Elif İnşaat Uluslararsı Balkan Üniversitesi İnşaatı 2014 37 2016 Devam etmekte

30 Adalı Holding (Setra) HES İnşaatı 2015 30 Devam etmekte

31 Limak Holding Konut ve AVM İnşaatı 2015 200 2019 Devam etmekte

Toplam    1.268       2.037      

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Ticaret Müşavirliği, MATTO ve yazarın kendi çalışmaları. 
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TÜRKİYE’NİN MAKEDONYA İNşAAT SEKTÜRÜNDE DYY’NIN  
SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ 

Doğrudan yabancı yatırımların ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına sağladığı katkılar 
ya da yarattığı etkileri görebilmek için nitel bir çalışma yapılmıştır (Türkiyeli bir firmanın 
yöneticileri ve yerel bir firmanın yöneticileri ile detaylı mülakatlar gerçekleştirilmiştir). 
Bu mülakatların içeriği ve mülakatların detaylıca analiz edilmesi, yerel şirket ile Türkiyeli 
şirket arasındaki muhtemel yönetim farklarını ortaya koyacağı için bu şirketlerin ülke 
ekonomisinde yarattığı sosyo-ekonomik etkileri de görmek mümkün olacaktır. Mülakatta 
yöneltilen sorular uygulanan yönetim biçimleri, inovasyonlar, çalışanlara sunulan hizmet 
içi eğitimler, şirketin sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkı, çalışanların sosyal 
hakları gibi konuları içermektedir. Bu alanla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilmeniz için 
aşağıdaki tabelada bir yerel ve bir yabancı inşaat şirketinin yarattıkları sosyo-ekonomik 

etkiler karşılaştırmalı olarak dikkatinize sunulmaktadır. 

Tablo 3. Makedonyada Türkiye Cumhuriyeti DYY nın Sosyo-ekonomik etkileri

DYY`ın etkisi Açıklama Yerel şirket 
(inşaat) Türk şirketi

Yerel yönetim bütçe 
gelirleri

Gerekli projeler için fon oluşturması evet
Evet- 

İskan vergisi 
üzerinden

Sosyal programlar için fon oluşturması evet evet

Işgücü ve insan 
kaynakları

Yeniistihdam göreceli evet
Dahayüksekmaaş hayır göreceli
Eğitim göreceli evet
Uzmanlık hayır evet
Farklısosyalkazanımlar hayır evet
Ücretsiz öğünler hayır evet
Ücretsiz konaklama hayır evet
Ücretsiz ulaşım hayır evet
Kiralık konaklama desteği hayır evet
diğer hayır evet

Devlet düzenlemeleri

Vergiler evet evet
Gümrükler hayır evet
Devlet ajansları ile ilişkiler iyi iyi
Siyasirizik göreceli evet

Altyapı gelişmesi  göreceli olumlu

Bölgede iş faaliyetleri
spillover etki evet
Yabancı şirketlere hizmetler sunan 
küçük ve orta şirketlerin gelişmesi hayır Yerel alttaşeronlar 

üzerinden arttırıyor
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Yenilikler

Yeni teknolojiler göreceli

evet
*bina kat 

inşaatında standart 
ahşap yerine 

daha hızlı olan 
çelik tünel kalıp 
kullanımı yeni 

teknolojisi,             
*bina altlarında 

inşa edilen beton/
demir fore kazıklar 

(bir metre geniş 
ve 24 metre 

uzunluğunda) 
R.ö. 9dereceye 

dayanaklı i 
ve sağlamlık 

sağlamakatadır 

ürün göreceli
evet (40 katalı 
yüksek binalar, 

bölgede ilk defa)
Organizasyon hayır Evet
Süreç hayır Evet

Marketing göreceli

evet (yeni 
reklam metodları 

kullanımı, yeni fiyat 
politikaları nekadar 

daha yüksekte 
daha pahalı 

daireler)
Çevre  evet Evet
Şirketlerin toplumsal 
sorumlulukları

Ana ülke ve uluslararasına dayanan 
tecrübeler hayır Evet
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SONUÇ

Ekonomilerin dinamik yapısının 
sürdürülebilir olabilmesi için devamlı artan 
yatırımlara ihtiyaç vardır. Bu nedenden 
ve daha önce belirtilen hususlardan 
ötürü Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Makedonya ekonomisini canlı tutacak bir 
uzun vadeli kaynak ve katalizatör olarak 
değelendirilmektedir.   

 Ayrıca yapılan araştırmalar, Türkiye 
menşeli doğrudan yabancı yatırımların gayri 
safi yurtiçi hasılaya ve toplam doğrudan 
yabancı yatırımlara olan oranının sürekli 
arttığını göstermiştir. 2010 ila 2015 yılları 
arasında Türkiyeli şirketlerin doğrudan 
yabancı yatırımlarının reel büyümesi toplam 
doğrudan yabancı yatırımların ve gayri safi 
yurtiçi hasılanın büyümesinden daha fazla 
olmuştur. 

Türk şirketlerinin Makedonyaya 
yaptıkları doğrudan yabancı yatırımların 
yarattığı etkilerin de olumlu olduğunu 
vurgulamak mümkündür. Bundan ziyade, 
ayrıca Türk inşaat şirketlerinin bundan 
sonraki faaliyetlerini sürdürürken altyapı 
çalışmalarına yönelmelerinin de önemli 
olduğunu belirtmek gerekmektedir. 
Makedonyada son dönemde gerçekleştirilen 
büyük altyapı projelerinin ülkedeki inşaat 
çalışmalarının seyrini önemli ölçüde 
değiştirdiği ve konut ve üstyapı projelerinden 
çok altyapı projelerine ağırlık verildiği 
aşikardır. Önümüzdeki dönemde hidro 
santral inşaatlarına da ağırlık verileceği 

hususu dikkate alınmalıdır.  Bundan sonraki 
çalışmalarda özellikle yerel ortaklarla ortak 
şirket kurma ve bu ortak şirketlerle farklı 
ülkelerde yatırım yapma seçeneği de göz 
ardı edilmemelidir. 

Makedonyadaki serbest ekonomik 
ve teknolojik bölgelerin sunduğu 
imkanlardan  da Türk şirketlerinin yeterince 
yararlanmadığı dikkati çeken bir başka 
husustur. Makedonyanın bütün yabancı 
yatırımları bu bölgelere yönlendirme ve 
bu bölgelerden ihracat yapma imkanı 
bulunmaktadır. Bu potansiyelden yeteri 
kadar yararlanılmamıştır. Bugüne kadar 
üretimi gerçekleştirilen geleneksel ürünler 
dışında bundan sonra katma değeri yüksek 
ürünlerin üretimi de amaçlanmaktadır. Bu 
amaçla ekonomik işbirliğini teşvik eden 
çeşitli program ve fonlardan yararlanılabilir. 
Ayrıca Eksimbank kredilerinden 
yararlanma, türk lirasının konvertibilite/
tahvil edilebilme (dönüştürebilme) özelliği 
ve rahat ulaşım imkanları gibi özellikler 
bu işbirliği için önemli etkenleri teşkil 
etmektedir. 

Son dönemde Türkiyeli şirketler 
Makedonyada yeni projelere 
başlayacaklarını sıklıkla duyurmaktadırlar.  
Bu muhtemel projelerin gerçekleşmesi 
halinde toplam yatırımın bir milyar Euroya 
ulaşması ve birkaç bin kişiye daha istihdam 
sağlanması beklenmektedir. Özellikle de 
bölgesel ulaşımda büyük önem arzeden 
Koridor 8 karayolu, Türk akımı ve büyük 
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altyapı projeleri gibi stratejik öneme 
sahip yatırımların gerçekleşmesi çok 
daha büyük anlam taşımaktadır. Bahsi 
geçen bütün bu unsurlar Makedonya 
Cumhuriyeti için Türkiyeyi sadece 
işbirliği yapılan bir ekonomik partner 
değil aynı zamanda stratejik ortak haline 
de getirmektedir. Bunun dışında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sahip olduğu konum 
Türkiyeyi Avrupa’nın önemli bir enerji 
koridoru halina getirmektedir. Bundan 
dolayı  Makedonya’nın  gelecekle ilgili 
planlarını ve muhtemel işbirliği imkanlarını 
değerlendirirken bu önemli jeoplitik ve 
jeoekonomik alanın potansiyellerinden 
yararlanma yönünde adımlar atması faydalı 
olacaktır. 
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ÖZET

Günümüzde, insanlar ve şirketler yeniliklere açıktır ve başarılı iş ve yatırım 
stratejilerini sürekli geliştirmektedirler. Bu nedenle, tüm şirketler yatırım programlarını risk 
analizine dayalı olarak hazırlarlar. Yatırım dünyasında, risk yönetimi, yatırım politikasının 
kararlaştırılması ve uygulanması, optimal portföyün seçimi zor ve uzun bir süreçtir. Portföy 
optimizasyonu, bir dizi kullanılabilir kaynak ve belirli bir miktar sermayeyle yatırımların 
optimal seçimini içeren bir karesel programlama problemidir. Bugünkü ihtiyaçlara uygun 
olarak, portföyün oluşturulmasında yatırımcılar ve karar vericiler çok sayıda imkanlara 
sahiptir. Bu makalede, portföy optimizasyonunun iki modeli verilmekte ve yatırımda riskin 
azaltılmasında para biriminin etkisi açıklanmaktadır. Portföyün etkin sınırı Mathematica 
10.2 yazılım paketiyle çizilmiştir.
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АBSTRACT

Today, people and companies are open to innovation and continuously improve their 
strategies for successful business and investment. Therefore, all companies preparing their 
investment programs based on risk analysis. In the world of investments, risk management, 
decision and implementation of the investment policy as well as the selection of the 
optimal portfolio is a difficult and long process. The portfolio optimization is problem 
of quadratic programming, which includes optimal selection of investments with a set of 
available resources and a given amount of capital. In accordance with the requirements of 
today investors and decision makers in the creation of the portfolio have a huge number of 
possibilities. In this paper are given two models of portfolio optimization and is described 
the impact of currency in reducing  of  risk in investment. The efficient frontier of portfolio 
is sketched with the software package Mathematica 10.2
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1. GİRİş

Tüm yöneticilerin ve yatırımcıların 
amacı, sahip oldukları varlık, hisse senedi 
ve tahvillerden getiriyi en üst düzeye 
çıkarmaktır. Bu nedenle, riski en aza 
indirgemek için faktörleri analiz ederler. Bu 
amaca ulaşmak için, şirket yöneticileri etkin 
portföyü seçerler ve yatırım politikasında 
gerekli değişiklikleri yaparlar. Bu süreçte 
asıl hedef, portföye yatırılan fonların 
miktarını belirlemek ve risk ile getiri 
arasındaki dengeyi belirlemektir. Harry 
Markowitz, modern portföy teorisini ilk 
ortaya atmıştır. Bu nedenle mart 1952’de 
The Journal of Finance’de Harry Markowitz 
tarafından yazılan “Portföy Seçimi” başlıklı 
bir makale yayınlandı. 1990 yılında bu 
yaklaşım için Harry Markowitz Nobel 
Ekonomi Ödülü’nü kazandı. 

Risk çok boyutlu bir anlam taşır ve 
genellikle öngörülemeyen olaylar nedeniyle 
olumsuz bir fenomen olarak görülür. 
Çeşitli endüstrilerde oluşabilir ve yatırımın 
performansını etkiler. Risk yönetimi 
çok önemlidir. Yatırımcıların yatırım 
yaparken karşılaşacağı potansiyel olayları 
ve sonuçları düşünmeyi gerektirir ve riski 
en aza indirgemek için hangi önlemlerin 
alınması gerektiğini düşüncesini içerir (Un-
Jul Tu Jun, Zhou Guofu, 2011). 

Ekonomist olarak Harry Markowitz, kâr 
ve risk arasındaki ilişkinin nicelleşebileceğini 
ve dolayısıyla kârın farklı seviyeleri için 
gerekli olan risk düzeyini belirleyebileceğini 
belirtmiştir. Ortalamanın üstünde bir risk 
almadan ortalamanın üstünde kâr elde 
edilemediği sonucuna varmıştır. Elde ettiği 
sonuçları açıklamak için verimlilik sınırı 

kavramını vermiştir.  Bu sınır, her noktada 
potansiyel kârın ve ilgili risk derecesinin 
kesişimi olarak tanımladığı çizgiyi temsil 
eder. Verimli bir portföy, belirli bir risk 
seviyesinde en yüksek kârı elde eden 
portföydür, verimsiz bir portföy ise uygun 
bir kâr seviyesine ulaşılmadan riske maruz 
kalmayı içerir. Dolayısıyla, ortalama 
varyans modeli hala finans analizinde en 
çok kullanılan ve çok popüler olan sayısal 
bir yöntemdir (Radovan Chalupka ve Juraj 
Kopecsni 2009).

Amaç

Bu çalışmanın temel amacı portföy 
optimizasyonun ortalama varyans 
modelinde deterministik getiriye sahip 
risksiz nakitin önemini tanımlamak ve 
analiz etmektir.

2. ARAşTIRMADA KULLANILAN 
YÖNTEMLER

Araştırma yöntemleri üç bölümden 
oluşmaktadır:

• Araştırmada kullanılacak modellerin 
tanımlanması,

• Örnek analizi

• Modelin Mathematica 10.2 yazılım 
paketinde çözümü.
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2.1 Portföy Optimizasyonu

Optimizasyon, fonksiyonların minimum 
(veya maksimum) değerlerini bulmayı içerir. 
Pratik uygulamaları nakliye masraflarını 
veya teslimat sürelerini en aza indirgemek 
için dağıtım programlarını hesaplamak veya 
planlamak olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Elimizde, üç yatırım fonları arasında 
bölünebilen ve beklenen getirileri 21,rr ve 3r
olan М miktar para olduğunu varsayalım. 
Eğer 21, xx ve 3x  miktarları kadar yatırım 
yaparsak genel getiri aşağıdaki eşitlikle 
hesaplanır

( ) %332211

M
xrxrxrx ++

=ρ .

−i ci yatırımda giderler ii xc ile 
hesaplandıysa o zaman yatırımın toplam 
gideri 

332211 xcxcxcC ++=  olur. 
(Bartholomew-Biggs, 2005)

Portföy optimizasyonu, karesel 
programlama problemi olup kısıtlamaları 
doğrusal olmayan en basit bir optimizasyon 
problemidir. Portföy optimizasyon 
problemin ikinci dereceden bir ( )xf  amaç 
fonksiyon vardır ve doğrusal kısıtlamaları 
( ) ( )mixci ,...,1=  aşağıdaki gibidir:

( ) xgGxxxQ TT +=
2
1min                (2.1)

Kısıtlamalar Eibxa i
T
i ∈= ,                (2.2) 

Iibxa i
T
i ∈≥ ,                                     (2.3)

Burada G simetrik olan bir n×n matris, E 

ve I sonlu indisler kümesidir, { }emE ,...,1=  
ve      { }mmI e ,...,1+=  dir (Sun W and 
Yuan Ya-X, 2006).

2.1 Bir periyotta ortalama – varyans 
model analizi

Belli bir zaman için nvarlığın yatırımını 
inceleyelim. vx miktarı v varlığına yatırılmış 
miktar, nx∈ ¡ portföy vektörü ve nr∈ ¡
varlığın beklenen getirisinin rastgele 
vektörü olsun. Bütün bu büyüklükler 
yatırım sonunda toplam sermaye v vr x ‘i 
bulmak için kullanılmaktadır.  r rastgele 

vektörü ( )rEr = matematiksel beklentiyle 
ve varyans – kovaryans matrisi 

( )( )
TT TE r r r r E rr rr   Σ = − − = −  

gibi verilmiş olsun. Varyans – kovaryans 
matrisin matris şeklinden yazılışı :



















=Σ

nnnn

n

n

σσσ

σσσ
σσσ

K
LLLL

K
K

21

22212

11211

gibidir, burada i j≠ için ( )cov ,ij i jr rσ =  

ve ( )2
ii i iV rσ σ= = dir. Özel portföyün 

seçimi toplam getiri (veya toplam sermaye 
xrw T= ) için belli bir dağılım belirtmek 

demektir. Bir periyotta ortalama – varyans 
model analizi belli bir portföy yardımıyla 
getirinin istenen dağılımları belirtmek 
demektir. Bu modellerde r için matematiksel 

Şekil 1 Portföy diyagramı
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beklenti ve varyans – kovaryans matrisi gibi 
iki önemli nokta vardır. 

Tanım2.1 Portföyün getirisi beklenen 
getirilerin ortalamasıdır, yani

( ) ( ) xrxrEx
TT ==ρ

Buradа r ile ( )1 2, ,..., nr r r vektörü ve х ile 

( )1 2, ,..., nx x x  yatırımlar vektörü verilmiştir.

Tanım2.2  Portföyün riski getirilerin 
varyansıdır, yani

( ) ( )2 2( ( ))

( )( ) .

T T T

T T

R x r x E r x E r x

E x r r r r x

σ  = = − 
 = − − Risk matris şeklinde:

( ) TR x x x= Σ

gibi yazılır. Ortalama – varyans modelin 
farklı şekilleri vardır,  ancak en tanınmış 
şekli aşağıdaki şeklidir 

( ) ( )xRx
x 2

1max −µρ                           (1.3)

kısıtlamalar: 1=xeT

burada ( ), 1,1,...,1ne e∈ =¡ dir. Amaç 
fonksiyonu yardımıyla yatırımcının 
gerçek hedefi ve risk ve getiri arasındaki 
oranın (değiş tokuşun) modellemesi 
yapılmaktadır, 1=xeT kısıtlaması ise 
bütçe denklemi gibi tanınmıştır ve bu 
denklemle başlangıç sermaye 0w  belirtilir  

(genelliği bozmadan 10 =w  alabiliriz). 
Çok durumlarda modellerin seçimi amaç 
fonksiyonu orijinal probleme yakın olan 
model olarak yapılmaktadır. Bu modellerde 
bütçe denklemi kısıtlama olarak alınarak 
riskin minimumu aranmaktadır ve istenilen 
getirinin elde edilmesi problemi aşağıdaki 
gibi verilir:

( )1min
2x

R x                                        (1.4)

Kısıtlamalar: 1=xeT

( ) ρρ =x .

Bu durumlarda yatırımcının hedefi amaç 
fonksiyonu ve getiri arasında ayrılır.

2.2 Portföy Diyagramı ve Mümkün 
(Olası) Küme

Bütün yatırımlar ve portföyler beklenen 
getiri r ve standart sapmaσ  ile karakterize 
edilir. Bu yüzden her portföy r σ−  
diyagramında nokta olarak gösterilir. 

( ) ( )1 1 1 2 2 2,  ve  ,D r D rσ σ  iki yatırım olmak 
üzere bir portföy inceleyelim. [ ]1,0∈α
olan bir reel sayı ve α−=11x  ve α=2x  
portföyde yatırımlar miktarı olsun. 
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Diyagramda noktalar gibi gösterilebilen 

n yatırım olduğunu varsayalım. Yatırımların 

tüm mümkün olan tutarlarını kullanarak 

1
1

=∑
=

n

i
ix  olacak şekilde bir portföy 

oluşturalım. Portföye karşılık gelen tüm 
noktalara mümkün (olası) küme ya da 
mümkün (olası) bölge denir. Mümkün 
küme konveks kümedir (bakınız Şekil 
1). Mümkün (olası) kümenin sol sınırına 
minimum – varyans kümesi denir. Getiri, 
mümkün getirinin ortalama oranının 
standart sapmasının en küçük olan mümkün 
noktaları olduğundan  bu noktalar mümkün 
bölgenin sol sınırında bulunur. Minimum 
varyanslar eğrisi Şekil 1 de verilmiş olan 
bir konveks eğridir. Şekilde görüldüğü 
gibi ( )* *, rσ  noktası minimum varyansı 
olan noktayı temsil etmektedir. Minimum 
– varyans kümesinin üst sınırına  mümkün 
bölgenin etkin sınırı denir. Sabit risk için 
standart sapması verilmiş olan bütün 

portföyleri incelersek, getirisi en büyük 
olan portföy, etkin portföyün sınırının üst 
kısmında olduğunu Şekil 1 den görebiliriz 
(Luenberger, 1998).

2.3 Sadece Varlıkların Risk Edildiği 
Моdel

Portföy analizinin en basit durumu 
sadece varlıkların risk edildiği durumdur. 
Bu durumda beklenen getirinin dağılımı 
için iki koşul inceleyeceğiz.

Varsayımlar.

(А1) Varyans – kovaryans matrisi pozitif 
tanımlıdır, 0>Σ .

(А2) r matematiksel beklentisinin katı 
değildir.

 (А1) deki varsayım yüzünden aşağıdaki 
sabitleri tanımlayabiliriz.

eeT 1−Σ=α ,      reT 1−Σ=β ,     

 1Tr rγ −= Σ ,      2βαγδ −= .     

Lemma 2.1 γα , veδ sabitleri pozitiftir. Bu 
sabitler aşağıdaki özelliklere sahiptir

( ) ( )






ΣΣ

∈
minmax

,
λλ

α nn
,     
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 ( ) ( )
















ΣΣ
∈

min

2

2

max

2

2 ,
λλ

γ
rr

,      ( )Σ<
min

2

λ
β

rn

burada maxmin ,λλ  sayıları Σmatrisin 
minimum ve maksimum öz değerleridir.

İspat. (А1)  den 0>Σ  olduğu gerekir

( ) ( )

( ) ( )

2 21 1 1
min max2 2

max min

,

,

Te e e e

n n

α λ λ

λ λ

− − − = Σ ∈ Σ Σ 
 

=  Σ Σ  
.

Benze şekilde γ  sabiti için de ispatlanır. r
veеlineer bağımsız ve 0>Σ  olduğundan 
(А2) ve (А1) varsayımlarından

[ ] 01 >







=Σ







 −

γβ
βα

re
r
e

T

T

elde edilir. Bu yüzden pozitif  

determinantıδ  olur. Buradan ( )Σ<
min

2

λ
β

rn
 

olur.

Not. α veγ sabitleri için kesin eşitsizlikler 

geçerlidir, bu eşitsizlikler β  için geçerli 

değildir ve genel durumda γα < , 0>β  
geçerli değildir. Bu çalışmada 0,, >δγα  

durumunu inceleyeceğiz.

Model 1                   xrxx
TT

x
µ−Σ

2
1min

                              kısıtlamalar: 1=xeT .

Bu problemin Lagrange fonksiyonu aşağıda 
verilmiştir

( ) ( )1
2
1;, −−−Σ= xexrxxxL TTT λµµλ .

Bu problemin çözümü aşağıdaki teoremle 
verilmiştir.

Teorem 2.2 Model1in primal – dual çözümü

( )rex µλ +Σ= −1 ,          ( )
α
µβλ −

=
1

tektir ve toplam getiri aşağıdaki eşitlikle 
bulunur

( )
α
µδβµγλβρ +

=+= .

İspat. Problemin Lagrange fonksiyonundan 
birinci sıradan koşullarını aşağıdaki gibi 
yazarız.

( )

( )

1 1, ; 0
2 2

, ; 1 0

T T T
x

T

L x x x r e

L x e xλ

λ µ µ λ

λ µ

∇ = Σ + Σ − − =

∇ = − =
Koşulların birinci satırında 0>Σ matrisi 
için (AB)T=BTAT özelliği uygulayarak 
(matrislerin çarpımının devriği ikinci 
matrisin devriğinin birinci matrisin 
devriğiyle çarpımına eşittir) aşağıdaki 
eşitlik elde edilir:
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0T Tx r eµ λΣ + − − = .

Eşitliğin sol tarafı 1−Σ matrisiyle çarpılarak

( )1 T Tx e rλ µ−= Σ +

elde edilir. İkinci eşitlikte x değerini yazarak

( )
α
µβλ −

=
1

olur. Bu şekilde toplam getiri için( )

( )

1

1 1

  bulunur.

T T T T

T T T T

r x r e r

r e r r

ρ λ µ

λ µ
β µδ

λβ µγ
α

−

− −

= = Σ +

= Σ + Σ

+
= + =
Çözümün tekliği amaç fonksiyonun kesin 
konveksliği ve kısıtlamaların tam rank 
özelliğinden gerekir. 

Model 2 Öngörülen getiriyle ortalama – 
varyans problemi  aşağıdaki gibi verilir:

1min
2

T

x
x xΣ

Kısıtlamalar: 1=xeT

ρ=xr
T

.

Problemin Lagrange fonksiyonu aşağıda 
verilmiştir

( ) ( ) ( )ρµλρµλ −−−−Σ= xrxexxxL
TTT 1

2
1;,,

.

Teorem 2.3 Model 2 primal – dual çözümü 
tektir ve aşağıda verilmiştir

( )rex µλ +Σ= −1 ,   ( )
δ
βργλ −

= ,     

( )
δ
βαρµ −

= .

İspat. Birinci sıra koşulları matris cinsinden 

aşağıdaki gibi yazabiliriz
0

0 0 1
0 0

T

T

e r x
e
r

λ
µ ρ

Σ     
     − =     
     −     

.

Teorem 2.2 te olduğu gibi burada da sistemin 

birinci satırından optimal portföy х elde 

edilir. x in değeri, ikinci ve üçüncü satırda 

yazılarak optimal çarpanlar elde edilir

1

1

1

1

1 1

T

T

e
e r

r

λ
µ ρ

α β γ βρ
β γ ρ αρ βδ

−

−

−

       = Σ             

−     
= =     −     

.

Çözümün tekliği Teorem2.2. de gibi gerekir.

Teorem 2.4 µ  parametreli Model 1ve 
ρ  parametreli Model 2 ancak ve ancak 
µ parametresi Model 2 nin getirisinin 
optimal çarpanına eşit veya ρ parametresi 
Model 1in optimal getirisine eşit olması 
durumunda denktir.

İspat. ( )
δ
βαρµ −

=
 
ve ( )

α
µδβρ +

= gerekli 

şartları denktir. Buradan her iki modelin 

bütçe çarpanların aynı olduğu eşitliği 

gerekir.
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21 µβ δ αβρ β
α αδ
αγ αβρ γ βρ

αδ δ

− − +
=

− −
= =

Demek ki, optimal portföyler aynıdır. Yeterli 
şartlar trivialdır. 

Teorem 2.5 Model1 ve Model 2 optimal risk 
aşağıdaki eşitlikle verilmiştir

( ) ( ) ( )
α
δµ

δ
γβραρρσ 12 22

2 +
=

+−
= .

Global minimum
α
βρ =ˆ için elde edilir ve 

( )
α

ρσ 12 = pozitif değeri vardır ve optimal 

çözüm
α
ex 1ˆ −Σ= , 0ˆ,1ˆ == µ

α
λ elde edilir.

İspat. Tanım 2.2 ve Teorem 2.2 den,

( ) ( ) ( )rerexx TT µλµλρσ +Σ+=Σ= −12

( ) ( )

2 22λ α λµβ µ γ
λ λα µβ µ λβ µγ

= + +

= + + +
.

elde edilir. Teorem 2.3 tenλ ve ρ değerlerini 
ve λ  ve µ  nin değerlerini Teorem2.5 ten 
kullanarak

( ) ( )

( )

2
2

2

2

1

αρ βρ γ
σ ρ λ µρ

δ
µ δ
α

− +
= + =

+
=

.

bulunur. Kalan eşitlikler trivialdir. 

2.4 Riskli varlıklar ve risksiz nakit ile 
model 

Şimdi, n riskli varlıkları ve cx  ek nakitli 
cc rr =  deterministik getirili bir hesap 

verilmiş olsun. Portföy ( )cxx,  dir ve 
yalnızca Σ,,, rrx  riskli kısmına bakar.

Varsayımlar.

(А1) Varyans – kovaryans matrisi pozitif 
tanımlıdır, 0>Σ .

(А3) err c≠ .

Model 3 Nakit kaybolma ile ilişkili herhangi 
bir kovaryans için risk ( ) xxxxR Tc Σ=, , getiri 
( ) ccTc xrxrxx +=,ρ dir ve optimizasyon 

problemi alağıdaki fromda olur:

xx
x
x

x
x T

c

T

cxx c
Σ=















Σ








2
1

00
0

2
1min

,

Kısıtlamalar      ,1=+ cT xxe
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ρ=+ ccT xrxr .

Teorem 2.6  Model 3 ün primal – dual 
çözümü aşağıdaki formullerle hesaplanır

               

( ) ( )errrex c−Σ=+Σ= −− 11 µµλ ,      
µλ cr−= ,

( )αβµ cc rx −−=1 ,          ( )
c

cr
δ

ρµ −
= ,

burada ( ) 022
>+−= γβαδ ccc rr  dir. 

Modelin optimal riski 

( ) ( )
c

cr
δ

ρρσ
2

2 −
=

eşitliğiyle hesaplanır. Tüm getirilere kıyasla 
cr=ρ̂  global minimuma ulaşılır ve değeri 

sıfırdır. Bu durum ile ilişkili çözümde % 100 

nakit vardır: ( ) ( )ˆ ˆ ˆ, 0,1 , 0cx x λ µ= = =   dir.

İspat. Optimal koşullar sistemi
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Optimal bütçe çarpanı λ, satır 2’den elde 
edilir. Bütçe çarpanın değeri satır 1’e 
yazılırsa, x için ifade elde edilir ve bu x’in 
değeri satır 3’ün yazılarak cx  bulunur.  x ve 

cx nin değerlerinin satır 4 te yazılmasıyla 

( ) ( )( )2

T c c

c c c c

c c

r x r x

r r r r

r

ρ

µ γ β µ β α

µδ

= +

= − + − −

= +

,

elde edilir ve buradan µ  bulunur. cδ  
pozitifliği (A3) varsayımıyla beraber 

( ) ( )errerr cTcc −Σ−= −1δ

eşitliğinden gerekir. Son olarak, x için ikinci 
formülden

( ) ( ) ( )
( )

2 2 1

2

2

Tc c

c
c

c

r r e r r e

r

σ ρ µ

ρ
µ δ

δ

−= − Σ −

−
= =

bulunur. Geri kalan açıklamalar cr=ρ̂  vb.) 
triviyaldir.

Model 4 Model 3 ün tradeoff versiyonu  
vardır:

( )ccTT

xx
xrxrxx

c
+−Σ µ

2
1min

,

Kısıtlamalar       1=+ cT xxe .

Teorem 2.7 ρ parametreli Model 3 ve μ  
parametreli Model 4 ün denk olması için 
gerek ve yeterli şart ccr µδρ +=  eşitliğin 
sağlanmasıdır.

İspat. İspat, Teorem 2.5’in ispatına benzer 
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ve bu nedenle ihmal edilmiştir.

Teorem 2.8 Model 3’teki risk, Model 2’deki 
riskten hemen her zaman düşüktür. Eğer 

αβ cr≠  ise etkin sınırlar tek noktada 
birbirine değer

αβ
βγ

αβ
δρ c

c

c

c
c

r
r

r
r

−
−

=
−

+= ,    

( ) ( )2
2

αβ
δρσ

c

c

r−
=

ve her iki problemin çözümü  “özdeştir”: x veya 

( )0,x  dir. αβ cr=  ise, o zaman 1≡cx   olur 

ve riskler birbirinden 
α
1

 sabiti için fark olur:

( )
δ

γβραρ
αδ

ρ +−
=+

− 21 22

c

cr
.

İspat. αβ cr≠  ise, o zaman Model 3’ün  tek 
bir sıfır nakit çözümü vardır 0=cx , burada

αβ
µ cr−
=

1
,      

αβ
λ c

c

r
r
−

−=

dir. Buradan Teorem 2.6 göre ρ ve ( )ρσ 2  
başlangıç değerleri elde edilir.  ρ için elde 
edilen değerin Teorem 2.3  te λ, μ  yazıldığında 
her iki problem için aynı değerler elde edilir. 
Bu nedenle, portföyleri de aynı olur. Etkin 

sınırların  
( )
2

22

ρ
ρσ

d
d

 eğriliği sırasıyla 
δ
α2

 ve 

cδ
2

dir. Buradan,

( )
( )

2 2 22

0

c c c

c

r r

r

αδ δ α αβ αγ αγ β

α β

− = − + − +

= − >

Bulunur.  Böylece 022
>> cδδ

α
, Model 

3’ün 0≠cx olması durumunda daha düşük 

bir risk taşıdığını ima eder. αβ cr=  durumu 

triviyaldir: her iki etkin sınır için cr=ρ̂  ve 
aynı eğriliklere sahiptir. (Steinbach M.C, 2001)

2.5 Örnek Çalışma 

Risk incelenmesi  ve yönetimi, iş hayatının 
teknolojik, mekanik, tıbbi  ve mali nitelikteki tüm 
yönlerini kapsamaktadır, çalışmada kayıpları 
azaltmayı ve minimize etmeyi amaçlamaktadır. 
Bu çalışmada, risk analizini ve nakitin 
indirgeme üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Analiz, bilgisayarların önleyici bakımları, 
bilgisayar laboratuvarındaki tehlikeler ve 
bilgisayar laboratuvarı üzerindeki kontroller 
varlıklar olarak alındığı üç gösterge yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Koruyucu bakım, ekipman 
bileşenlerinin aşınması, yıpranması veya ani 
arızalanmasını önleme amacı taşıyan ve önceden 
programla  belirlenmiş bir iştir. Bu programda, 
yıkılmaların ve arızaların önlenmesine yönelik 
planlı bakım faaliyetleri kapsanmıştır. Koruyucu 
bakım aşağıdaki avantajlara sahiptir (Sandler, 
2009): varlıkları korur, üretim ekipmanının 
ömrünü uzatır, sistem güvenilirliğini artırır, 
zedelenmeyi azaltır, değiştirme maliyetini 
düşürür ve sistem kesintilerini azaltır. 
Bilgisayar laboratuvarı üzerindeki tehlikeler 
ergonomik çalışma merkezleri, kabloların 
elektriksel yönlendirilmesi, elektrik prizleri 
ve laboratuvarın çalışma saatleridir. 
Tekrarlayan gerinme hasarların oluşmaması 
için ergonomik çalışma merkezleri sağlanır, 
laboratuvarı kullananların hareketleri esnasında 
tehlikelerinin giderilmesi için kablo sistemin 
kontrolü yapılır. Laboratuvardaki iş istasyonu 
sayısı için elektrik prizlerinin kontrolü, Campus 
Securities Lone Worker programını kullanarak 
yapılır.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde 2015 - 
2016 öğretim yılı için üç varlık hakkında verilere 
sahibiz ve bu doğrultuda risksiz nakit 0.5cx =  
ve beklenen getiri 0.8cr =  için yatırımlar 
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aşağıdaki tablodaki değerler için yapılmıştır:

Varlıklar Beklenen getiri

Varlık 1

Koruyucu bakım 1.2
Varlık 2

Tehlikeler 1.3

Varlık 3

Kontroller 0.9

4. BULGULAR VE YORUM

Varlıkların kovaryans matrisi:

0.018 0.028 0.002
0.028 0.051 0.005
0.002 0.005 0.015

− − 
 Σ = − 
 − 

olarak hesaplanmıştır. Тeorem 2.6 göre 

Моdel 1 ve  Model 3 için 1 0.28803x = , 

2 0.166321x =   0.0160622  ve 0.5cx =  
sonuçları elde edilmiştir.  Bu durumda portföyün 

optimal getirisi ve riski ( ) 1.24534xρ =  ve  

( ) 0.00110527R x =  olarak hesaplanmıştşr. 
Portföyün etkin sınırı aşağıdaki Mathematica 
10.2 kodu yardımıyla çizilmiştir.

“Efficient frontier of three assets”

“r_i , i =1, 2, 3 return of i-th assets”

“Q covariance matrix”

“P Inverse matrix of Q”

r1=1.2

r2=1.3

r3=0.9

r={r1,r2,r3}

e={1,1,1}

Q = { { 0 . 0 1 8 , - 0 . 0 2 8 , - 0 . 0 0 2 } , { -
0.028,0.051,0.005},{-0.002,0.005,0.015}}

If[PositiveDefiniteMatrixQ[Q],Print[“Matr
ix is positive definite”],Print[“Matrix is not 
positive definite “]]

A=Mod[r,e]

If[A[[1]]>0&&A[[2]]>0&&A[[3]]>0,Print
[“r is not a multiple of e”],Print[“r is mul-
tiple of e “]]

P=Inverse[Q]

alfa1=Total[{P[[1,1]],P[[2,1]],P[[3,1]]}]

alfa2=Total[{P[[1,2]],P[[2,2]],P[[3,2]]}]

alfa3=Total[{P[[1,3]],P[[2,3]],P[[3,3]]}]

alfa=Total[{alfa1,alfa2,alfa3}]

beta=Total[{alfa1*r1,alfa2*r2,alfa3*r3}]

gama1=Total[{P[[1,1]]*r1,P[[2,1]]*r2,P[[3
,1]]*r3}]

gama2=Total[{P[[1,2]]*r1,P[[2,2]]*r2,P[[3
,2]]*r3}]

gama3=Total[{P[[1,3]]*r1,P[[2,3]]*r2,P[[3
,3]]*r3}]

gama=Total[{gama1*r1,gama2*r2,gama3
*r3}]

delta=alfa*gama-beta^2

deltac=rc2*alfa-2*rc*beta+gama

Şekil 2  Örnek çalışmanın etkin sınırı
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lamda=1/alfa

xc=0.5

mi=(1-xc)/(beta-rc*alfa)

xc=0.5

mi=(1-xc)/(beta-rc*alfa)

x 1 = T o t a l [ { m i * P [ [ 1 , 1 ] ] * ( r 1 -
rc),mi*P[[2,1]]*(r1-rc),mi*P[[3,1]]*(r1-
rc)}]

x 2 = T o t a l [ { m i * P [ [ 1 , 2 ] ] * ( r 1 -
rc),mi*P[[2,2]]*(r1-rc),mi*P[[3,2]]*(r1-
rc)}]

x 3 = T o t a l [ { m i * P [ [ 1 , 3 ] ] * ( r 1 -
rc),mi*P[[2,3]]*(r1-rc),mi*P[[3,3]]*(r1-
rc)}]

Print[“x1=”,x1]

Print[“x2=”,x2]

Print[“x3=”,x3]

Print[“xc=”,xc]

Total[{x1,x2,x3,xc}]

Print[“x1=”,x1]

Print[“x2=”,x2]

Print[“x3=”,x3]

Print[“xc=”,xc]

return=rc+deltac/(beta-rc*alfa)

risk=deltac/(beta-rc*alfa)2

Print[“Risk=”,risk]

Print[“Return”,return]

ContourPlot[{(y-rc)^2/deltac==x,(alfa*y2-
2*beta*y+gama)/delta==x},{x,0,0.05},{y,0,3}

,PlotTheme->”Monochrome”,RegionFunction-
>Function[{x,y},return<y],GridLines->{Rang
e[0,0.1,0.005],Range[0,5,0.25]},ContourStyle-
>{Thickness[0.007]},FrameLabel->{{HoldFo
rm[Return],None},{HoldForm[Risk],None}}
,PlotLabel->None,LabelStyle->{FontFamily-
>”Times New Roman”,12,GrayLevel[0],Bold}]

5 SONUÇ 

Araştırma sonuçları tek dönemde optimal 
portföy seçimi için Markowitz modeli 
uygulanması örneğini kapsamaktadır. 
Modelin çözümü Mathematica 10.2.0 
programlama dilinde yapılmıştır. Etkin 
sınırın çizimi için ContourPlot  komutu 
kullanılmıştır. Bu komutun Graphics 
komutuyla işlevi aynıdır. Grafiği bir blok 
(uygulamada dinamik kapsamlı değişken  
belirler) olarak kullanır, iki boyutlu bir 
grafik görüntüsünü temsil eder ve x ve y 
değişkenlerini lokal değişkenler olarak 
algılar. Etkin portföy seçimi şirketlerin 
veya firmaların yatırımını ve yönetimini 
kapsar. Şirketlerin kârı, belirli bir getiri 
elde etmek için alınan risk faktörü olarak 
ölçülür. Karmaşık yatırım portföylerinin 
yönetimi için süreklilik gerekir ve durum 
değerlendirilmesi, yatırım alternatiflerinin 
tanımı, risk ve getiri kalıcı kontrolünün 
en uygun kombinasyonunun seçimi, dış 
etkenlerin değişmesi durumunda optimal 
portföyün revizyonu, faiz oranları, döviz 
kuru ve enflasyondaki değişikliklerin 
kontrolü gibi faaliyetleri kapsamaktadır. 
Optimal portföy oluşturulmasının temel 
amacı varlıklarda risk ve getiri için 
mümkün olan en yüksek verimi sağlamak 
ve portföyde onlar arasındaki oranın ideal 
kombinasyonunu belirlemektir. Çözümde 
her ,  1, 2,3ix i =  için pozitif değer elde 
edilirse yatırım miktarında doğru seçim var 
anlamına gelir, ,  1, 2,3ix i =  için negatif 
değerler elde edilmesi durumunda ise arzu 
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edilen getiriyi elde etmek için borç alınması 
gerekir demektir. Bizim durumda 1.24534  
getiriyi elde etmemiz için 0.0010527  
optimal risk almamız gerekir. Birden fazla 
varlık yatırımının başlıca avantajlarından 
biri alınan risk seviyesinin azaltılmasıdır. 
Örnek çalışmada getiri oranı aynı kalırken 
dördüncü varlığın değeri arttıkça risk değeri 
küçülür. Portföyde, deterministik yatırımlar 
arttıkça, riskte azaltma olur. Bu örnek 
bağımsız varlıkları içerdiğinden  önemlidir. 
Bu nedenle, riski azaltma planında her zaman 
acil durumlar için bir ek varlıklar olmalıdır 
ve bu varlıklar akademik yılın sonuna 
kadar başka amaçlar için kullanılmamalıdır. 
Örnek çalışmanın etkin sınırı Şekil 2’de 
verilmiştir.

 

BEYAN

 Yazar çıkar çatışması olmadığına 
beyan etmektedir
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DERGİNİN YAYIN İLKE KURALLARI 
VE YÖNERGELERİ

BAŞLAMADAN ÖNCE
Çalışma müellifi (makale sahibi)
 Yazarlar, taslağa, tasarıya, icrasına 
veya etüdün  açıklanmasında önemli ölçüde 
katkıda bulunanlara sınırlı olması gerekir. 
Önemli ölçüde katkıda bulunanlar ortak yazar  
olarak sayılmaları gerekir. Araştırma projesinin 
muhtelif konularında katkısı olanlar, katkıda 
bulunanlar olarak geçecektir. 
 Müellif, listeye geçen ortak yazarların, 
hazırlanan çalışmanın son şeklini görüp 
yayınlamak için sunulması konusunda razı 
olduklarını sağlamalıdır. 
Çalışma müellifi
Çalışmanın gün yüzü görmesinde katkısı 
olanların tümü listeye geçerek, ortak yazarlar 
olarak adlandırılmalıdır. Çalışmanın hazırlığında 
yer alan ve katkıda bulunan diğerleri iştirakçı 
olarak kabul edilmelidir. Yayınlamak için kabul 
edilecek çalışmanın son şeklini kabul etmeden 
önce, müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın 
son şeklini teyit etmesi gerekmektedir. 
Müelliflerde değişmeler
 Müelliflerde değişme olarak, 
çalışmanın kabul edilen şeklinde ilave, silme, 
müelliflerin adlarında yeniden düzenleme 
anlamına gelmektedir. Versiyonun onlayn 
şekilde kabul edilmesinden sonra, yazarlar veya 
ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul etmek 
mümkün değildir. 
 Yazar hakkında düzeltme yapmak 
ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen 
hususlara riayet etmek gerekmektedir: 

1. Yazarın  eklenmesi veya silinmesinin nedenini 
bildirmek 
2. (tarayıp e-posta ile gönderilmiş) Listeden bir 
yazarın eklenmesi veya silinmesi ile ilgili tüm 
yazarların rızasının olduğunu ispatlayan yazılı 
teyit.
3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya 
silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun rızasını 

isteyecektir. 
 Yazar tarafından gereksinimler 
gönderilmediği durumunda, göz önünde 
bulundurulmayacaktır. 
Orijinellik ve sahtelik 
 Müelliflerden makalenin orijinel 
yazılı şeklini sunmaları istenmektedir. Diğer 
müelliflerden fikirler kullanmak istenildiğinde, 
onların yazılı rızaları gerekmektedir. Sahteciliğin 
her türü, ahlaka aykırıdır ve kesinlikle 
cezalandırılacak ve kabul edilmeyecektir. 
Müellif veya yazarlardan, çalışmanın dergiye 
yayınlanmasından önce, çalışmasını sahteliğe 
karşı yoklayacak proğramlar kullanması 
gerekmektedir. Yazı İşleri Kurulu sunulacak 
olan çalışmayı sahteliğe karşı yoklama hakkına 
sahiptir ve sahte olduğu tespit edilirse, müellife 
bildirmekle yükümlüdür.                 
Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları
 Çok sayıda açıklama ve çıkar 
anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir. Çalışmanın, 
maddi olarak desteklendiği kurumda 
yayınlanması, çıkar anlaşmazlıkların ortaya 
çıkmasından korunmanın en iyi yoludur. 
 Metnin sonunda, “Çıkar 
anlaşmazlıkları” alt başlığı altında, tüm 
yazarlar, herhangi bir çalışmanın başından üç 
yıl boyunca mali (dolaylı veya dolaysız), kişisel 
veya diğer kişiler veya kurumlarla olan ilişkiler 
konusunda  var olan ve olagelmesi beklenebilen 
çıkar anlaşmazlıklarını beyan etmelidirler. 
Yayınlanan çalışmalarda temel hatalar 
Yazar, yayınlanan yazıda herhangi bir hatayı 
tespit ettiği durumda, anında dergi editörünü 
veya yayınevini bildirmelidir. Hata durumunda 
yazar, hatayı bertaraf etmek için Yazı İşleri 
Kurulu ile işbirliği yapmalıdır. 
Müellifin Hakkı
Dergiye orijinel  el yazısının sunulduğunda, 
çalışmanın orijinel olduğu ve önceden başka 
bir yerde yayınlanmadığı olarak düşünülecektir; 
çalışmanın yayınlanmasından önce imzalaması 
için müellifine gönderilecek, çıktısı alınacak 
ve online yüklenecek ve yayınevinin rızası 
olmadan, ticaret amaçlı, başka bir yerde aynı 
şekilde ve farklı bir dilde yayınlanmayacaktır. 
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Yazarlar, sunum öncesi ve sunum süreci 
esnasında çalışmalarını internete yükleme 
hakkına sahiptir ve hatta teşvik edilmektedir 
(örnek olarak: kurumların bilgi havuzlarına 
veya kendi veb sitelerine) 
Müellif olarak, kendi çalışmanızı yeniden 
kullanma konusunda muhtelif haklara 
sahipsiniz. 
Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY) 
 Bu, diğer şahıslara; yazarın onurunu 
ve şöhretini zedelemeyecek şekilde makaleye 
değişiklikler yapmadıkları sürece, makalenin 
dağıtımını ve kopyalanmasını, alıntılar, özetler 
ve buna benzer versiyonlar yaratmasını, makale 
ile ilgili ve makaleden uyarlamalar ve benzer 
çalışmalar yapmasını (tercüme gibi), ortak 
çalışmaya ilave etmesini (antoloji gibi), hatta 
ticari amaçlı çalışmalar da yapmasını sağlar. 
Ticari amaç gütmeyen Ortak Yaratıcılık Katkısı 
(CC BY-NC-ND) 
Ticari amaç gütmemek şartıyla ve makaleyi 
değiştirmeyeceği sağlandığı sürece, 
diğer şahıslara makalenin dağıtımını ve 
kopyalanmasını, ortak çalışmaya ilave 
edilmesini (antoloji gibi) sağlar. 
YENİ SUNUMLAR
El yazılarının sunumu sadece onlayn olmalıdır, 
işlemler tamamen onlayn ve siz, kılavuz 
eşliğinde adım adım dosyaları yaratacak ve 
yüklemiş olacaksınız. Elektronik sunumlar 
ana işlemleri azaltır ve de birkaç kez gözden 
geçirilimesi ve yayına sunulması süresini azaltır.
Makalenizi hazırlamak için HİKMET 
kullanmalısınız ve bu versiyonu 
http://hıikmet.mk sitesinden yüklemelisiniz.
Biçimlendirme gereksinimleri
Hazırlanan makale IJCRSEE kalıbıyla 
biçimlendirlimelidir. Yazarlar için bazı 
parametreler vardır. Makaleniz vidyo ve/veya ek 
malzemeler içerirse, bunlar da gözden geçirilme 
amaçlı birincil sunumda dahil edilmelidir. 
Makaleyi net olarak belirlenmiş bölümlere 
bölünüz. 
El yazısının yapısı
Baş sayfa

Baş sayfa aşağıda verilenleri içermelidir: 
Yazar(lar)ın ad(lar)ı
Öz ve aydınlatıcı başlık
Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i
Yazarın e-posta adresi
Özet
Özetin 150 - 250 kelime içermesi gerekir. Özette 
kısaltmalardan ve matematik formüllerinden 
kaçınılması gerekir.
Anahtar kelimeler 4-6 kelime içermelidir.
Metnin Biçimlendirilmesi
         El yazıları Word’da A4, Times New Roman, 
10-punto ile, özet ve anahtar kelimeler ve metin 
de 12-punto ile olmalıdır.
El yazısının tamamı referanslar, tablolar ve 
şekiller hariç en çok 8,000 kelime içermelidir.
Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara bağlı 
kalarak, editör daha fazla sayfalı çalışmayı da 
kabul etmeye karar verebilir.
Sayfaların numaralndırılması için otomatik 
sayfa numaralandırılma fonksiyonlarını 
kullanınız.
Metinde vurgulamalar için italik harfleri 
kullanınız.
Kısaltmalar kullanmaktan kaçınılmalıdır. 
Kısaltma ilk kez kullanıldığı gibi metin boyunca 
da aynı şekilde  kullanılmalıdır. 
 Başlıklarda en çok üç düzey kullanınız. 
 Dipnotlardan kaçınılmalıdır. 
Kullanıldığında da, sadece ek metin içermelidir 
(yorum), bu demektir ki kullanılan kaynak 
hakkında bilgi içermemelidir. 
 Teşekkürler,  referans listesinden önce 
olmak üzere özel bir bölümde yerleştirilmelidir.  
1. Giriş – Detaylı edebi inceleme veya 
sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın 
hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini 
(background) sağlayınız.
2. Araştırmada Kullanılan (Malzemeler)  
Yöntemler – Çalışmanın yeniden kullanımı 
için yeterince detaylar sağlayınız. Yayınlanan 
yöntemler referansla belirtilmelidir: sadece 
ilgili değişmeler tasfir edilmelidir. 
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3. Bulgular ve Yorum – Bu, çalışmanın 
sonuçlarının anlamını incelemelidir, onları 
tekrarlamak değil. Sonuçlar  ve Tartışmalar 
bölümü sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür 
hakkındaki geniş alıntılar (citations) ve 
tartışmalardan kaçınınız.
4. Sonuç – Sonuçlar net ve öz olmalıdır. 
Etüdün temel sonuçları,  tek başına veya 
Tartışmalar veya Sonuçlar ve Tartışmalar alt 
bölümü olarak durabilecek, kısa Sonuçlar 
bölümünde sunulabilmektedir.
5. Kaynaklar -  
 Teşekkürler – Teşekkürleri makalenin 
son kısmında ve referanslardan önce bulunan 
özel bir bölümde sıralayınız ve o yüzden, onları 
baş sayfaya dahil ediniz, başlığa dipnot veya 
aksi. Buraya araştırma boyunca yardım sağlayan 
bireyleri sıralayınız (örnek : dil yardımı, yazı 
yardımı sağlayan ve saire) 
Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle 
toplumsal bilimlerde kullanılan American 
Psychological Association (APA) alıntı stili 
kullanılmalıdır. Ek örnekler için, American 
Psycho-logical Association’ın yakında 
yayınladığı Yayın El kitabını danışınız. 
http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or 
APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 
20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London, 
WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz 
American Psychological Association’ın Yayın 
El kitabının 6-cı baskısını gözden geçiriniz, 
ISBN 978-1-4338-0561-5. DOI’nin kullanımı 
teşvik edilmektedir. 
Örnekler: 
Kitap referansı: 
Child, D. (2004). Psychology and the Teacher 
(7th ed.). New York: Continuum. 
Metin alıntıları
Metinde adı geçen her referansın referans 
listesinde olduğundan emin olunuz (ve tersi). 
Özette anılan her referansın tam adı verilmelidir. 
Referansı yönetme yazılımı 
Dergilerin standart biçimi vardır - HİKMET 
biçimi. Referansı anmanın en kolay yolu, aşağıda 
verilen yönetme yazılımını  kullanmaktır: 

Mendeley (http://www.mendeley.com/features/
reference-manager) 
EndNote (http://www.endnote.com/support/
enstyles.asp) and 
Reference Manager (http://refman.com/support/
rmstyles.asp). 
Aşağıda sözü edilen yönetme yazılımın word 
programındaki eklentileri aracılığıyla yazarlar 
makalelerini hazırlama aşamasında iken 
dergiye uygun biçimi seçmeleri ile, referans 
listeleri ve alıntılar, iş bu Kılavuzda açıklandığı 
gibi dergi stiline göre biçimlenecektir. Uygun 
biçim bulamadığınız durumunda, dergi stiline 
göre biçim yaratmak amacıyla iş bu Kılavuzda 
verilen referans ve alıntılar örneklerine bir göz 
atınız. 
- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmaması konusu ve hakkı HİKMET’e 
aittir.
- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler 
yalnız yazarlarına aittir. Bu görüşler, her zaman 
ADEKSAM’ın genel düşünce ve görüşlerini 
yansıtan metinler olarak mütalaa edilemezler.
- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar 
kaynak gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf 
şeklinde kullanılabilir.
- Bu dergideki makaleler, Ulusal ve 
Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu tarafından 
değerlendirilir.
- Derginin dili Türkçe, İngilizce ve Makedonca 
dır.
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