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ÖNSÖZ 

Sosyal bilimler, bireyi ve toplumu ele alan, birey-birey, birey-toplum 

ve birey-eşya ilişkilerini ele alıp inceleyen, belli bir sistem biçiminde 

ve bilimsel yönteme uygun bilgi üreten ve üretmiş olduğu bilgileri 

bilimsel disiplinlerin düzeni içinde sunan akademik disiplinler grubu 

olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal bilimler, birey tarafından 

üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin 

sonucunda elde edilen bilgiler olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere Sosyal bilimler, bireyler tarafından ortaya konulan 

gerçeklerle uğraşmaktadır. İnsan tarafından oluşturulan gerçek, 

toplumsal olgular kişinin diğer kişi ve kurumlarla etkileşimi sonucu 

oluşanlar olarak ele alınabilir. 

 İnsanın bilgi sınırlarını genişletmesi, çevresini denetlemesi sadece tek 

bir bilim dalıyla olması mümkün değildir. Tarih, psikoloji, sosyoloji, 

coğrafya, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, dilbilim, 

iletişim bilimi, mimarlık, ekonomi gibi başlıklar altında listelenen 

sosyal bilim dallarında eleştirel bakış açısıyla şekillenecek özgün bir 

anlayışa duyulan ihtiyaç, araştırmacıları bu alanda çalışmaya 

yöneltmiştir. 

Sosyal Bilimlerin farklı alanlarında oluşan bu çalışmanın ortaya 

çıkmasını sağlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi, Doç. Dr. Hüseyin Çavuşoğlu: Cumhuriyetçi 

Kimlik Betimlemeleri Üzerine Bir İnceleme; Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçınkaya: 

Ehl-i Sünnet’de İman-Amel-Ahlak İlişkisi: Giriş Niteliğinde Bir 
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Değerlendirme; Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Bölümü, Dr. Neslihan Bolat Bozaslan: Mustafa Kemal 

Atatürk’ün İlk Meclis Başkan Vekilleri; Karabük Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yaman ve Lisansüstü 

öğrencisi Yasin Demirbağ: 16. Yüzyıldan Günümüze Afet Tarihçesi 

Işığında Türk Afet Yönetim Sistemi adlı çalışmalarıyla bu çalışmanın 

ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Bu çalışmanın ortaya çıkmasına katkı 

sunan tüm emekçi yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.  

Editör: Dr. Kazım KARTAL 
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GİRİŞ 

Kimlik kavramı, sosyal bilimlerde en çok kullanılan kavramların 

başında gelmektedir. Başta sosyoloji olmak üzere, psikoloji, siyaset 

vd. alanlarda tartışılan, ele alınan kavramlardan bir tanesidir. Sosyal 

bilimlerdeki birçok kavram gibi kimlik kavramının da çok farklı 

tanımlamaları bulunmaktadır. Bu kadar çok farklı tanımın olmasının 

nedeni olarak, farklı disiplinleri kapsaması ve kimlik kavramının 

sosyal, fiziksel ve bilişsel unsurları içermesi belirtilebilir.  Kimlik 

kavramı ile ilgili bilimsel çalışmaların başlangıcı olarak, Erikson’un 

1950 tarihli araştırmaları gösterilmektedir. Kimlik, bireye bağlı olarak, 

dönemler içerisinde değişen veya stabil kalan bireyin bütün 

niteliklerini içeren bir kavramdır. Kimliğin oluşumunda hem 

toplumsal yapı hem de bireyin tüm nitelikleri etkilidir. Başka bir ifade 

ile kimlik, toplumsal yapı tarafından üretilen ve sosyal bir varlık 

olarak bireyin, sosyalleşme sürecinde öğrendiği bir üründür. 

Bireylerin kimlik duygusunu, çoğunlukla ergenlikten sonra yani 

yetişkinliğe geçişte kazandığı söylenebilir. Gençlerin kimliklerini 

kazanmada, toplumsal yapı ile ilişkisinin payı oldukça fazladır. 

Yetişkinlik ile bireylerin kazandığı kimliğin gelişimi, ömür boyu 

sürmektedir ve insan hayatında önemli kararların alındığı bir süreç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimlik ile bireyin toplumsal bir niteliği 

ifade edilmektedir. Bundan ötürü, bireyin her toplumsal niteliğinin bir 

kimliğe denk geldiği ifade edilebilir.  
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Kimlik kavramı, Latince “idem” kökünden türemiş olup, Türkçe 

karşılığı ise aidiyet, aynı olmak manasına gelmektedir. Weeks’e göre 

kimlik, bir aidiyet sorunu, Gleason’a göre “Ben kimim?”, “Ben nereye 

aidim?” sorularıyla açıklanan bir kavram, Sarup, kimliği statik ve 

dinamik bir olgu, Bauman  ise “Belirsizlikten kaçmanın ismi” olarak 

tanımlamaktadırlar (Dalbay, 2018: 162-63). Üniversite hayatı, çok 

farklı kimliklerin kazanıldığı ve bu kimliklere ait olan mesuliyetlerin 

yerine getirilmesini sağlamaktadır. Kişisel, dini, sosyal, kolektif, 

bilimsel, siyasi vb. kimliklerden (Dindar, laik, demokrat, Atatürkçü, 

Galatasaraylı) söz edilebilir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önce var olan sosyal yapıya 

baktığımızda, bugünkü yapıdan çok farklı, ümmet bilincinin yaygın 

olduğu bir yapı ile karşılaşmaktayız. Cumhuriyet düşüncesinin, geniş 

bir zaman dilimini kapsayan köklü bir temeli olmadığı görülmektedir. 

Bundan dolayı, cumhuriyetçi bir kimlik anlayışının oluşması, 

toplumun her alanındaki gelişmelere paralel bir görünüm 

sergilemektedir. Çalışmanın amacı, yönetim sistemi cumhuriyet olan 

ülkemizde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) 

öğrencilerinin bir kimlik olarak cumhuriyeti benimseyip 

benimsemediklerini, nasıl tanımladıklarını, cumhuriyetin kendileri 

için ne anlam ifade ettiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda önce 

kimlik kavramı ele alındı. Daha sonra da sosyal kimlik kavramı 

ayrıntılı bir biçimde incelendi. Son olarak da ZBEÜ öğrencileri ile 

yapılan anket sorularına yer verilmiştir.  
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1. SOSYAL KİMLİK 

Sosyal kimlik kuramı, kişinin bir gruba üye olmasıyla ortaya çıkan 

kimliği anlatmaktadır. Bu kuram ile birey, toplumsal yapıda 

sınıflandırılmaktadır. Sosyal kimlik teorisi, 1970’li yıllarda H. Tajfel 

ve J. Turner tarafından ortaya atılan ve grup açısından üyelik, süreç ve 

ilişki olguları üzerinde ağırlıklı olarak duran, sosyal psikolojinin 

önemli bir teorisidir (Dalbay ve Avcı: 2018: 31; Demirtaş, 2003: 124). 

Tajfel sosyal kimliği “Kişinin bir gruba üyeliğinden ve bu üyeliğe 

yüklediği duygusal ve değersel anlamdan kaynaklanan benlik 

kavramının bir parçası” şeklinde ifade etmektedir (Gürlek ve Tuna, 

2018: 40). Teorinin savunduğu noktalar arasında, bireylerin sosyal 

yaşamlarında üyesi oldukları sosyal gruba göre hareket ettikleri 

bulunmaktadır. Bu kuramla bireyler, bağlı oldukları sosyal yapı 

içerisindeki konumlarını tanımlamaktadırlar ve toplumdaki yerleri 

belirlenmektedir. Bireyin üyesi olduğu grubun, toplum tarafından 

kabulü ve toplumun saygısı oldukça düşük düzeye geldiğinde birey, 

farklı sosyal gruplara üye olabilir. Bireyler, farklı sosyal gruplara üye 

olarak, sosyal kimliğine pozitif anlamda katkılar sağlayabilir 

(Demirtaş, 2003: 140). Toplumsal yaşamda bireyler, pozitif bir sosyal 

kimliğe sahip olup, bunu sürdürmek ya da toplumda itibar sağlayacak 

ve bunu devam ettirecek bir sosyal kimlik için mücadele etmektedirler 

(Yapıcı ve Yapıcı, 2017: 10). Her birey, bir sosyal grubun üyesidir. 

Sosyal grup kavramı, “kendilerini aynı grubun üyesi olarak 

tanımladıkları, algıladıkları ve aynı kimliği paylaşan bireylerin 

oluşturduğu gruplar” olarak tanımlanabilir. Bireyin mensubu olduğu 
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toplum yapısına bağlı olarak, sosyal kimliğe verilen önemin değiştiği 

görülmektedir. Örneğin geleneksel yapılarda, erkek kimliği kadın 

kimliğine göre oldukça üstündür. Fakat modern toplumlarda ise böyle 

bir durum söz konusu değildir (Baykal, 2018: 165).  

Sosyal kimlik kuramı, sosyal psikolojinin en önemli kuramlarından 

biri olup, birey ile gruplar arasındaki ilişkiyi ve psikolojik açıdan 

bireyin, gruplarla özdeşleşmesini ele almaktadır. Bu özdeşleşme ile 

sosyal kimlik ortaya çıkmaktadır. Teori, grubu esas alarak, gruplar 

arasındaki tüm ilişkileri çözüme kavuşturmaktadır. Teorinin özünde, 

bireylerin davranışlarında, düşüncelerinde, üyesi oldukları sosyal 

grupların düşünce ve davranışlarından etkilendiği yatmaktadır. 

Bireyler, toplumda birçok sosyal kimliğe sahip olabilirler. Bireyin 

sosyal kimliği, bu farklı kimliklerinin birleşiminden ortaya 

çıkmaktadır. Bireyin düşünceleri, üyesi olduğu grubun tesirindedir. 

Ayrıca teoriye göre, bireysel kimler üzerinde, sosyal kimliklerin 

etkisinin fazla olduğu söylenebilir (Ceylan ve Özbal, 2008: 83; Kaya 

ve Mamatoğlu, 2019: 69). Birey, tutum ve davranışlarında sosyal 

gruba göre hareket ettiği için, bireyin kişiliğinden taviz verdiği dile 

getirilebilir. Birey, sosyal kimliğini karşılaştırma yoluyla 

oluşturmaktadır. Bu karşılaştırmayı, diğer grup kimlikleri ile 

yapmaktadır. Birey, ancak kendisini diğerleriyle karşılaştırdığında 

hangi konumda olduğunu değerlendirebilir, görebilir. Bireyin 

karşılaştırma yapmasının nedeninin altında bu durum yatmaktadır 

(Yapıcı ve Yapıcı, 2017: 10). 
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Sosyal kimlik, o grubun temel özelliklerini kullanarak 

açıklanmaktadır. “Türküm” ya da “kadınım”  “Dindarım”, 

“Atatürkçüyüm”, “Galatasaraylıyım” derken sosyal kimlik ifade 

edilmektedir. Altını çizmek gerekir ki, topumdaki bütün grup 

üyeliğinden bir sosyal kimlik ortaya çıkmaz. Ancak bireyin gerçek 

anlamda önem verdiği, hissettiği grubun sosyal kimliğinin oluştuğu 

söylenebilir (Demirtaş, 2012: 77). Teoriye göre, gruptaki kimlik 

anlayışı ile grubun dışındaki kimlik anlayışı aynı anlama 

gelmemektedir. Ve böylece kimlik geçişlerinde değişim 

yaşanmaktadır. Kişisel kimlik yani grup dışındaki kimlik, grup içinde 

sosyal kimlik yerine geçtiği söylenebilir (Dalbay ve Avcı: 2018:31).  

Sosyal sınıflandırma kavramı, teorinin temelinde yer alan 

kavramlardan biridir. Birey, sosyal sınıflandırma ile karşısındaki 

kişileri bir sosyal gruba ait bir unsur olarak değerlendirmektedir. 

Sosyal sınıflandırma, en fazla kişisel özellikler dikkate alınarak 

yapılmakta olup, bireyler o grubun adıyla anılmaktadır. Sosyal 

sınıflandırma ile gruplara ilişkin ön kabul, ön yargılar kullanılmakta 

ve böylece sosyal sınıflandırmanın önemli fonksiyonlarından, 

hızlandırmanın ortaya çıktığı söylenebilir. Turner’a göre, abartma ve 

kendi grup üyelerine öncelik tanıma gibi sosyal sınıflandırmanın 

sonuçları bulunmaktadır. Sosyal sınıflandırmanın yanında sosyal 

karşılaştırma kavramı da önemlidir. Bireyler, toplumdaki konumlarını, 

başarılarını, farklı kriterleri dikkate alarak yaptığı, karşılaştırma 

yoluyla anlamaktadır. Bu karşılaştırmada bireylerin, toplum içinde 
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üyesi olduğu gruplara, ayrıcalıklı davrandıkları görülmektedir 

(Demirtaş, 2012: 79-82). 

 
2.ZBEÜ ÖĞRENCİLERİNİNCUMHURİYETÇİ KİMLİK 
BETİMLEMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Üniversite öğrencilerinin bir kimlik olarak cumhuriyeti benimseyip 

benimsemediklerini, nasıl tanımladıklarını, cumhuriyetin kendileri 

için ne anlam ifade ettiğini ortaya koyabilmek için ZBEÜ İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü (SBKY) öğrencilerine 20 sorudan oluşan bir anket çalışması 

yapılmıştır. Anket çalışmasındaki 1-8. arasındaki sorular öğrencilerin 

demografik bilgileri; 9.-11. Sorular kararlı-kararsız seçmen, siyasetle 

neden ve siyasete katılma düzeyini; 12.-20. Sorular ise öğrencilerinin 

bir kimlik olarak cumhuriyeti benimseyip benimsemediklerini, nasıl 

tanımladıklarını, cumhuriyetin kendileri için ne anlam ifade ettiğini 

ölçmeye yöneliktir. Anket soruları, Narter’in (2002) çalışması dikkate 

alınarak hazırlanmış, demografik ve siyaset ile ilgili sorulara 

eklenerek genişletilmiştir. Ankete katılanların demografik yapısına 

(EK-1) bakıldığında, katılanların %32.18’si birinci sınıf; 9.57’si ikinci 

sınıf; 26.95’i üçüncü sınıf; %31.30’u dördüncü sınıf; %56.95’i kadın, 

%42.61’i erkek; baba mesleği ağırlıklı olarak %24.40’ı emekli, % 

17.87’si işçi, %15.26’sı özel sektör, 12.61’i esnaf;  anne mesleği 

%74.78 ev hanımı; babanın eğitimi ilkokul ve lise %27.85, ortaokul 

%27.08; annenin eğitimi %44.71 ilkokul, ortaokul %24.40, lise 

%20.87; ailenin aylık geliri 1001-2000 TL arası %45.21, 2001-3000 

TL arası % 24.40, 501-1000 TL arası %15.61 şeklindedir. Ayrıca 
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Ankete katılanlara siyasetle ilgili üç soru yöneltilmiştir. Kararlı-

kararsız seçmen yapısına bakıldığında, öğrencilerin %.48’si kararsız; 

36.08’i kararlı seçmeni oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi ankete 

katılanların önemli bir bölümü kararsız seçmendir. Ankete katılanların 

siyaset ile ilgilenme nedenine bakıldığında, iki şıkkın öne çıktığı 

görülmektedir. İlk sırada %64.37 ile “Alınan kararlar beni ve içinde 

bulunduğum toplumu etkilediği için” yer alırken; bunu %23.91 ile 

“Ülke sorunlarının çözümünde en etkili araç olduğu için” izlemiştir. 

Siyaset ile ilgili son soru siyasete ilgi düzeyi ile ilişkili olup, en fazla 

SBKY öğrencilerinin %68.26 ile alt düzeyde siyasete katıldıkları 

görülmektedir.  

 
Tablo 1: Cumhuriyeti Tanımlama Biçimi 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Halkın yönetimde olduğu bir yönetim 

biçimi 
96 41.60 

Demokrasi 31 13.30 
Özgürlük 18 7.70 

Bireylere ve haklara saygı 14 6.00 
Yönetenlerin seçilerek iş başına 

getirildiği yönetim biçimi 
49 21.20 

Yasalara uygunluk 10 4.20 
Laiklik 7 3.00 

Boş 7 3.00 
 

Tablo incelendiğinde, iki önermenin ankete katılanlar tarafından daha 

çok seçildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. “Halkın yönetimde olduğu 

bir yönetim biçimi” %41.60 ile ilk sırada yer alırken; “Yönetenlerin 

seçilerek iş başına getirildiği yönetim biçimi” ise %21.20 ile ikinci 

sıradadır. Görüldüğü üzere, ankete katılan öğrenciler, cumhuriyeti 
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yöneten-yönetilenlerin iktidarda söz sahibi olduğu bir yönetim biçimi 

olarak görmektedirler. Bu iki önermeden sonra “Demokrasi” %13.30; 

“özgürlük” %7.70; “bireylere ve haklara saygı” %6.00 oy oranıyla 

gelmektedir. “Yasalara uygunluk” %4.20 ve “Laiklik” %3.00 ile en az 

oy oranı elde eden önermelerdir.   

 

Tablo 2: Türkiye’nin yönetim biçiminin cumhuriyet olmasının 

ifade ettiği anlam 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Tam olarak uygulanmıyor 45 19.57 

Türkiye için en iyi yönetim şekli 21 9.14 
Bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, demokrasi, 

kanunlara uygunluk 
48 20.87 

Hiçbir şey ifade etmiyor 4 1.74 
Tam olarak uygulanmıyor ama diğer 

yönetim biçimlerine göre daha iyi 
72 31.30 

Kendi kendini yönetebilme, halkın 
iradesinin ve çoğunluğun önemli olması 

24 10.44 

İyi bir yönetim biçimi değil 2 0.86 
Seçme-seçilme hakkı 11 4.78 

Boş 3 1.30 
 

Ülkemizin yönetim biçiminin cumhuriyet olmasının ifade ettiği 

anlama ilişkin yanıtlara bakıldığında, 3 önermede ağırlık olduğu 

görülmektedir. “Tam olarak uygulanmıyor ama diğer yönetim 

biçimlerine göre daha iyi” %31.30; “Bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, 

demokrasi, kanunlara uygunluk” %20.87; “Tam olarak uygulanmıyor” 

%19.57 ile ilk üç sıradadır. Bu sonuçlara göre, ankete katılanların 

yarıdan fazlası (%50.87), cumhuriyetin tam olarak uygulanmadığını 

vurgulamışlardır. Bu üç önermeden sonra %10.44 ile “Kendi kendini 
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yönetebilme, halkın iradesinin ve çoğunluğun önemli olması” ve 

%9.14 ile “Türkiye için en iyi yönetim şekli” gelmektedir. “Seçme-

seçilme hakkı” %4.78; “Hiçbir şey ifade etmiyor” %1.74; “İyi bir 

yönetim biçimi değil” %0.86 ile en az oy oranı elde eden 

önermelerdir.  

Tablo 3: Cumhuriyeti bireysel anlamda benimsemenin ifade ettiği 

anlam 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Demokrasi, eşitlik ve özgürlük 71 30.89 

Bir şey ifade etmiyor 5 2.20 
Kişisel gelişim sağlıyor 3 1.30 

Seçme şansı, halk egemenliği, söz sahibi 
olma 

110 47.87 

Mutluluk verici, rahatlık, refah 1 0.44 
Atatürk’ün izinde gitmek 19 8.30 

Cumhuriyeti korumak ve savunmak 18 7.70 
Boş 3 1.30 

 

Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık yarısı (%47.87), Cumhuriyeti 

bireysel anlamda benimsemenin ifade ettiği anlamı,  “Seçme şansı, 

halk egemenliği, söz sahibi olma” şeklinde tanımlamışlardır.  

“Demokrasi, eşitlik, özgürlük” önermesi ise %30.89 ile ikinci sırada 

yer almıştır. “Atatürk’ün izinde gitmek” %8.30; “Cumhuriyeti 

korumak ve savunmak” ise %7.70 oranında tercih edilmiştir. Diğer 

önermelerin oy oranı ise %3’ün altındadır. “Bir şey ifade etmiyor” 

%2.20; “Kişisel gelişim sağlıyor” %1.30; “Mutluluk verici, rahatlık, 

refah” %0.44 oy oranındadır.  
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Tablo 4: Cumhuriyetçiliğin politik anlamda bir kimlik 

oluşturabileceğini düşünüyor musunuz? 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Evet 170 73.92 

Hayır 54 23.48 
Boş 6 2.60 

 

Cumhuriyetçiliğin, politik anlamda bir kimlik oluşturabileceğini 

düşünenlerin oranı, %73.92 iken; kimlik oluşturamayacağını 

düşünenlerin oranı ise %23.48’dir. Bu sonuç, evet ile hayır arasındaki 

farkı oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Ankete katılanların 

yaklaşık ¾’ü, cumhuriyetçiliğin politik anlamda bir kimlik 

oluşturduğu görüşündedir.  

Tablo 5:Türkiye Cumhuriyeti’nin sizden bir şeyler beklediğini 

düşünüyor musunuz? 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Evet, eğitim, geliştirme, ileri 

götürme 
94 40.85 

Evet ama izin vermiyorlar 68 29.55 
Hayır, beklemiyor 5 2.20 

Gençlere değer verilmiyor, 
önemsenmiyor 

58 25.20 

Boş 5 2.20 
 

Tablo incelendiğinde, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sizden bir şeyler 

beklediğini düşünüyor musunuz? Sorusuna evet diyenlerin oranı 

%40.85’tir. %29.55 lik oran ise evet ama izin verilmediğini söylerken; 

%25.20 oranına ise  “Gençlere değer verilmiyor, önemsenmiyor” 

şeklinde yanıt vermişlerdir. Ankete katılanların %70.40’ı, Türkiye 
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Cumhuriyeti’nin kendilerinden bir şeyler beklediğini ifade etmişlerdir. 

Diğer bir sonuç da ankete katılanların ¼’ü, gençlere değer 

verilmediğini söylemişlerdir.  

 

Tablo 6: Türkiye Cumhuriyeti’nin sizden beklediği nedir? 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Cumhuriyet ve getirdiklerine sahip 

çıkmak 
50 21.74 

Bilime ve eğitime önem vermek 39 16.96 
Sorun çıkarmayan, sindirilmiş bir insan 

yapısı 
28 12.18 

Siyasi, ekonomik ve sosyal olarak kötü 
giden her şeyi düzeltmek 

33 14.34 

Öncelikle gençlere fırsat tanınmalı, 
gençler eğitilmeli 

38 16.52 

Eşit hak ve özgürlükler, adalet 21 9.14 
Kişilerin önce kendilerini eğitmeleri 13 5.65 

Boş 8 3.47 
 

 Tablo dikkate alındığında, oy oranlarının birbirine oldukça 

yakın olduğu görülmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin sizden 

beklediği nedir?” sorusuna verilen yanıtlar, “Cumhuriyet ve 

getirdiklerine sahip çıkmak” %21.74; “Bilime ve eğitime önem 

vermek” %16.96; “Öncelikle gençlere fırsat tanınmalı, gençler 

eğitilmeli” %16.52;“Siyasi, ekonomik ve sosyal olarak kötü giden her 

şeyi düzeltmek” %14.34; “Sorun çıkarmayan, sindirilmiş bir insan 

yapısı” %12.18;  “Eşit hak ve özgürlükler, adalet” %9.14;“Kişilerin 

önce kendilerini eğitmeleri” %5.65 şeklindedir. Beklentilerin, bir ya 

da iki önerme üzerinde toplanmaması, ankete katılanların,  Türkiye 
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Cumhuriyeti’nden beklentilerinde farklılık olduğu ve kişilerin 

beklentilerinin de oldukça fazla olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 7: Cumhuriyet ile yönetilmenin size tanıdığı bir takım 

haklar olduğunu düşünüyor musunuz? 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Hak ve özgürlükler 123 53.57 

Bazen göstermelik olarak 
kullandırıyorlar 

93 40.43 

Hayır yok 7 3.00 
Boş 7 3.00 

 

“Cumhuriyet ile yönetilmenin size tanıdığı bir takım haklar 

olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı 

incelendiğinde, yanıtların iki önerme üzerinde (%94) toplandığı 

görülmektedir.Cumhuriyet ile yönetilmenin, hak ve özgürlükler 

açısından bireylere haklar verdiğini düşünenlerin oranı %53.57 

iken;“Bazen göstermelik olarak kullandırıyorlar” diyenlerin oranı ise 

%40.43’tür. Cumhuriyet ile yönetilmenin bireye bir takım haklar 

tanımadığını düşünenler ise %3’lük bir orana sahiptirler.  

 

Tablo 8: Cumhuriyetin kimlik kazandırıp, kazandırmadığı 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Evet 195 84.79 

Hayır 29 12.61 
Boş 6 2.60 
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Ankete katılanların %84.79’u cumhuriyetin bir kimlik oluşturduğunu 

söylerken; %12.61 ise cumhuriyetin bir kimlik oluşturmadığı 

görüşündedir. 

Tablo 9: Cumhuriyete dair bir kimlik kazanımının ifade biçimi 

Önermeler Sayı Yüzde (%) 
Özgürlük, bağımsızlık, insan 

haklarına saygı 
105 45.66 

Böyle bir kimlik yok 20 8.70 
Laik ve demokratik olma, vatandaşlık 

hakkı 
72 31.30 

Kendimi ifade etmede, geliştirmede 
etkili 

25 10.87 

Boş 8 3.47 
 

Tabloya bakıldığında, “Özgürlük, bağımsızlık, insan haklarına saygı” 

yönünde cumhuriyetin bir kimlik kazandığını belirtenlerin oranı 

%45.66’dır. Daha sonra %31.30 ile “Laik ve demokratik olma, 

vatandaşlık hakkı”; %10.87 ile “Kendimi ifade etmede, geliştirmede 

etkili” gelmektedir. Cumhuriyeti bir kimlik olarak kabul etmeyenlerin 

oranı ise %8.70’dir.  

SONUÇ  

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) SBKY öğrencilerinin 

cumhuriyetçi kimlik anlayışının ele alındığı bu çalışmada, elde edilen 

sonuçlara bakıldığında, ankete katılan öğrencilere cumhuriyeti 

tanımlama biçimleri sorulmuş ve %62.80’ninin cumhuriyeti yöneten-

yönetilenlerin iktidarda söz sahibi olduğu bir yönetim biçimi olarak 

tanımladıkları görülmektedir. Her birey, bir sosyal grubun üyesi olup, 
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bireyler, toplumda birçok sosyal kimliğe sahip olabilirler. 

Cumhuriyetçi kimlik de bunlardan biridir. SBKY öğrencilerinin ¾’ü, 

cumhuriyetçiliğin politik anlamda bir kimlik oluşturduğu görüşünde 

olmalarına karşın, yarıdan fazlası ise (%50.87), Türkiye’de 

cumhuriyetin tam olarak uygulanmadığı görüşündedir. Anketteki en 

yüksek oran, Cumhuriyetin kimlik kazandırıp, kazandırmadığı 

sorusuna verilmiştir. Ankete katılanların %84.79’u cumhuriyetin bir 

kimlik oluşturduğunu belirtmişlerdir. ZBEÜ SBKY bölümü 

öğrencilerine beklenti ile ilgili sorular sorulmuş olup, %70.40’ı, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerinden bir şeyler beklediğini ifade 

ederken; beklentilerin, bir ya da iki önerme üzerinde toplanmadığı, 

ankete katılanların, Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentilerinde 

farklılık olduğu görülmektedir. Cumhuriyet, kavramının özünde, hak 

ve özgürlüklerin olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, öğrencilere  

“Cumhuriyet ile yönetilmenin hangi hakları tanıdığı sorulmuş ve “hak 

ve özgürlükler” %53.57 ile ilk sırada yer almıştır. Anketteki en önemli 

diğer bir sonuç da bireysel ve genel anlamda cumhuriyetin anlamına 

ilişkindir. Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık yarısı (%47.87), 

Cumhuriyeti bireysel anlamda benimsemenin ifade ettiği anlamı,  

“Seçme şansı, halk egemenliği, söz sahibi olma” şeklinde tanımlarken; 

genel anlamda cumhuriyete dair bir kimlik kazanımı ise %45.66 ile 

“Özgürlük, bağımsızlık, insan haklarına saygı” şeklinde ifade 

edilmiştir. Görüldüğü gibi hem bireysel hem de genel anlamda bireyin 

ve bireyin iktidarının  daha ön planda olduğu bir cumhuriyetçi kimlik 

anlayışı ortaya çıkmaktadır.    
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EK 1- Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgileri ve Bazı 
Soruların İstatistikleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf  Sayı Oran (%) 

I 74 32.18 
II 22 9.57 
III 62 26.95 
IV 72 31.30 

Cinsiyet Sayı Oran (%) 

Kadın 131 56.95 

Erkek 98 42.61 

Boş 1 0.44 

Anne Mesleği 
 

Sayı Oran 
(%) 

Akademisyen 1 0.44 
Bankacı 1 0.44 
Esnaf 6 2.60 
İşçi 20 8.70 
Memur 1 0.44 
Özel sektör         12 5.21 
Emekli 8 3.47 
Sanayici-tüccar    - - 
İşsiz 4 1.74 
Ev hanımı 172 74.78 
Serbest meslek (Avukat, 
mühendis, doktor, 
mimar, eczacı vb) 

2 0.88 

Diğer 3 1.30 

Baba Mesleği Sayı Oran 
(%) 

Akademisyen 1 0.44 
Bankacı 2 0.88 
Esnaf 29 12.61 
İşçi 41 17.87 
Memur 18 7.70 
Özel sektör         35 15.26 
Emekli 56 24.40 
Sanayici-tüccar    3 1.30 
İşsiz 8 3.47 
Serbest meslek 
(Avukat, mühendis, 
doktor, mimar, 
eczacı vb) 

13 5.65 

Diğer 23 10 
Boş 1 0.44 

Babanın eğitimi Sayı Oran (%) 

Okur yazar değil        2 0.88 
Okur yazar     - - 

İlkokul 64 27.85 

Ortaokul    60 27.08 

Lise 64 27.85 
Yüksekokul-
Üniversite       

31 13.30 

Yüksek Lisans        6 2.60 

Doktora 1 0.44 

Annenin eğitimi Sayı Oran (%) 
Okur yazar değil        6 2.60 
Okur yazar     5 2.20 
İlkokul 103 44.71 
Ortaokul    56 24.40 
Lise 48 20.87 
Yüksekokul-
Üniversite       

11 4.78 

Yüksek Lisans        1 0.44 
Doktora - - 
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Siyasetle ilgilenme nedeni Sayı Oran 

(%) 
Ülke sorunlarının çözümünde en etkili araç olduğu için 55 23.91 
Bireysel menfaatlerimi korumak için 3 1.30 
Alınan kararlar beni ve içinde bulunduğum toplumu etkilediği için 148 64.37 
Toplumdan tecrit edilmemek için 2 0.88 
Desteklediğim siyasi görüşlerin iktidara gelmesi için 9 3.90 
Desteklemediğim siyasi görüşlerin iktidara gelmesini önlemek için 4 1.74 
Diğer 9 3.90 
 

Siyasete İlgi Sayı Oran 
(%) 

Siyasetle ilgilenmiyorum                         6 2.60 
Sadece oy veririm 15 6.52 
Alt düzeyde siyasete katılırım: gazete, radyo ve televizyon yolu ile siyasal olayları 
takip etmek, arkadaşlarımla siyaset konuşmak gibi. 

157 68.26 

Orta düzeyde siyasete katılırım: miting ve toplantılara katılmak gibi. 39 16.96 
Üst düzeyde siyasete katılırım: siyasal bir partiye üye olmak gibi. 11 4.78 
Boş 2 0.88 
 

 

Ailenin Aylık geliri Sayı Oran (%) 
0-500 TL arası     9 3.90 
501-1000 TL arası     36 15.61 
1001-2000 TL arası     104 45.21 
2001-3000 TL arası    56 24.40 
3000’den fazla 23 10 
Boş 2 0.88 

Seçmen 
yapısı 

Sayı Oran (%) 

Kararlı 83 36.08 

Kararsız 146 63.48 

Boş 1 0.44 
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GİRİŞ 
 

İslam Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren itikâdî mezheplerin üzerinde 

en çok fikir serdetip tartıştığı, hatta sistemlerinin temelini oluşturan 

konuların başında şüphesiz ki iman kavramı, imanın anlam alanı ve 

imanla yakın ilişkisi olan konular gelmektedir. Bunların başında da, 

marifet, tasdik, ikrar, amel, ahlâk ve İslam gibi kavramlar gelmektedir. 

Bu konudaki tartışmaların temelinde yine imanın mahiyetine yönelik 

farklı anlayışlar vardır. Aralarında farklılıklar olmakla birlikte genel 

olarak Hariciler, Mutezile ve Hadis taraftarlarına göre iman; “kalp ile 

tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir.” Bunlara göre ameller imanın 

ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat aralarında amelsiz veya günahkâr kimse 

hakkındaki dünyevî ve uhrevî hükümler açısından farklılıklar vardır. 

Mürcie ise amelin imanın özüne dâhil edilmemesi gerektiğini ifade 

etmek suretiyle “iman, dilin ikrarıdır” demiştir. Kerrâmiyye’nin görüşü 

de böyledir. İmam Eş’arî ve İmam Mâtürîdî’nin de bulunduğu Ehli 

Sünnet âlimlerinin çoğuna göre ise iman, kalp ile tasdikten ibarettir.  

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre ameller imanın aslına dâhil değildir; yani 

iman amelden ayrı bir iştir. Buna rağmen İslam düşünürleri mabeyninde 

dinî yaşamın bütüncüllüğü yönünden iman-amel arasında ciddi bir 

ilişkinin varlığında ihtilâf bulunmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de "iman 

edenler ve sâlih amel işleyenler" diye çokca tekrar edilen âyetler de 

imanla amel arasında ciddi bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. 

Salih amel, imanın pratik boyutunu oluşturmakla birlikte dinin bütün 

emir ve yasaklarını da kapsamaktadır. 
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Ahlak, insanın yaratılışındaki kötülük boyutundan arındırılıp iyilik 

yönünün öne çıkarılmasıdır. Keza İslam’da emredilen ve yasaklanan 

eylem ve durumların bir ahlâkî yönü vardır. Mesela imanla beraber 

yapılması emredilen ibadetlerin temel hedeflerinden biri insanı eğitmek 

suretiyle kötü ahlaktan korumak ve kurtarmaktır; yani ahlâkî olgunluğa 

eriştirmektir.  

 İman sahibi olan bir müminin, imanının gereği olan amelleri ve 

ibadetleri yerine getirmesi ve imanına yaraşır ve yakışır davranışları 

ortaya koyması gerekmektedir. Daima Allah’ın huzurunda olduğu 

bilinciyle niyetlerinden eylemlerine kadar her alanda ahlâkî faziletlere 

sımsıkı sarılmak ve ahlak dışı davranış ve tutumlardan ise mümkün 

olduğunca kaçınmak durumundadır. Bu onun imanının bir gereğidir. 

Nitekim Peygamberimiz (sav) de “Müminlerin iman bakımından en 

olgun olanı ahlâkı en güzel olanlarıdır” buyurarak iman ile ahlâk 

arasındaki bağa vurgu yapmıştır. 

Bu çalışmamızda öncelikle iman, amel ve ahlâk kavramlarının tanım ve 

kapsam alanlarını kısaca ele almak suretiyle konuyu Ehl-i Sünnetin 

görüşleri çerçevesinde ele alarak inceleyeceğiz. Daha sonra imanın, 

amel ve ahlâk üzerinde; amel ve ahlâkın da iman üzerindeki etkilerini 

tespit etmeye çalışacağız.  

 Yine çalışmamızda imanın mahiyeti itibariyle “kalp ile tasdik” 

olmakla beraber, soyut bir kabul ve doğrulamayla kalamayacağını, dışa 

sâlih amel ve ahlâk olarak tezahür edeceğini ve mümini her yönden 

kuşatıp iyi, güzel ve doğru olana yönlendirici bir etkisinin bulunduğu 

sonucunu ortaya koymaya çalışacağız. Burada ele alacağımız (iman, 



 

 

 27 

amel ve ahlak) terimleri din kaynaklı değerlerdir. Dolayısıyla burada 

konumuza geçmeden önce kısaca dinin tanım ve konumuna da 

değinmek istiyoruz. 

Bilinen bir gerçek olarak din, bünyesinde iman, ibadet ve ahlâk 

prensiplerinin bulunduğu bir  n ybireyi , Din sistemdir. aratıcısıyla ve 

hatta tüm evrenle olan ilişkilerini de düzenler. Böylece din, insanları 

hem dünya hem ahiret saadetini hedefleyen, ifrat ve tefritten uzak, 

muvazene üzerine kurulu bir yola çağırır.1F

2 Kısacası dinin ana gayesi, 

ahlaklı bireyler yetiştirmek ve onlardan oluşan ahlaklı toplumlar ve 

nihayetinde ahlaklı bir dünya meydana getirmektir.  

Keza Peygamberlerin gönderiliş sürecine bakıldığında hep fert ve 

toplumların inanç ve ahlâkının yozlaştığı dönemlere rast gelmiştir.3 Bu 

da  peygamberlerin ahlâkî misyonunun açık bir ifadesidir. Hz. 

Peygamber (sav) de, kendisinin güzel ahlâkı tamamlamak için 

gönderildiğini ifade etmiş ve Kur’an’da bu konuya işaret ederek onun 

bir “ahlâk abidesi” olduğunu vurgulamıştır .4     

İslam Dini tam bir hayat tarzıdır. Müntesiplerinden inançlarının bir 

göstergesi olarak ahlâklı olmalarını talep eder. Hayatın her anında   

tutarlı ve sürekli olarak ortaya konan  güzel ahlak dindar olmanın   

gereğidir.F

5 Böylesine dindar bir kişinin aynı zamanda güzel ahlak sahibi 

                                                            
2 Talip Özdeş, “Ahlak-Vahiy İlişkisi ve Kur'an'da İman-Ahlak-Amel Bütünlüğü”, 

CÜİFD, s. 21.  
3 Enver Uysal, “Dindarlığın Ahlâkî Temeli Üzerine Bazı Düşünceler”, UÜİFD, XIV/1 
- 2005, 44. 
4 Kalem, 68/4; Ahzâb, 33/21. 
5 Ali Yıldırım, “İslam Düşüncesinde Felsefi ve Dini Bir Etkinlik Olarak Ahlak”, İnsan 

ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, VII/2 – 2018, s. 1230/1231. 
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olması gerekir.  Dolayısıyla bireyin ahlâkı içselleştirmesinde dinin ve 

inancın çok önemli bir yeri vardır. 

Neticede din, ahlâkî bir müessese olarak insanı her yönüyle duygu, 

düşünce ve inanç boyutlarıyla kuşatıp yön gösteren bir disiplindir. 

dinin  olan   kı bünyesinde barındıran ve bir sistemİnanç, ibadet ve ahlâ

k terimlerinin anlam ptıktan sonra iman, amel ve ahlâanlamına vurgu ya

zalanlarına geçebiliri:                 

1. İMAN-AMEL VE AHLÂK KAVRAMLARININ 
TANIMLAMALARI 

 1.1. İman Terimi: 
 

İman, Arap dilinde mutlak olarak “tasdik” anlamına gelmektedir.6 

İmam Mâtürîdî’ye göre de iman, kalp ile tasdikten ibarettir.7  Ama bu 

tasdik sadece zihnî bir kabul değil, kişinin ilâhî teklifi bütün kalbiyle ve 

benliğiyle severek onaylaması ve bağlanmasıdır.8  

Tasdikin genel anlamda üç mertebesi vardır: 

                                                            
 6 Ebu Cemaleddin Muhammed İbn Manzur, Lisanu’l Arab, Beyrut 1955, XIII, 21.; 

Rağıb el-İsfehani, Müfredat,    (çev. Abdulbaki Güneş-Mehmet Yolcu), Yarın 
Yayınları, İstanbul 2015, 90-92. 

 7 Ebu Mansur Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, (trc. Bekir Topaloğlu), İSAM Yayınları, 
İstanbul 2017, 724; Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l Kur’an Tercümesi, (trc. Bekir Topaloğlu), 
Ensar Neşriyat, İstanbul 2017, c: 2, s. 523.; Sa’düddîn Taftazânî, Şerhu’l Akaid, (trc. 
Süleyman Uludağ), Dergâh Yayınları, İstanbul 2017,, s., 224; Sadru’l-İslam İmam 
Ebü’l Yüsr Muhammed Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, (trc. Şerafettin Gölcük), 

Kayıhan Yayınları, İstanbul 2013, s. 215; Nureddin  Sâbûnî, Mâturîdiyye Akaidi, 
(trc. Bekir Topaloğlu), İFAV Yayınları, İstanbul 2015;    Nesefîl Muîn en’s.170;Ebu 
 ,Tevhidin Esasları, (trc. Hülya Alper), İz Yayıncılık, İstanbul 2017, 143. 

8 Vezir Harman, “Psiko-Sosyal Kelam: İman Kavramı Bağlamında Duygu, Düşünce 
ve Davranış Etkileşimi”, Namık Kemâl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I/2 
– 2015, 49. 
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Birincisi, kalbî tasdiktir; kişinin bir hükmün veya sözün doğruluğunu 

gönlünde kendisine itiraf etmesidir. 

İkincisi, sözlü tasdiktir; kalpte olan tasdikin sözle dile getirilmesidir. 

Üçüncüsü, fiili tasdiktir; tasdik edilen konunun gereğine göre 

davranışta bulunmaktır.  

İşte imanın bulunduğu tasdik, bu üç farklı kısmı bir arada bulunduran 

yani zihni kabul noktasında kalmayarak eyleme kadar giden yönleri 

olan bir tasdiktir.9   

Hakiki imanda, insanda pasif değil, aktif; yani onu harekete geçiren, 

iyiye, güzele ve doğruya götüren bir etkiye sahip olmalıdır.10  Allah da 

bizden aktif ve faal bir iman istemektedir. Dolayısıyla iman, “insanı 

bütünüyle kapsayan zihnî, duygusal ve iradî unsurlardan oluşan, 

davranışlarla da dışa yansıyan küllî psikolojik bir haldir.”11 Yine iman, 

insanın bütün iç dünyasına yayılır. Duygu, düşünce ve niyetlerine nüfuz 

eder ve onları belli gayelere yönlendirir.12 Çünkü insan, tüm 

davranışlarından ve niyetlerinden haberdar olan, yaptıklarından 

sorguya çekip karşılığını iyi veya kötü eksiksiz verecek olan Yüce 

Allah’ın huzurunda olduğunu bilir.   

                                                            
 9 Hülya Alper, İmanın Psikolojik Yapısı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2016, 26-27; 

Hanifi Özcan, Epistemolojik Açıdan   İman, İFAV Yayınları, İstanbul 2016, 86. 
10 Ali Arslan Aydın, İslâm’da İman ve Esasları, Seha Neşriyat, İstanbul 1990, 32; 

Murat Akın, Değerler Eğitimi Açısından İman-Amel-i Salih İlişkisi, Hasan Meydan 
(edt.), III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, 2018, 242. 

11 Alper, 30. 
12 Ardoğan, Recep, Delillerden Temellere, klm Yayınları, İstanbul 2018, 333. 
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Keza iman, insana belli bir ‘ruh ve zihniyet’ kazandırır. İnsanlar günlük 

işlerini görürken ve hatta tabiatı seyrederken dahi bu zihniyetin 

tesirinde kalırlar.13  Bu onların kendileriyle, insanlarla ve diğer 

varlıklarla ilişkilerinde de olumlu yönde etkisini göstermektedir. 

Dolayısıyla iman, mümini dönüştüren, şekillendiren ve tüm 

davranışlarına yansıyan, kısacası maddi manevi tüm varlığını kuşatan 

bir olgudur. 

1.2. Amel Terimi:  

Amel sözlükte, “iş, çaba, fiil, çalışma”14 gibi manalara gelir ve 

“canlılardan kasıtlı olarak meydana gelen her türlü fiil”15  olarak 

tanımlanır. Bu nedenle de “sadece ibadetler değil, insanın niyetli ve 

şuurlu, bütün faaliyetleri”16 ameldir. Bu manalardan anlaşıldığı gibi 

amel kavramı, arkasında bir niyet ve bir amaç ve bilinç bulunan 

davranışların tamamını kapsamaktadır.  

Dinin temel kaynaklarına göre ameller genel itibarıyla üç kısma ayrılır. 

Birinci guruba amel-i sâlih ve hasene, ikincisine mâsiyet ve seyyie, 

üçüncüsüne de mubah denir.17 Bunu sâlih ve fasit (kötü) ameller olarak 

ikiye de ayırabiliriz. 

                                                            
13 Keskin, Mustafa, “Din ve Toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme”, Dinbilimleri 

Akademik Araştırma Dergisi, IV/2 - 2004, 11. 
14 Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüğü, İSAM Yayınları, Ankara 
2017, 29. 
15 Ragıp el-İsfahani, Müfredat, “Amel Md.”, 728. 
16 Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an’ın Temel Kavramları, “Amel Md.”, Yeni Boyut 

Yayıncılık, İstanbul 2014, 75; Ömer Aydın, Kur’an’ı Kerim’de İman-Amel İlişkisi, 
İşaret Yayınları, İstanbul 2016, 52. 

17 Topaloğlu - Çelebi, 29. 
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Amel-i Sâlih (iyi ameller) dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği, iyi, 

doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işler; kötü ameller ise, 

yapılması dince yasaklanan ve hoş karşılanmayan kötü, yanlış, zararlı 

ve günaha yol açan amellerdir.18 

1.3. Sâlih Amel Terimi 

Bu konuyu işlerken “sâlih amel” kavramı üzerinde biraz durmak 

gerekir. Allah, insanı boş yere yaratmadığını19 ve başıboş da 

bırakmadığını20 söylemekle berber insanı ibadetle sorumlu 

tutmuş21insanın hayatını ve ölümünü imtihan için yaratmıştır.22  

Dolayısıyla insanın bu dünya hayatının imtihanında başarıya 

ulaşabilmesinin yolu ancak iman edip amel-i sâlih işlemesine 

bağlıdır.23  

Allah Teâlâ Kur’an’da sâlih amel kavramını elli küsur yerde imanla 

birlikte24 zikretmiştir.25 Kur’an’a göre falaha vesile olan diğer bir 

özellik ise, imandan sonra sâlih amel işlemektir.26 Keza iman cennete 

girmenin, sâlih amel ise cennetteki derecelerin sebebidir de 

                                                            
18 M. Doğan Karacoşkun, “Dini İnanç-Dini Davranış İlişkisine Sosyo-Psikolojik 

Yaklaşımlar”, Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IV/2 – 2004 .,30.; 
Süleyman Uludağ, “Amel Md.”, DİA, III, 13. 

19 Müminun, 23/115. 
20 Kıyame, 75/36. 
21 Zariyat, 51/56. 
22 Mülk, 67/2. 
23 İsmail Karagöz, “Kur’an’da Salih Amel Kavramı Salih ve Muhsin İnsanların 

Özellikleri”, Diyanet İlmi Dergi, 33/2, 1997, 60. 
24 İzutsu Toshihiko, Kur’an Dini ve Ahlaki Kavramlar, (çev. Selahaddin Ayaz), Pınar 
Yayınları, Ankara 1991,  269. 
25 Bkz: Kehf, 18/30; Meryem, 19/60; Taha, 20/82; Kasas, 28/80; Bakara,  2/25; Ali 
İmran, 3/57 vb.  
26 Öztürk, 35-41; Kehf, 18/30; Hac, 22/14. 
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denilebilir.27 Kur’an-k Kerim, dünya ve ahiret hayatının saadet ve 

mutluluğunu iman ve iyi davranışın beraber bulunmasına bağlamıştır. 

Kur’an’a bakıldığında gölgenin insanı takip ettiği gibi, aynı şekilde 

nerede iman var ise, orada güzel işlerin olduğu da söylenilebilir.28  

"Sâlih amel" kavramı en genel ifadeyle “Allah’ın rızasına uygun her iş” 

demektir. Yine Müminin iyi bir niyet ve ihlâsla, Kur'an', sünnet ve selim 

akla uygun olarak yaptığı her amel, "sâlih amel"dir.29   

Ebu’l Berekât en-Nesefi’ni de sâlih amel, taatlardır ve onda dört şey 

bulunmalıdır: İlim, niyet, sabır ve ihlâs dediği nakledilmektedir. İlim, 

insanın dünya ve ahretini mamur edecek vesilelerin ilkidir. İman da 

ilme dayanır. Daha sonra imanının gerektirdiklerini de bilen insan bu 

bilgilerini hayat sahasına getirmeli yani tatbik etmelidir. İşte yaptığı bu 

işler de amellerdir. Keza amelsiz ilim, meyvesiz ağaca benzetilmiştir.30    

İman, kalbe yerleştiği andan itibaren kendiliğinden bir hareket başlar. 

Çünkü iman, aktif ve harekete geçirici bir gerçektir. Bir vicdanda iman 

yer eder etmez, kendi varlığını dış dünyaya   sâlih ameller olarak 

yansıtır. Yani amel-i sâlih, imanın neticesi ve tabii .semeresidir31  Genel

ifadeyle sâlih amel, davranış yolu ile dışa yansıyan “iman”dır. 31F

32 İman 

                                                            
27 Harman, 67. 
28 Toshihiko, 269. 
29 Karagöz, s. 61. 
30 Yalçınkaya, Kur’an’da Amel-i Salih Meselesi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Lisans Tezi, 1987, s. 4-9. 
31 Akın, s. 242. 
32 Toshihiko, s. 269. 
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ve sâlih amelle de güzel ahlakın gerçekleştirilmesi hedeflenmiş nihai 

planda ise Allah’ın rızası amaçlanmıştır.F

33  

Cibril hadisinde de İslam dinin ana esasları iman, İslam ve ihsan olarak 

üç ana bölüme ayrılmıştır. İman inanılması (Akaid), İslam yapılması 

gereken hususları (amel), ihsan ise güzel k) âahl(  huy ve davranışları

oluşturan esasların bir  Dini-k Usulü'dâiçermektedir. Buna göre ahl

bölümünü meydana getirmektedir.34   

Cibril hadisinde ihsan kavramı “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet 

etmek yani kullukta bulunmak" olarak zikredilmektedir. Mâtürîdî 

burada geçen ve teorik bir içeriği olan “abede” fiilini  pratik muhtevası 

olan “amele” nu görüyormuş gibi ibadet ’O“fiili ile tevil etmiş 

” etmendir cümlesini‚ O’nun görüyormuş gibi davranmandır  şeklinde   

anlamıştır. Mâtürîdî Allah’ın rızasını ve rahmetini elde etmeyi sağlayan 

bir davranış tarzı olan “ihsan”dan uyanık olmak, “ederken de,  söz

ın ’. Allah. anlamında müteyakkız sıfatını kullanır” tetikte olmak

kendisini sürekli gözetlediğini düşünerek hareket eden kişi, bütün 

davranışlarında devamlı nun hoşnutluğunu arayacak ve böyle 'O

samimi olduğunun  tıklarındabütün yap sıyla da davranma bir 

göstergesi olacaktır.F

35   

İhsan kelimesinin iman, islam ve sâlih amelle önemli bir ilişkisi ve bağı 

vardır. Bu nedenle iyilik ve ihsan sahiplerinin, sâlih amelleri yani tüm 

amellerini, iyilik ve ibadetlerini en güzel şekilde yerine getiren 

                                                            
33 Kutluay, s. 324. 
34 Çelebi-Topaloğlu, s. 20.; Çetintaş, s. 87.  
35 Sami Şekercioğlu, Mâturîdî’de Ahlak Felsefi Bir Betimleme, Ankara Okulu 
Yayınları, Ankara 2016, s. 131. 
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kişilerdir. Yine ihsanı imanın ve İslam’ın ahlâkî boyutu diye 

özetleyebiliriz.36 Başka bir ifadeyle ihsan, kulun inancının dışa yani fert 

ve sosyal hayat alanına yansıtılması ve tezahür ediş şeklidir. Kısaca 

ihsan, ferdin inanç ve dininin emir ve tavsiyelerini ihlasla pratiğe 

dökmesi ve dönüştürmesidir. 

Bu konuda Allah Resulü (sav) yapılan ibadetlerin ihsan üzere 

yapılmasını öğütlemiştir. Ayrıca dinin temeli önce iman sonra da adalet 

ve ihsan üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla her ihsan,  amel-i sâlihtir. 

Yapılan her amel-i sâlih ise ancak ihsan ile bir anlam ifade eder ve değer 

kazanabilir.  

Cibril hadisinin muhtevasına bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında, 

iman, Hz. Peygamber’in dilinden inanılması gereken hususlara 

inanmak; İslam, teorik olarak inanılanları pratik olarak hayata 

taşımak, ihsan ise, teorik olarak inanılan, pratik olarak da uygulanan 

amelleri bir temsiliyet ruhuyla eda etmenin adı olarak tanımlanmıştır. 

Çünkü Allah’a inanan, ona teslim olmuş demektir; O’na teslim olanlar 

hakikatte iman etmiştir ve teslim olup inanan da inandıklarını en güzel 

şekilde pratikte yaşama aktararak temsil ederek ortaya koyması 

gerekir. O halde imansız bir İslam, İslamsız bir iman ve dahası ihsansız 

bir iman ve İslam’dan da söz edilmesi oldukça güçtür.  

Bu hadisten anlaşılması gereken en önemli husus dinin her yönü 

ile sadece gönüllerde  ın ’İslam iman ve  Bu hadis bize .yaşanmasıdır

aksine doğru olmadığınıtutulup hapsedilmesinin  imanın ibadet ve 

                                                            
36 Yüce, s. 132,133; Aydın, s. 145; Mahir İz, “Amel-i Salih: İhsan”, İslam Düşüncesi 
Dergisi, II/8, 1969, s. 485.  
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amellerle ortaya çıkarılıp pratiğe dökülmesi gerektiğini; ayrıca amel ve 

ibadetlerde ihlâs ve ihsanın zorunlu neticede b olduğunu ve unlar (iman, 

islam, amel, ihsan ve ihlas) ın beraberce islam dinini oluşturduğu 

gerçeğini  irifade etmekted.  

1.4. Ahlâk Terimi: 

Sözlükte; karakter, huy, tabiat, mizaç vb. manalarına gelen ahlâk 

kelimesi, Arapça hulk ve huluk kelimelerinin çoğuludur.37  Kur’an’da 

huluk kelimesinden başka‚ ihsan, hasenat, maruf, amel-i sâlih, sâlih, 

hayır, birr gibi kavramlar da ahlâk kavramının karşılığı olarak 

kullanılmaktadır. Kur’an’da özellikle imanla beraber sâlih amel 

kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Sâlih amel, imanın pratik boyutunu 

oluşturmakta; ibadet ve ahlâk başta olmak üzere Allah Teala’nın bütün 

emir ve nehiylerini ihtiva etmektedir. Bu durumda ahlâk, sâlih amelin 

bir parçası olduğuna göre iman-amel münasebeti, aynı zamanda iman-

ahlâk ilişkisini de kapsamaktadır.38  

Din teriminin ifade ettiği mana; inanç, ibadet ve ahlâktan meydana 

gelen bir bütündür. Bunları kesin çizgilerle birbirinden ayırmak 

mümkün değildir. Din algısında ibadet nasıl inançtan bağımsız 

görülmüyorsa, ahlâk da görülemez. Dindarlık, anlam ve değerini ancak 

ahlâklı olmayı da içine alıyorsa tamamlayabilir. Aksi takdirde dindar 

                                                            
37 İbn Manzur, “hulk md.”, X, s. 86.; Mustafa Çağrıcı, “Ahlak”, DİA, I, 1. 
38 Mustafa Sönmez, “İmanın Ahlaki Yaptırım Gücü”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, XIII/23, 2011, 122.; Mustafa Yüce, “İnanç-Ahlak İlişkisi 
Bağlamında İman, İslam ve İhsan Kavramları”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, XV/2, 2013, 123. 
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olan bir kimse eğer davranışlarında ahlâklı değilse imanını gözden 

geçirmesi gerekmektedir.39  

Peygamberimiz (sav) de“Müminlerin iman bakımından en olgun olanı 

ahlâkı en güzel olanlarıdır"  .40 Buyurmak suretiyle iman ile ahlâk 

bağa dikkat çekmiştir var olan arasında İslam dininde emredilen ve 

yasaklanan tüm prensiplerin de bir ahlâkî boyutu bulunmaktadır. 

 İmanla beraber yapılması emredilen ibadetlerin temel hedeflerinden 

biri de şüphesiz, insanı eğitmek suretiyle kötü ahlaktan korumak ve 

kurtarmaktır; yani ahlâkî olgunluğa eriştirmektir.41   

Kur’an-ı Kerim kötü ahlâkın her çeşidinden insanları sakındırmakta ve 

güzel ahlâkı bir erdem olarak kabul edip övmektedir.42 “Şüphesiz Allah 

adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayâsızlığı, 

fenalığı ve azgınlığı da yasak eder. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 

veriyor”43 ayeti İslâm ahlâkını en veciz bir şekilde özetlemektedir.  

Ahlâk, bir yaşantı hali ise İslam ahlâkı da, en genel anlamıyla 

İslamiyet’in yaşanan hali demektir. Peygamberimiz (sav) de Allah’ın 

buyruklarını sadece aktarmakla kalmamış, onları en iyi şekilde 

uygulayarak insanlara örnek olmuştur. Başka bir ifadeyle ilâhi 

buyruklar davranışa dönüştürüldüğünde, nasıl bir insan ortaya çıkacağı 

konusunda, Peygamberimiz (sav)’in şahsında açık, belirgin bir model 

                                                            
39 Fatih İbiş, “Mâturîdî’de İman-Ahlak İlişkisi”, Kelâm Araştırmaları Dergisi, XIII/2, 
2015, 734. 
40 Yeşilyurt, 69. 
41 Yeşilyurt, 70. 
42 Yeşilyurt, 71. 
43 Nahl, 16/90. 
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bulunur. Peygamberimiz (sav) Müslümanlara canlı bir örnek olmak 

üzere gönderilmiş, böylelikle Müslümanların da tüm insanlara örneklik 

etmesi hedeflenmiştir.44 Nitekim Hz. Peygamber (sav) de, kendisinin 

güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini  söylemiş ve Kur’an '- 

 Kerim de; O’nun( sav )yüce bir ahlâka sahip olduğunu, 44F

45 ; 

Müslümanlara hitaben de kendileri için O’nda (sav) güzel bir örnek 

bulunduğunu45F

46 bildirmiştir. Kısacası ahlâkî yaşantı konusunda 

Peygamberimizi örnek almak, biz Müslümanlar için dini bir sorumluluk 

ve zorunluluktur.46F

47  

Ahlâk, insanın yaratılışında var olan kötülük yönünden temizlenip, 

iyilik boyutunun geliştirilip öne çıkmasıdır. Böylelikle insanlar 

arasında karşılıklı saygı ekseninde, sağlıklı, yararlı iletişim ve ilişkilerin 

daha verimli ve faydalı bir biçimde oluşması ise ancak bu şekilde 

meydana gelebilmesi mümkündür.  

Kalbinde kâmil bir iman olan mümin, imanının gereği olan ibadetleri 

yerine getirmek suretiyle inancına yaraşır ahlâkî davranışlarda bulunur. 

Böylece kişi sürekli Allah’ın huzurunda olduğu bilinciyle niyetinden 

eylemlerine kadar her alanda ahlâkî fazilet ve erdemliliğe ulaşmayı 

hedef edinir. Dolayısıyla inançlı kişi bayağı ve ahlâk dışı davranış ve 

fiillerden kendini uzak tutmaya çalışır. 

                                                            
44 Hac, 22/78.; Recep Kılıç, İslam Ahlâkının Tanımı ve Kapsamı, M. Şevki Aydın-A. 

Hadi Adanalı (edt.), İslam Ahâkı Temel Konular Güncel Yorumlar, DİB Yayınları, 
Ankara 2017, 30. 

45 Kalem, 68/4. 
46 Ahzâb, 33/21. 
47 Bkz. Hüseyin Karaman, İslam Ahlâkının Kaynakları, M. Şevki Aydın-A. Hadi 

Adanalı (edt.), İslam Ahlâkı Temel Konular Güncel Yorumlar, DİB Yayınları, 
Ankara 2017, 51. 
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2. İMAN-AMEL İLİŞKİSİ 

2.1. İmanın Amel Üzerindeki Etkisi 
 

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre ameller imanın aslına dâhil değildir; yani 

iman amelden ayrı bir iştir.48 Buna rağmen İslâm bilginlerinin arasında 

dînî hayatın birlikteliği ve bütünlüğü yönünden imanla amel arasında 

kaçınılmaz, zorunlu bir ilişkinin olduğunda ihtilâf ve tartışma söz 

konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de "iman edenler ve sâlih amel 

işleyenler" diye sıkça tekrarlanan ayetler de imanla amel arasında sıkı 

bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir. 

Kur’an imanı sadece mücerret (soyut) bir kavram olarak 

değerlendirmemekte, aksine insan davranışlarının odak noktasına yani 

merkezine imanı koymuştur. Dolayısıyla iman, sadece düşüncede, fikir 

bazında ve gönülde kalmamalı, hayatımızın her alanında varlığını 

hissettirip kendisini yaşantımızda ve ahlâkî davranışlarımızda da 

göstermelidir.  Zira bütün ibadetler ve ahlâkî faziletler imanı, kemal 

yani en üstün noktasına çıkarmak için emir ve tavsiye edilmiştir. Yani 

kâmil bir iman, amel olarak insanın davranışlarında mutlaka kendini 

göstermelidir.49  

İnanma ile güzel işler yapma, güzel davranışlarda bulunma birbirini 

tamamlayan kavramlar olup ikisi beraberce insanın bütününü oluşturur. 

Kur’an ise imanla övgüye layık olan güzel amelleri ilişkilendirmekte, 

                                                            
48 Mustafa Öz, İmâm A’zam’ın Beş Eseri, İFAV Yayınları, İstanbul 2017, 66.; Ali 

Kârî, Fıkh-ı Ekber Şerhi, (trc. Yunus Vehbi Yavuz), Çağrı Yayınları, İstanbul 2013, 
164. 

49 Şerafettin Gölcük - Süleyman Toprak, Kelam, Tekin Kitabevi, Konya 2016, 133. 
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yanlış ve kötü olarak zemmettiği, sevimsiz davranışları ve amelleri de 

imanla uyum içerisinde olmayan tutarsız davranışlar olarak 

belirtmektedir. 

Kamil iman, ancak inanç ve davranış bütünlüğünde kendisini 

göstermektedir. Unutulmamalıdır ki iman olmadan davranışlarımızın 

Allah nezdinde bir değeri olmadığı gibi, güzel davranışlara sevk 

etmeyen iman da son derece cılız ve yetersizdir.50 

İman kalbin tasdikinden ibarettir. Tasdikin de üç farklı boyutu 

bulunmaktadır. Tasdik teori ve pratiği birlikte ifade etmekte, yani inanç 

halinde benimsenen ve bilinen şeylerin pratiğe aktarılmasını da 

içermektedir.51  Dolayısıyla imanın aslında mahiyeti gereği temelde 

davranışı da kuşattığı söylenebilir. Başka bir açıdan bakıldığında da 

günlük hayatta insanlar arası ilişkilerde dahi bir duygunun varlığına 

davranıştan hareketle hükmedilir. Bir şeyi seven ona göre, bir şeyden 

nefret eden de ona göre bir tavır sergiler. Bunu kulun Allah’la kurmuş 

olduğu iman bağı üzerinden düşünürsek bu imanını doğrulayan ve 

samimiyetinin bir tezahürü olacak davranışlar sergilemesi kaçınılmaz 

olacaktır.52 Çünkü davranışlar bizim zihniyetimizin, düşüncelerimizin 

dışa yansımasıdır. 

Elmalılı Hamdi Yazır da iman-amel münasebetine dair şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır: İman, amel demek değildir ama İslam da 

sadece soyut bir imandan ibaret değildir. İslam, iman edilmesi gereken 

                                                            
50 Bkz.Yeşilyurt, s. 69.; Aydın, 32. 
51 Özcan, s. 86. 
52 Alper, s. 140-141. 
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akide ve amellerin bütününden meydana gelmiştir. Hakk’ın istediği 

iman soyut bir vicdani iş olmaktan ibaret değildir. O, kalbin içinden 

başlayıp dışa yansıyacak, sonra kâinata amelî güzellikler saçacaktır.53 

Yine Hamdi Yazır, İslam dininin hedefinin insanın yalnızca içi değil, 

içi ve dışının toplamı olduğunu vurgular ve amelî uygulamaları, imanın 

istenen meyveleri olduğunu söyler ve şöyle bir benzetmede bulunur: 

Din bir meyve ağacına benzer. Kalp ile tasdik onun yer altındaki kökü, 

dil ile ikrar gövdesi, diğer ameller ise dalları, yaprakları, çiçekleri ve 

meyveleri gibidir. Ağaçtan kastedilen ve akla ilk gelen de ağacın 

görünen yüzü yani yaprakları ve meyveleridir. İman da bunun dibidir. 

Ondan kastedilende güzel amellerdir, güzel ahlâktır. Allah’a 

yaklaşmak da onlarladır. Fakat unutulmamalıdır ki meyve vermeyen 

veya dalları kesilen ağaç, ağaç olma özelliğini kaybetmiyorsa da, 

gövdesi, dalı kesilen ağaçlar çoğunlukla kuruyabilmektedir. İman da 

bunun gibidir.54 Kalbimizde ki iman nuru da, amellerle olgunlaşmadığı, 

kemale ermediği sürece zayıflamaya ve belki de sönmeye yüz 

tutacaktır.  

İmanın amelle ilişkisine dair İbn Teymiyye de söyle der: “Kalpte 

bulunması gereken imanın tam olmasına rağmen, gereken zahiri 

amellerin bulunmaması düşünülemez. Zahiri amelsiz ve sözlü itirafsız 

bir imanın eksiksiz olarak kalpte var olabileceğini farz etmek, tam bir 

                                                            
53 Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Hisar Yayınevi, İstanbul 2011, I, 
141. 
54 Yazır, s. 139; İbrahim, 14/24-25. 
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gerekçenin sonuçsuz olarak var olabileceğini farz etmek gibidir ki, bu 

imkânsız bir şeydir.”55 

Bu konuda İmam Gazzâlî de imandaki tasdik ve ameli, insandaki baş 

ve ele benzetir. Nasıl baş ve el insandandır denilebiliyorsa, ameli de 

imandan sayabilmek mümkündür. Çünkü amel imanı tamamlar. Ancak 

insan nasıl başsız olamıyor ama elsiz olabiliyorsa, iman da tasdiksiz 

olamaz ama amelsiz var olduğu kabul edilebilir. Çünkü kalp ile tasdik 

etmek imanın başıdır. Azalar ise amellere benzemektedir.56  Şu da var 

ki, elsiz bir insan olabileceği doğrudur ama tüm azaları olmayan bir 

varlığın zihnimizdeki insan kavramını karşılamayacağı da açıktır.57  

Ehl-i Sünnet âlimlerinin iman-amel ayrımına vurgu yapmalarını da 

toplumsal hayatta yol açabileceği olumsuzluklardan hareketle 

anlamakta fayda vardır. Yoksa onlar da amellerin iman sebebiyle zuhur 

ettiğini, hatta imanın alameti olduğunu söylemektedirler.58 

Sonuçta kavram olarak imanla amel farklı farklı olmakla beraber, 

pratikte iman ve amelin ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmeye tabi 

tutulması Kur’an yönünden kesinlikle savunulması mümkün 

olmamaktadır. Zira olgun bir iman, ferdin tüm benliğini saracağı için 

amelleri gerektirecek ve dolayısıyla amel imanın direkt izdüşümü 

                                                            
55 İbn Teymiyye, İman Üzerine, (trc. Salih Uçan), Pınar Yayınları, İstanbul 2019, 187. 
56 Muhammed Gazzâlî, İhyâ-u Ulûm’id-Din, Merve Yayınları, İstanbul 2014, I, 381. 
57 Alper, 142. 
58 Mustafa Yalçınkaya, Mâtürîdî’de İman-Amel İlişkisi, Basılmamış Doktora Tezi, 
2014, 160-161. 
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olacaktır. Bu yönüyle kâmil anlamda bir iman, amelleri de 

içerecektir.59  

Özetle iman-amel arasında aslında tabii bir farklılık ve ayırım yoktur. 

Teorideki bu ayrım daha çok zihnî, yapay bir ayrımdır ve kavramların 

mahiyetlerine yöneliktir. Aslında bir şeye inanmakla o şeyi yapmak 

arasında bir fark yoktur. İnanmak demek davranışa yansıtmak demek; 

iman demek de o imanın amele dönüşmesi demektir. Yani iman demek 

amel demek, amel demek iman demektir. Allah’a inanan bir kişi eğer 

bu imanında samimi ise öyle ya da böyle mutlaka bir şekilde bu imanını 

davranışına yansıtacak bir iş bir amel yapacaktır. Zira iman olmazsa 

amel olmaz, amel olmazsa imanın anlamı olmaz.  

 İmanla amel ikisi ayrı şeyler değil; tıpkı başımızın sağı ve solu gibi bir 

bütünün iki ayrı yüzüdür. Zaten imanı ile ameli arasında uyum 

olmayan; sadece imanî meselelere ağırlık verip amelî kısmı ihmal eden 

kişiler, bilinçli-şuurlu Müslüman da olamazlar. Kısacası, iman ve ameli 

bir bütün olarak görmek kaçınılmazdır. İman amelden ayrılabilir 

olsaydı, “Namaz kıl, çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden men eder”60 

şeklinde; imanla amel, amelle ahlâk iç içe ifade edilmezdi ve ayrıca 

kötülüklerden uzak tutmayan namaz da Mâ’ûn suresinde (107/4-7) 

kınanmış olmazdı.61 Görüldüğü üzere imanın, amel ve ahlâk üzerinde 

ciddi bir etkisi bulunmaktadır. Bunun temel nedenlerinden birisi ise 

kuşkusuz bu kavramlar arasında var olan yakın ilişkiden 

                                                            
59 Recep Ardoğan, “Kelâmî Açıdan İmanın Mahiyeti ve Din Özgürlüğünün 

Muhtevası”, Diyanet İlmî Dergi, c: 41, sayı:1, 2005, s., 67.  
60 Ankebût, 29/45. 
61 Erkan Perşembe - Osman Eyüpoğlu, “İşlevsellik Açısından Ahlak-Din İlişkisi”, 

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, VII/4 – 2018  ,s . 87-91. 
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kaynaklanmakta olduğu görülmektedir. Şimdi de ibadet ve amellerin 

iman üzerinde ne gibi etkileri vardır onları incelemeye çalışalım: 

2.2. Amelin İman Üzerindeki Etkisi 

İman-amel ilişkisinde imanın amel üzerindeki etkisinden ve amelin 

imanın bir gereği olduğundan bahsedince amellerin de iman üzerinde 

bir etkilerinin olup olmadığı konusu gündeme gelir. 

Davranışlarla iman arasındaki etkileşimin çift yönlü olduğunu 

söylenebilir. Özellikle imanın güçlenmesi ve zayıflaması hususunda 

ameller etkin bir rol oynamaktadırlar.62 Ehl-i Sünnet âlimleri de imanın 

yakîn derecesi bakımından kuvvetleneceği veya zayıflayabileceğini, 

onun semeresinin, bereket ve tesirinin, nurunun parıltısının kalpte 

artabileceğini kabul etmektedirler.63 Bunun da ancak sâlih ameller ve 

güzel ahlâkla olacağını söyleyebiliriz. Bu beyanda Hz. Peygamber 

(sav)’e imanın artıp eksilmesinden sorulunca şöyle dediği zikredilir: 

“Evet iman artar, öyle ki sahibini Cennet’e sokar. Eksilir, öyle ki 

sahibini Cehenneme sokar”. Bunun yorumu da şudur; “İman müminin 

güzel amelleri itibariyle artar, ta ki onu doğrudan cennete götürür. Kötü 

amelleri işlemesi sebebiyle eksilir, ta ki sahibini önce cehenneme, sonra 

da imanı sebebiyle cennete götürür.”64   

İmanın gereği olarak kabul ettiğimiz her davranışın öncelikle imanın 

korunmasında sonra da güçlenmesinde belirli bir katkısı vardır. Yaygın 

                                                            
62 Alper, 147. 
63 Mâtürîdî, Te’vîlât,  II, 532; Ali Kari, 163; Taftazânî, Şerhu’l Akaid, (trc. Talha 

Hakan Alp), İFAV Yayınları, İstanbul  2017, 27; Ardoğan, Delillerden Temellere, 
312. 

64 Ali Kari, 162-163. 
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bir örnekte bu ilişki şöyle ifade edilir: İman bir aleve, iyi ameller ise 

onu koruyan bir fanusa benzer. Yapılan iyi ameller, fanusun alevi 

koruyup yanmaya devam etmesini sağladığı gibi imanı güçlendirmekte, 

kötü ameller/davranışlar ise fânussuz bir alevin ufak bir esintide sönme 

tehlikesinde olduğu gibi imanı korumasız bırakmaktadır.65 İşte amelsiz 

imanın durumu da böyledir. Bu sebeple “imanı korumak, kazanmaktan 

zordur” sözü meşhur olmuştur.66 

Sonuç itibariyle imanla uyumlu davranışlarda bulunmak imanın 

güçlenmesine yardımcı olurken, aksi davranışlar da onun gücünü 

zayıflatmaktadır. O halde her amelin iman üzerinde olumlu veya 

olumsuz bir etkisinin olduğu şüphesizdir. 

2.3. Mâtürîdî’nin Şükür Anlayışı ve İbadetler 

Bu başlık altında amel dediğimizde ilk anda insanın aklına gelen 

ibadetler konusuna ayrıca değinmek gerekir.  

Allah Teâlâ’nın emrettiği ibadetler esasında kul için bir ihtiyaçtır. 

Çünkü inanan kişi, iman edip  bağlandığı Allah’a karşı içinde 

hissettiği saygı, , şükür , ifade  yaparakfiilen  hislerini tazimsevgi, ve   

etmek ister. Aslında ibadetler, kulun Allah’a karşı imanın gereği olarak 

bir şükür ifadesidir. Ayrıca ibadetler kulun Allah ile kurduğu rabıtanın 

hayata yansıyan tezahürleridir. Bununla beraber imanın pratiğe 

dönüşen uygulama şekilleridir. 

                                                            
65 Alper, s. 148; Yalçınkaya, 162. 
66 Ahmed Saim Kılavuz, Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, Ensar 
Neşriyat, İstanbul 2018, 48. 
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 Burada Mâtürîdî’nin şükür anlayışı çerçevesinde ibadet hakkındaki 

görüşlerini ele almanın çalışmamızın vuzuhu açısından 

önemsemekteyiz. İmam Mâtürîdî ibadetler konusunda da rasyonel 

açıklamalarda bulunmuş ve ibadetin gerekliliği yani Allah’a niçin 

ibadet edilmesi gerektiği konusunda da aklî izahlar yapmıştır.  

Mâtürîdî’ye göre ibadet; kulun söz, amel ve inanç olarak bütün 

varlığını Allah’a has kılmasıdır.67 İbadetlerin temel gayesi de Allah’a 

olan şükrü ifade etmektir. Dolayısıyla Allah’a yönelerek yerine 

getirilen ibadetlerin tamamı, insanın Rabbine karşı duyduğu şükrü dile 

getirmektedir. Yani ibadetler, şükrün anlam alanı içine girmektedir.68  

Mâtürîdî şükrün üç farklı anlamından bahseder. Birincisi, insanın 

“nimetlerin Allah’tan geldiğini bilmesi”; ikincisi, “verilen nimetlerin 

şükrünü yerine getirmekten aciz olduğunu anlaması”; üçüncüsü ise, 

“kendisine verilen nimeti, sadece Rabbine taatta bulunmak için 

kullanmasıdır.”69 Bu durumda kulun mükellef olduğu her ibadetin, aynı 

şekilde Allah’a karşı yapılan şükre denk geldiği ifade edilebilir. 

Şükrün genel olarak üç çeşidi vardır: 

1. Dil ile (kavli): Allah’a şükürler olsun vb. ifadelerle dil ile 

şükretmektir.  

                                                            
67 Mâtürîdî, Te’vîlât, I, 87. 
68Alper, “İmam Mâtürîdî’ye Göre İbadetlerin Gerekliliği ve Rasyonel Temelleri”, 

Köprü Dergisi, C. 109, 2010, ss. 123-134.; Mustafa Bozkurt, Mâtürîdî’de Hakikat, 
Taklid ve Tahkik Açısından İman, A. Kartal (edt.), Uluğ Bir Çınar İmam Mâtürîdî 
Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı, Ofis Yayın Matbaacılık, İstanbul 2014, 
409.  

69 Mâtürîdî, IV, 99. 
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2. Kalp ve dilin dışında kalan diğer organlarla (fiilî/amel-i sâlih ): 

Bedeni ve her türlü imkânı faydalı yerlerde kullanmak suretiyle 

Allah’a şükretmektir.  

3. Kalp ile (hâlî): Verilen nimetin farkına vararak ve yerinde 

kullanarak, Allah’a bilinçli bir şekilde şükretmektir. 

Mâtürîdî şükrün bu üç boyutunu da gerekli görmektedir. O, şükrü 

Allah’ın verdiği nimetlerin farkına vararak, bilinçli bir şekilde O’na 

inanmak ve güzel işler yapmak olarak açıklamaktadır. Ona göre şükür, 

hem imanı hem de sâlih amelleri kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle 

Mâtürîdî’ye göre şükrün başı, sağlam bir imandır. O halde Mâtürîdî 

anlayışa göre şükür= iman + amel-i sâlih demektir.70   

Mâtürîdî’ye göre ibadetlerin farz olmasının nedeni de şudur: “Allah 

Teâlâ bütün insanlara çeşitli nimetler lütfetmiştir, meselâ insanı tür 

olarak üstün konumda yaratmış, yeryüzündeki her şeyi onun emrine 

vermiş ve sayısız nimetleri ayaklarının altına sermiştir. İşte bundan 

dolayı kendisine lütfedilen nimetler karşısında Allah’a şükretmek insan 

için gerekli olmuştur.”71 Hz. Peygamber (sav), geçmiş ve gelecek 

günahlarını Allah bağışladığı halde, neden ayakları şişinceye kadar 

namaz kıldığını soranlara “Şükreden bir kul olmayayım mı?” şeklinde 

cevap vermiştir. Buradan anlaşılıyor ki Hz. Peygamber (sav) bütün taat 

                                                            
70 Mâtürîdî, IV, 99; Ahmet Ak, “Mâtürîdî’nin Şükür Anlayışı”, AÜYFD, 47/2 – 2006, 
s. 190.; Yalçınkaya, a.g.e., 77. 
71 Mâtürîdî, I, 237. 
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şekillerini Allah’a şükür statüsünde tutmuştur; buna göre de Allah’a 

itaat ve kullukta bulunan, O’na şükretmiş olmaktadır.72 

İbadetlerin insan ruhunda gerçekleştirmesi beklenen en önemli 

işlevlerinden birisi ise, imanı besleyip takviye ederek onu 

güçlendirmesi.  dini hayatın özü ve  Nurettin Topçu'nun da dediği gibi,

esas yapısı imandır. Ancak imanın varlığı sayesinde ibadet hayat bulur. 

İman tohumunun ekildiği kalpte ibadet ağacının filizlenmemesi 

imkânsızdır. Böyle olunca ibadetlerle beslenmeyen imanın varlığını 

devam ettirmesi ve yeterince güçlenmesi zordur.72F

73 

3. MÂTÜRÎDÎ’NİN AHLAK ANLAYIŞININ TEMELİ 

 Mâtürîdî’de insanın ahlâkî mesuliyetini kendisinde bulunan duyular, 

akıl ve kendi nefsi gibi şahsi donanımları ve dinen de özgür (kendi 

iradesiyle beğenme ve seçme hürriyeti) ve sorumlu olması 

oluşturmaktadır.74   

Onun inanç ve düşünce sisteminin temelinde akıl yer alır. Mâtürîdî’nin 

birçok alanda olduğu gibi akla verdiği önem ve öncelikli pozisyonu; 

ahlâkî konulardaki anlayış ve düşüncesine de yansıtmış olduğu 

görülmektedir. Mesela o aklı‚ “iyiliklerin ve kötülüklerin kendisiyle 

bilindiği şey” olarak tanımlar.75 O’na göre aklî olan aynı zamanda 

                                                            
72 Mâtürîdî, I, 38. 
73 Cartel, H., İslami İbadetlerin Psiko-Sosyal İşlevleri, EKEV Akademi Dergisi, 1998 
,I/3. S.151. 
74Şekercioğlu, Mâtürîdî’nin Nazarında İnsan Ahlakiliği, Kartal, A. (edt.), Uluğ Bir 

Çınar İmam Mâtürîdî Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı, Ofis Yayın 
Matbaacılık, 2014 İstanbul, s. 526. 

75 İbiş, s. 719.  
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ahlâkî olandır.76 Yani ahlâkî davranış aynı zamanda akla uygun bir 

davranıştır.77   

Yine ona göre ahlâk duygusu insanın fıtratında vardır, insan yaratılışı 

gereği bizâtihi ahlâkî bir varlıktır.78 Bu duygu onun temyiz çağına 

ulaşmasıyla yani iyiyi kötüden ayırt edecek yaşa gelmesiyle başlar. 

Ahlâkî duygu vahiyle başlamamakta; vahiy insanda zaten başlamış olan 

bu duyguyu pekiştirmektedir. Yani ahlâkî alanda akıl esas alınır; vahiy 

onu destekler ve pekiştirir.79  

Burada öncelikle Mâtürîdî’nin eşyanın iyi (hüsn) veya kötü (kubh) 

vasıflarının mahiyeti hakkındaki görüşüne değinmek gerekir. Mâtürîdî 

hüsn ve kubhu özü yönüyle ikiye ayırır: Kendiliğinden yani zatı gereği 

iyi veya kötü; fiilin sonuçlarına, şartlara ve duruma göre iyi veya kötü.80 

Yine Mâtürîdî’ye göre hüsün ve kubuh iki noktadan kaynaklanır: 

İnsannın aklı ve insanın fıtratı. Akla göre, özü itibarıyla iyi ve kötü olan, 

durum ve şartlara göre değişmez. Bu nevi güzellik ve çirkinlik akılda 

açık ve net olarak sabittir. Akıl güzellik ve çirkinliği zorunlu olarak 

idrak eder, emreder ve yasaklar. Nimete şükretmenin gereği, adaletin 

güzelliği ve zulmün çirkinliği de bu şekildedir. Tabiata; durum ve 

şartlara göre güzel ve çirkin olan şeyler ise değişebilir.81   

                                                            
76 Özcan,  Türk Düşünce Hayatında Mâturîdîlik, Cedit Neşriyat, 2015, Ankara, s. 57. 
77 Özcan,  Mâturîdî’de Bilgi Problemi, İFAV Yayınları, 2017, İstanbul, s. 205. 
78 Kutlu,  Mâtürîdî ve Mâturîdîlik, OTTO Yayınları, 2018, Ankara, s. 56 
79 Özcan, Türk Düşünce Hayatında Mâturîdîlik, s. 58. 
80 Çelebi, İ. “Klasik Bir Kelam Problemi Olarak: Hüsün ve Kubuh”, MÜİFD, S. 16-
17, 1999, İstanbul, s. 69. 
81 Bardakoğlu, A. “Hüsn ve Kubh Konusunda Aklın Rolü ve İmam Mâtürîdî”, 
ERÜİFD, S. 4, 1987 Kayseri, s. 70. 
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Ona göre aklî hükümler de üç kısma ayrılır ve âlemdeki her şey bunlara 

göredir. Vacip, Mümteni ve Mümkün. İyilik ve kötülük eşyanın doğal 

nitelikleridir. Bu niteliklerin de eşyaya nispeti bu üç kısımdan biri 

şeklindedir. Aklen zorunlu ve Mümteni olan ahlâkî değer hükümleri, 

sem’an da öyledir. Yani vahiy başka türlü bildirmez. Ancak mümkün 

de aklen zorunlu veya mümteni olma arasında akıl nötrdür. İşte 

Peygamberler de mümkün olan hakkında her durumda daha iyi (evla) 

olanı bildiriler.82   

Özetle, Mâtürîdî’ye göre iyilikler ve kötülükler gibi ahlâkî değer ve 

kurallar, şer’i emirden bağımsız objektif bir varoluş ve yaratılışa 

sahiptir ve insan bu değerleri aklıyla kavramaktadır. Başka bir ifadeyle 

fiillerdeki hüsün ve kubuh, şer’i emirden önce sabittir ve din tarafından 

emredilmesinin de sebebidir.83 Yani iyi ve güzel olduğu için 

emredilmiş, kötü ve çirkin olduğu için de yasaklanmıştır. Bu konuda 

akıl ile nakil arasında bir uyum söz konusudur. Böylece Mâtürîdî’nin 

ahlâkî bilgiyi akıl-nakil işbirliğine dayandırdığını söyleyebiliriz. Aklın 

tespit ettiği şeyler, nakil ile teyit edilip yerleşik hale getirilmektedir. 

Böylece onlar hem objektifleştirilip topluma mal edilerek ortak bir 

ahlâkî ölçüt olmakta, hem de bir inanç esası haline getirilerek toplum 

hayatında gerçekleşmesi ve devamlılığı sağlanmaktadır.84  

Hüsün-kubuh zâtî olduğundan akıl bu hususlarda fiillerdeki özelliklere 

ve onlarda gördüğü fayda ve zarara bakarak isabetli sonuçlara ulaşabilir. 

                                                            
82 Kazanç, İ. F. , Mâtürîdî’nin Ahlak Kuramı Üzerine Teolojik ve Felsefi Bir 

Çözümleme, Kartal (edt.), Uluğ Bir Çınar İmam Mâtürîdî Uluslararası Sempozyum 
Tebliğler Kitabı, Ofis Yayın Matbaacılık,  2014 İstanbul, s. 489; İbiş,  s. 712. 

83 Çelebi, s. 69. 
84 Özcan, Mâturîdî’de Dini Çoğulculuk, İFAV Yayınları, 1995 İstanbul, s. 89. 
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Ama her ne kadar hüsün ve kubuh akılda külli olarak mevcut ise de 

detaylarda aklın bunları bütün ayrıntılarıyla kesin olarak tespit etmesi 

mümkün değildir. Keza sosyal hayattaki meşguliyetlerin yoğunluğu, 

değişik acı ve ıstıraplar gibi insanın gerek ruhi gerekse fiziki şartları aklın 

doğru karar vermesine engel olabilirler. Kısacası aklın değerler 

konusundaki bilgi kapasitesi sınırlı olup bu sınırın ötesini bilmek vahiyle 

mümkündür. Bundan dolayı Allah insanlara peygamberler göndererek 

aklın bilemeyeceği hükümleri (akıl için yardım ve irşat olarak) 

öğretmiştir.85  

Netice olarak insan temel ahlak kurallarını akıl yoluyla tespit 

edebilmektedir. Fakat Allah Teâlâ, akıl ile tespit edilen bu ahlak 

prensiplerini emretmek suretiyle, bu kurallara uyarak yerine getirenlere 

sevap vereceğini vaad ederek,  kurallara riayet etmeyenlere de ceza 

vereceğini bildirmesiyle korkutarak, söz konusu ahlâkî kuralların 

fiiliyata geçirilmesini sağlamaktadır.  

Mâtürîdî’ye göre ahlak-amel arasında da bazı farklılıklar 

bulunmaktadır. Ona göre ahlâkî fiillerin ve amellerin (ibadet amaçlı 

yapılan filler) kaynağı/dayanakları farklıdır. Ahlâkî fiillerin dayanağı 

akıldır; burada vahiy akla destek olur. İbadet amaçlı yapılan fillerin 

kaynağı ise vahiydir; burada da akıl vahye destek olur.  

Ona göre insan ahlakta bir birey; amel de ise bir kuldur. Amelde boyun 

eğme, teslimiyyet ve kesin itaat var iken ahlakta bilinçli ve iradeli bir 

kabul etme ve katılım söz konusudur. Yani ilâhî emir ve yasaklar 

doğrudan ahlâkî sorumluluk yüklememekte, onlardan ahlâkî görev ve 

                                                            
85 Çelebi, s. 80. 
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sorumlulukları insanlar çıkarmaktadırlar. Aksi halde sadece dînî 

emirleri yerine getiren ahlaklı, getirmeyenler ahlaksız olmalıdır. 

Burada şöyle bir temel ayrım vardır: Sorumluluk hür irade ve tercihe 

dayanır; daha çok ahlâkîdir. Yükümlülük ise hukukidir; mecburiyet 

ifade eder. Yani amel için inanmak yeterli iken, ahlak için inanmak 

yeterli değildir; burada hür irade ve tercihle aklî ve zihnî katılım da 

gereklidir. Sonuç olarak ameli olan ahlaklı olmadığı gibi ameli 

olmayanların da ahlaksız oldukları söylenemez. Kısacası ahlak 

tamamen amele indirgenemez.86    

Ahlak alanında şu husus da mühimdir. Ahlak, bilmek ve yapmaktan 

oluşan iki farklı yönü olan bir bütündür. Bu anlamda iyiyi kötüyü bilmek 

başka, yapmak başkadır. İşte Mâtürîdî’ye göre “hikmet”, bilgi-eylem, 

teori-pratik birlikteliğini ihtiva eder. Akıl vasıtasıyla elde edilen bilgiye 

uygun hareket edilmediği zaman akla sahip olmanın, kişiye ahlâkî açıdan 

bir değer katmayacağı açıktır.  Çünkü ahlâkî açıdan önemli olan, sahip 

olunan bilgi ile bu bilginin gereği olan eylem arasındaki ilgiyi kurup, ona 

göre davranabilmektir. Bilgisinin gerektirdiği şekilde davranamayan, 

bilgi sahibi bile olsa Mâtürîdî’ye göre sefih ve cahildir.87  

Sonuçta Mâtürîdî ahlâkî bilginin elde edilip uygulanmasında akıl-nakil 

iş birliğine önem vermekte ve insanın elde ettiği bilgiyi de kalbinde 

yerleşen güçlü tevhit inancı gereğince eyleme dönüştürmesini ve 

böylece inancın, ahlâkî davranışlarla desteklenmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

                                                            
86 Özcan, Türk Düşünce Hayatında Mâturîdîlik, s. 57-64. 
87 İbiş, s. 730. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 

İslam insanın hem dünya hem ahiret mutluluğunu amaçlayan bir dindir. 

İnsan öncelikle Allah’a ve ahirete iman ederek amaçsız yaratılmadığını 

ve bu dünyada başıboş bırakılmadığını kabul etmiş olmaktadır.  

İman kelimesinden soyut bir zihnî kabul kastedilmediği aksine iman bir 

tasdik ve Hz. Peygamber’in (sav) Allah’tan getirdiği ve söylediği her 

şeyin doğruluğunu kabul edip samimiyetle benimsemektir. Böylece 

insan “kul” olduğunun bilincinde olarak tüm yaşamı boyunca bu imanı 

sayesinde yaratıcının rızasına ulaşmak için emir ve yasaklarına uyarak, 

imanın meyvesi konumunda olan güzel ahlakla erdemli bir kul olur. 

Allah insanları imanla mükellef tuttuğu gibi imandan sonra geçerli 

sayılan birtakım amellerle ve güzel davranışlarla da sorumlu tutmuştur. 

Kullar bu amelleri işleyip işlememeye, imanlarına uygun davranışlarda 

bulunup bulunmamalarına göre sevap veya günah kazanarak ahirette 

yaptıklarına karşılık da azap veya mükâfat göreceklerdir.  

Ehl-i Sünnette iman bir kalp fiilidir. Ancak bu imanın kul üzerinde 

hiçbir yansımasının olmayacağı anlamında değildir. Kişi iman ile 

varlığını kabul ettiği Allah’ın tüm emir ve yasaklarını yine bu imanı 

sebebiyle sağlam bir niyet ve ihlâsla yerine getirmektedir. Yoksa 

burada bir çelişki var demektir. Eğer iman kişiyi, imanının 

gerektirdiklerini yapmaya sevk etmiyor ise kulun Rabbi ile kurduğu bu 

iman bağının zayıf ve taklitten öteye geçmediğinin çok açık bir 

göstergesidir.  
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Dolayısıyla iman kulu harekete geçirecek, tutum ve davranışlarına, 

fikirlerine yani tüm yaşamına yön verecektir. Başka bir ifadeyle kalbe 

düşen iman tohumu filizlenecek, dallanıp yeşererek amel olarak dış 

dünyaya yansıyacak ve nihayetinde de güzel ahlak olarak meyvelerini 

verecektir.  

Gerek Kur’an gerekse hadislerde iman-amel-ahlak bütünlüğüne vurgu 

yapılmaktadır. İslam’ın bu farklı kavramlar arasında var olan 

tamamlayıcı ilişkiyi ayetlerle şöyle örneklendirebiliriz:  

1. İnanç-İbadet İlişkisi: “Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana 

kulluk edin”88  

2. İnanç-Ahlak İlişkisi: “İnanıp doğru sözlü olanlar...”89  
3. İnanç-Muamelat İlişkisi:“İnanıp ameli sâlih işleyenler...” 90 
4. İbadet-Ahlak İlişkisi:“Namaz kötülükten uzaklaştırır”91   
5. İbadet-Muamelat İlişkisi: “Namazı kılın, zekâtı verin..”92  

 

Bu ayetlerde de görüldüğü üzere İslam, birbirinden tamamen bağımsız 

emir ve yasaklardan oluşmamaktadır aksine bunlar iç içedirler. İmanın 

amel ve ahlak üzerinde, amel ve ahlakın da iman üzerinde etkileri 

açıkça görülmektedir.  

Çalışmamızda iman-amel-ahlak kavramlarının kapsamlarını kısaca 

ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca imanın mahiyet itibariyle amelden 

                                                            
88 Enbiya, 21/25.  
89 Fussilet, 41/30.  
90 Al-i İmran, 3/57. 
91 Ankebut, 29/45. 
92 Nur, 24/56. 
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farklı oluşunu ama dışta tezahürü itibariyle imanla amel arasında sıkı 

ilişkinin bulunduğunu tespit ettik.  

Mâtürîdî de hem imanı, hem de ameli aklî olarak temellendirmekte ve 

bunların Allah’a bir şükür oluğunu ifade etmektedir. İnsan kendisine 

verilen nimetlerin karşılığı olarak bunları dinen olduğu kadar öncelikle 

akli bir zorunluluk olarak da yapması gerekir. Netice de aklın uygun 

bulduğunu vahiy de desteklemek ve pekiştirmek suretiyle insanın 

dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamakta ve böylece iman edip mümin 

vasfını kazanan insan, işlediği sâlih ameller ve takındığı güzel ahlakı 

sebebiyle kurtuluşa ermektedir.  

Kur’an ve sünnet insanların iman etmelerini emredip sonra da dünyada 

başıboş bırakıldıklarını ifade etmemekte aksine insanın her 

davranışından sorumlu tutulduğunu ve ahirette hesaba çekileceğini 

vurgulamaktadır. Aynı şekilde Kur’an’da sadece iman etmekle azaptan 

kurtulup doğrudan cennete gidileceği de iddia edilmemekte aksine 

imandan sonra yerine getirilmesi gereken emirler, yasaklar ve ahlâkî 

öğütlere dikkat çekilmektedir. 

Günümüzde Müslümanların en büyük eksikliği imanlarının dış 

dünyalarına yansımamasıdır. Oysa ki Kur’an ve sünnette çizilmiş olan 

Müslüman portesinin asla soyut bir mahiyette olmadığının vurgulandığı 

görülmektedir. 

İman kavramı da sadece kalpteki soyut bir kabulü ifade etmemektedir. 

İmanın dışa yansıması ise ancak sâlih ameller ve güzel ahlakla mümkün 

olmaktadır. Esasen bunları tamamen birbirinden bağımsız kabul etmek 
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güçtür. Çünkü İman-amel-ahlak terimleri birbirlerini tamamlayıcı bir 

rol oynamaktadır.  

 Çalışmamızda imanın ahlakla olan münasebeti üzerinde durularak 

aslında dinin bunların bütününden meydana geldiği vurgulanmıştır. 

Çünkü din insanların hem dünyevî hem uhrevî mutluluklarını 

amaçlamakta, bu sebeple de onların duygu, düşünce ve eylemlerine yön 

vermektedir. Böylece insanlar dünyada Allah’ın rızasına uygun bir 

hayat yaşamak suretiyle ahirette de sonsuz nimetlere kavuşacaklardır. 

Netice olarak bu araştırmamızda: İmanın soyut bir kavram olmadığı 

amel ve ahlakla çok yakın bir ilişkisinin olduğu ve onlar üzerinde ciddi 

bir yaptırım gücünün bulunduğu, ayrıca imanın iyi ameller ve güzel 

ahlaka kaynaklık ettiği tespit edilerek ortaya konulmuş oldu.  
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GİRİŞ 

MECLİSİN AÇILIŞ SÜRECİ 

30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından 

sonra İtilaf Devletlerinin yurdun her tarafında işgallere başlamasıyla 

birlikte İstanbul Hükümeti’nin tutumu halktan tepki görmeye başlamış 

İstanbul’un işgali ile de meşruiyeti tartışılır hale gelmiştir. İşgale razı 

olmayan vatanseverler ise kurtuluşun İstanbul’da olmadığını görerek 

Anadolu’ya geçmişlerdi1. İngilizler ise kendilerine karşı artan 

direnişin önüne geçmek için Kuvay-ı Milliyecilere karşı nispeten daha 

ılımlı olan Tevfik Paşa Hükümeti’ni istifa ettirerek yerine Damat Ferit 

Paşa Hükümeti’nin işbaşına getirilmesini sağlamışlardır. Damat Ferit 

Paşa Hükümetinin iş başına gelmesiyle birlikte Kuvay-ı Milliyeciler 

hakkında yakalama kararları ve idam fetvaları çıkartılmıştır2. 

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İngilizlerin isteği ve yardımı ile 

padişah Vahdettin tarafından dağıtılması ve meclisin basılarak 

milletvekillerinin tutuklanması İstanbul Hükümeti’nin tamamen işgal 

güçlerinin egemenliği altında olduğunu göstermekteydi3.Mustafa 

Kemal ve arkadaşlarının başlattığı direniş hareketi her geçen gün 

halktan biraz daha destek görmeye başlamıştı. Mustafa Kemal, 9. 
                                                            
1 Azmi Süslü, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gelişi ve Ankara’nın-Millî 
Mücadele’deki Yeri, www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Azmi-SÜSLÜ-Mustafa-
Kemal’in-Anadolu’ya-Gelişi-ve-Ankara’nın-Millî-Mücadele’deki-Yeri.pdf, erişim 
tarihi: 20.02.2020. 
2 Kemal Arıburnu, Sivas Kongresi, Samsun’dan Ankara’ya Kadar Olaylar ve 
Anılarla, Ankara 
1997, s. 146-148. 
3 Neslihan Bolat Bozaslan, Yirmi Sekiz Günlük İktidar: Salih Paşa Hükümeti (8 
Mart 1920-4 Nisan 1920), Gaziantep University Journal of SocialSciences . 2017, 
Vol. 16 Issue 1, p129-135. 

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Azmi-S%C3%9CSL%C3%9C-Mustafa-Kemal'in-Anadolu'ya-Geli%C5%9Fi-ve-Ankara'n%C4%B1n-Mill%C3%AE-M%C3%BCcadele'deki-Yeri.pdf
http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Azmi-S%C3%9CSL%C3%9C-Mustafa-Kemal'in-Anadolu'ya-Geli%C5%9Fi-ve-Ankara'n%C4%B1n-Mill%C3%AE-M%C3%BCcadele'deki-Yeri.pdf
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Ordu Müfettişi olarak geldiği Samsun’dan Havza’ya oradan da 

Amasya’ya geçmişti. Amasya’da direniş hareketinin nasıl yapılacağı 

ile ilgili bir genelge yayınlamış ve tüm dünyaya esareti kabul 

etmeyeceklerini ilan etmişti. Bu genelge ile aslında yeni yönetim şekli 

hakkında da ipuçları vermekteydi4. 

Mustafa Kemal işgallere karşı ülkenin her tarafında teşkilatlanma 

çağrısında bulunmuş, Müdafa-i Hukuk Dernekleri ve Kuvva-yı 

Milliye birliklerinin kurulmasını teşvik etmişti. Mustafa Kemal bu 

dağınık ve düzensiz olan milis kuvvetlerin kendilerine düzenli bir 

ordu kuruluncaya kadar zaman kazandıracağı düşüncesindeydi5.İtilaf 

Devletleri’nin durumu fark edip engelleme çabasına girişmeleri 

üzerine Mustafa Kemal eylemlerini hızlandırdı. Tüm kuvvetlerin en 

kısa sürede tek bir çatı altında toplanması amacıyla önce Erzurum’da 

bölgesel daha sonra Sivas’ta yurdun her tarafından delegelerin 

katıldığı milli kongreler düzenlendi. Erzurum Kongresi sırasında 

İstanbul Hükümeti tarafından geri çağrılan Mustafa Kemal çok sevdiği 

askerlik vazifesinden istifa etmek zorunda kalmıştı6. Erzurum ve Sivas 

Kongrelerinde milli mücadelenin temel ilkeleri ve yöntemleri 

belirlenmiş ve tüm dünyaya ilan edilmişti. Sivas Kongresi’nde yurdun 

farklı bölgelerindeki cemiyetler birleştirilerek Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı oluşturulmuştur. Böylelikle 

                                                            
4 Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, İmaj Yayıncılık, Ankara 
2001, s. 116. 
5Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları Açık Erişim Koleksiyonu, 
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2319?locale-attribute=en, erişim 
tarihi: 18.01.2020 
6 Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, İşbankası Yay, İstanbul 2011, s..149. 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/85
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2319?locale-attribute=en
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direnişin tek merkezden yönetilmesi kararı alınmıştı. Aynı zamanda 

15 kişiden oluşan bir temsil heyeti belirlenmişti7. 

İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısında kayıtsız kalışı ve İtilaf 

Devletleri’nin yapmış olduğu zulümlere ortak oluşu artık milletin 

gerçek temsilcisi olacak milli bir meclisin varlığının gerekliliğini iyice 

ortaya çıkarmıştı. Temsil Heyeti ile sık sık toplantılar yapan Mustafa 

Kemal bu meclisin Ankara’da açılmasını daha uygun bularak 27 

Aralık 1919’da Ankara’ya geldi8. Öte yandan Temsil Heyeti meclisin 

hangi esaslar ile oluşturulacağını belirledikten sonra bu esasları 20 

Mart 1920’de bir telgrafla tüm sivil ve askeri makamlara bildirdi9. Bu 

esaslar10; 

1- “Ankara’da olağanüstü yetkilerle bir meclis, yürütme ve 

denetleme için toplanacak. 

2-  Bu meclise seçilenler, mebuslarla ilgili yasaya uyacaklar. 

3- Seçimlerde her sancak bir seçim bölgesi olacak. 

4- Her sancaktan beş mebus seçilecek. 

5- Her sancakta ilçelerden gelen ikinci seçmenlerle, sancak idare 

ve belediye meclisleriyle Müdafaa-yı Hukuk grubu yönetim 

                                                            
7Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, İşbankası Yay, İstanbul 2008, s..194. 
8 Cemil Özgül, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi,https://www.atam.gov.tr/wp-
content/uploads/Cemil-%c3%96ZG%c3%9cL-
Atat%c3%bcrk%e2%80%99%c3%bcn-Ankara%e2%80%99ya-
Geli%c5%9fi.pdf,erişm tarihhi:19.12.2019. 
9 Mehmet Bozaslan, Lozan’daki Türk Heyeti Üyelerinin Türkiye’nin Siyasi Ve 
Sosyo-Kültürel Gelişimindeki Rolleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep 2019, s.3. 
10 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İlk Meclis, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 1999, s 12-
13. 

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemil-%c3%96ZG%c3%9cL-Atat%c3%bcrk%e2%80%99%c3%bcn-Ankara%e2%80%99ya-Geli%c5%9fi.pdf
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemil-%c3%96ZG%c3%9cL-Atat%c3%bcrk%e2%80%99%c3%bcn-Ankara%e2%80%99ya-Geli%c5%9fi.pdf
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemil-%c3%96ZG%c3%9cL-Atat%c3%bcrk%e2%80%99%c3%bcn-Ankara%e2%80%99ya-Geli%c5%9fi.pdf
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemil-%c3%96ZG%c3%9cL-Atat%c3%bcrk%e2%80%99%c3%bcn-Ankara%e2%80%99ya-Geli%c5%9fi.pdf
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kurullarından il merkez yönetim kurulları oluşacak, kurulca 

aynı gün ve oturumda seçim yapılacak. 

6- Bu Meclise her parti, dernek, grup, bağımsız aday istediği 

yerden aday olabilecek. 

7- Seçimler her yerin en büyük sivil yöneticisinin idaresinde 

yapılacak. 

8- Seçimler gizli oy, salt çoğunluk esasına göre kurul önünde 

yapılacak. 

9- Seçim sonucu üç nüsha olacak, biri yerinde asılı olacak, ikinci 

kişiye verilecek, üçüncüsü Ankara Meclisine gönderilecek. 

10- Seçimler 15 gün içinde bitirilerek, adları Ankara’ya 

bildirilecek”11. 

Seçim hazırlıkları ve seçimin yapılması süreci vilayetler ve bağımsız 

mutasarrıflıklar tarafından yürütülmüş, seçimlerin planlandığı şekilde 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Seçilen milletvekilleri Ankara’ya 

gelmiş ve 23 Nisan 1920 tarihinde Sinop Milletvekili Abdurrahman 

Şeref Bey’in konuşmasıyla meclis resmen açılmıştır12. 

BİRİNCİ MECLİSİN YAPISI 

Milli egemenliğin ve halk iradesinin en iyi temsil edildiği 

sistemlerden biri olan Meclis hükümet sistemini13 benimseyen 

                                                            
11 Rıdvan Akın, Türk Siyasal Tarihi, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2010, s. 104-
105. 
12 Mustafa Turan, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi: “Milli Temsil Meselesi”,Akademik 
Bakış, Cilt 5, Sayı 10, Yaz 2012, s. 1-
24.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73908, erişim tarihi: 05.02.2020. 
13 Bülent Tanör, Anayasal Gelişme Tezleri, İ Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010, s. 
25-30. 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73908
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yürütme ve yargıyı elinde 

toplamıştı14. Abdurahman Şeref Bey’in başkanlığında 23 Nisan 1920 

tarihinde açılışı yapılan meclis, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nden 

gelen üyeler, sürgünden gelen üyeler ve seçim bölgelerinden gelen 

üyeler olmak üzere üç grup milletvekilinden oluşuyordu. 24 Nisan 

1920 tarihinde ikinci kez toplanan mecliste Mustafa Kemal kürsüye 

çıkıp meclisin açılışına kadar geçen süreci anlattığı uzun açılış 

nutkunu15 okumuş ve hükümetin kuruluşu ile ilgili önergesini meclise 

sunmuştur16. 

Aynı gün yapılan meclis başkanlık divanı seçimlerinde Mustafa 

Kemal Paşa, 120 oyun 110’unu alarak meclis reisi seçilmiştir. Meclis 

ikinci başkanlığı için yapılan seçimi ise son Osmanlı Mebusan Meclisi 

reisi Erzurum mebusu Celalettin Arif Bey seçilmiştir. Birinci Reis 

Vekilliğine 91 oyla Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendi, İkinci 

Reis vekilliğine ise ikinci turda 104 oyla Kırşehir Mebusu Cemallettin 

Efendi seçilmişlerdir17. 25 Nisan günü icra encümeni kurulmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında kurulan bu encümenin 7 üyesi 

bulunuyordu. Ayrıca 15 kişilik bir layiha encümeni de kurulmuştur18. 

                                                            
14 Tarık Zafer Tunaya, “Bağımsız Türkiye Kurucusu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti”, 
Belgelerle Türk Tarih Dergisi, S. 3, Nisan 1997, s. 24. 
15 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt: 2 Mütareke Dönemi, 
Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1986, s.201. 
16 Ahmet Demirel, Birinci Meclis’te Muhalefet İkinci Grup, İletişim Yayınları, 
İstanbul 2009, s.157. 
17 TBMMZC, Cilt:1, 2.Birleşim, s.38-44. 
18Tunaya, Siyasal Partiler, s.203. 
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Mecliste kaç milletvekilinin olduğu konusunda farklı kaynaklarda 

farklı bilgiler yer almaktadır. Bunun nedenleri arasında seçimin her 

bölgede aynı anda yapılamaması, bazı milletvekillerinin meclis 

çalışmalarına katılamaması ya da vefat etmesi, Mebusan Meclisinden 

gelen vekiller sayılabilir. Ancak birinci meclis isim defterinde bu 

sayının yeni gelenlerle birlikte 437 olduğu görülmektedir19. 

Meclisin açılmasından sonra bütün milletvekilleri Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin temsilcisi olarak kabul edilmişlerdir. 

İlk mecliste bulunan milletvekilleri farklı inanç, görüş ve düşüncelere 

sahip olmakla birlikte esas amaç vatanın düşman işgalinden 

kurtarılmasıydı. Fakat bu farklılıklar, zaman zaman aralarında sert 

tartışma ve münakaşalara neden olmaktaydı.  Hatta bu tartışmalar 

zaman zaman İcra Vekilleri Heyeti üyelerini yıpratma ve sonunda 

istifa etme noktasına getirmiştir20. Bu yüzden Mecliste ortak 

görüşlerin sağlanmasında güçlükler çekilmeye başlanmıştı. Mustafa 

Kemal Atatürk Nutuk’ta mecliste çalışma koşullarının zorlaştığına 

dikkat çekerek durumu şöyle ifade ediyordu21: 

“Meclis’te ortaklaşa bir çalışmanın sağlanıp düzenlenmesinde 

güçlükler belirmeye başladı. En basit konularda oylar dağılıyor. 

Meclis’ten iş çıkamıyordu. Bazı kimseler, bu duruma bir çare 

olmak üzere 1920 yılının ortalarında birtakım gruplar meydana 

                                                            
19 Demirel, Muhalefet, s.89. 
20 Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi: Milli Mücadele ve T.B.M.M. I. Dönem 
1919-1923, c. 1, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları No: 4, Ankara 1995, s. 
818-833. 
21 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk,https://www.atam.gov.tr/nutuk/mecliste-belirmeye-
baslayan-siyasi-gruplar 

https://www.atam.gov.tr/nutuk/mecliste-belirmeye-baslayan-siyasi-gruplar
https://www.atam.gov.tr/nutuk/mecliste-belirmeye-baslayan-siyasi-gruplar
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getirme teşebbüsüne geçtiler. Bütün bu teşebbüsler, Meclis 

görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlama ve 

görüşülen konular üzerinde oyları dağıtmadan olumlu iş 

çıkarma gayesini güdüyordu.” 

Mustafa Kemal ismini açıkça zikrettiği mecliste oluşan belli başlı 

gruplar şunlardı22: 

1- “Tesanüt Grubu 

2- İstiklâl Grubu 

3- Müdafaa-i Hukuk Zümresi 

4- Halk Zümresi 

5- Islahat Grubu” 

Bunların dışında bazı küçük gruplarında olduğu bilinmekteydi. Yine 

sonraki süreçte Yeşil ordu Cemiyeti, Türkiye Komünist ve Türkiye 

Halk İştirakiyun Fırkaları gibi gruplarda oluşmuştu. Meclisin bu çok 

yönlü yapısı karşısında Mustafa Kemal zaman zaman dengeyi 

korumakta zorlandığını ifade etmiştir. Zamanla meclisin çalışma 

yapısı ve çalışma ilkeleri belirlendikçe güçlükle de olsa problemler 

aşılmaya çalışılmıştır23. Bu süreçte Mustafa Kemal’in meclis 

başkanvekilliğine getirdiği isimler dikkat çekmektedir. Özellikle 

Birinci başkanvekili Abdülhalim Çelebi sükûneti ve sağduyusu ile 

meclisin sakin bir ortamda yasama faaliyetlerine devam etmesine 

önemli katkıda bulunmuştur. İkinci başkanvekili Cemalettin 
                                                            
22Atatürk, Nutuk, https://www.atam.gov.tr/nutuk/mecliste-belirmeye-baslayan-
siyasi-gruplar 
23Atatürk, Nutuk, https://www.atam.gov.tr/nutuk/mecliste-belirmeye-baslayan-
siyasi-gruplar 
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Çelebioğulları meclis çalışmalarına katılamamasına rağmen özellikle 

konumu gereği manevi olarak meclise önemli katkılar sağlamışlardır.  

Ancak birinci meclisteki siyasi çekişmeler yasama dönemi sonuna 

kadar devam etmiş bu süreç seçim kararı alınması kararı ile 

sonuçlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanvekilleri 

Abdülhalim Çelebi ve Cemalettin Çelebi hem maddi hem manevi 

yönden birinci meclise önemli katkılar sunmuşlardır. 

ABDÜLHALİM ÇELEBİ 

1874 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir24. Babası Konya Mevlânâ 

Dergâhı postnişini Abdülvahid Çelebi, annesi Hacı Fatma Hanım’dır. 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin on dokuzuncu kuşaktan torunudur. 

Eğitimine büyük özen gösterilerek özel hocalar vasıtasıyla 

yetiştirilmiştir. Babasından mesnevihanlık icazeti alan Abdülhalim 

çelebi, Babasının Konya Mevlevi şeyhliği döneminde Manisa 

Mevlevihanesi şeyhliği görevinde bulunmuştur25. Babasının 

ölümünün ardından 1907’de postnişinlik26 makamına geçerek 

İstanbul’a gitmiştir.  II. Abdülhamid tarafından, kendisine birinci 

rütbeden Hamidiye nişanı verilmiştir. II. Abdülhamid’in tahttan 

inmesinin ardından 1910 yılında Sultan Mehmet Reşad’ın padişahlığı 

döneminde İttihat ve Terakki Fırkası’nın aldığı karar doğrultusunda 

                                                            
24 Ahmet Demirel, İlk Meclisin Vekilleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2017,s.249. 
25https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf 
26 Şeyhin oturduğu post mensup bulunduğu tarikatın pîrinin makamıdır ve şeyh 
posta oturmakla tarikat pîrini temsil eder. Post-nişîn (posta oturan) tekke şeyhi, 
posta geçmek “bir tekkeye şeyh olmak” anlamına gelir.(TDV İslam Ansiklopedisi, 
Cilt :34 , İstanbul 2007,s.332-333) 

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf
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Konya’daki çelebilik makamından uzaklaştırılmıştır27. Söz konusu 

kararı haksızlık olarak değerlendiren Abdülhalim Çelebi, İttihatçıların 

siyasi gücünün azalmasından sonra yeniden postnişinliğe gelmek için 

şeyhülislamlık makamına müracaat etmiştir. Bu talebin ardından 

1919’da Veled Çelebi azledilerek Abdülhalim Çelebi, Mevlana 

Dergâhı Tekke şeyhliğine yeniden atanmıştır28. 

Fakat ikinci defa atandığı postnişinlik makamında uzun süre 

kalamamıştır. Çünkü Konya’da 1921 yılında çıkan isyanda suçlu 

bulunarak azledilerek yerine Âmil Çelebi getirilmiştir29. Öte yandan 

Amil Çelebi yaşlı ve hasta olduğu için aynı yıl içinde vefatı ve bu 

arada Abdülhalim Çelebi’nin suçsuzluğunun anlaşılması üzerine 

Abdülhalim Çelebi üçüncü kez postnişinliğe tayin edilmiştir. Bu 

görevi 1925 yılına kadar sürdürmüştür30. 

Üçüncü postnişinliği dönemine 15 Nisan 1920 tarihinde milletvekili 

seçilerek I. dönem TBMM’ye 281 sicil numarası ile Konya halkını 

temsilen katılmıştır31. TBMM’nin açılmasından sonra TBMM Başkan 

Vekilli olarak seçilmiştir. Ayrıca İrşad Encümeni Başkanlığında 

                                                            
27Nimetullah Akay, “Osmanlı Devletinin Son Döneminde Mevlevîlik”, Harran 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 20, Sayı 34, Temmuz–Aralık 2015, s. 
137. 
28 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:1, İstanbul 1988, s.212. 
29Nuri Köstüklü, “Birinci Dünya Savaşı Ve Millî Mücadele’de Kastamonu Mevlevi 
Şeyhi Âmil Çelebi Ve Ailesi (1910-1923)”,https://www.atam.gov.tr/wp-
content/uploads/Nuri-K%c3%96ST%c3%9cKL%c3%9c-Birinci-D%c3%bcnya-
Sava%c5%9f%c4%b1-ve-Mill%c3%ae-M%c3%bccadele%e2%80%99de-
Kastamonu-Mevlevi-%c5%9eeyhi-%c3%82mil-%c3%87elebi-ve-Ailesi.pdf, 
(Erişim Tarihi: 02.03.2020) 
30 Akay, Mevlevilik, s.147. 
31 Demirel, İlk Meclisin…,s.249. 

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Nuri-K%c3%96ST%c3%9cKL%c3%9c-Birinci-D%c3%bcnya-Sava%c5%9f%c4%b1-ve-Mill%c3%ae-M%c3%bccadele%e2%80%99de-Kastamonu-Mevlevi-%c5%9eeyhi-%c3%82mil-%c3%87elebi-ve-Ailesi.pdf
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Nuri-K%c3%96ST%c3%9cKL%c3%9c-Birinci-D%c3%bcnya-Sava%c5%9f%c4%b1-ve-Mill%c3%ae-M%c3%bccadele%e2%80%99de-Kastamonu-Mevlevi-%c5%9eeyhi-%c3%82mil-%c3%87elebi-ve-Ailesi.pdf
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Nuri-K%c3%96ST%c3%9cKL%c3%9c-Birinci-D%c3%bcnya-Sava%c5%9f%c4%b1-ve-Mill%c3%ae-M%c3%bccadele%e2%80%99de-Kastamonu-Mevlevi-%c5%9eeyhi-%c3%82mil-%c3%87elebi-ve-Ailesi.pdf
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Nuri-K%c3%96ST%c3%9cKL%c3%9c-Birinci-D%c3%bcnya-Sava%c5%9f%c4%b1-ve-Mill%c3%ae-M%c3%bccadele%e2%80%99de-Kastamonu-Mevlevi-%c5%9eeyhi-%c3%82mil-%c3%87elebi-ve-Ailesi.pdf
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bulunmuştur32. Milli Mücadele’ye verdiği destek nedeniyle 21 Ekim 

1923 tarihinde İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır33.  

Abdülhalim  Çelebi, kibar, zarif, bilgin ve edip olmasının yanı sıra 

ney, keman ve kudüm gibi müzik enstrümanlarını başarılı bir şekilde 

icra edebilirdi. Ayrıca Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede 

bilmekteydi. Bununla birlikte az da olsa Rumca konuşmaktaydı. 

Mustafa Kemal Paşa 20 Mart 1923 tarihinde Konya'ya geldiğinde 

istasyonda onu karşılayanlar arasında Abdülhalim Çelebi ve Mevlevi 

dervişleri de vardı. Atatürk, 22 Mart günü Mevlana Dergahı'nı ziyaret 

ederek, dervişler ve dedelerle birlikte yemek yemiş, icra edilen sema 

ayinini vecd ve hayranlıkla seyretmiştir34. 

Abdülhalim Çelebi mecliste başkanvekilliği ve milletvekilliği 

görevleri esnasında meclisin muktedir simalarından biri olarak ön 

plana çıkmaktaydı. Yasama faaliyetleri esnasında söz aldığı zaman 

mecliste milletvekilleri onu sükûnetle dinlemekteydi.  

 

 

                                                            
32 Betül Aslan, Milli Mücadele Döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda 
Faaliyetleri Yürüten Önemli Bir Komisyon: İrşad Encümeni", Atatürk Dergisi, 
Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, C 4, S 2, Temmuz 
2004, s.31. 
33 Esin Çelebi Bayru, “Babam Celaleddin Bakır Çelebi”,X. Milli Mevlana Kongresi, 
http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/323/kongreler/10MMK.pdf, (Erişim Tarihi, 
01.03.2020),s.23-31. 
34Mehmet Demirci, “Son Mevlevî Şeyhlerinden Bazılarının Hazin Hikâyeleri”, 
http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/1239574341_34_6.pdf. (Erişim Tarihi: 07. 
01.2020) 

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/323/kongreler/10MMK.pdf
http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/1239574341_34_6.pdf.%20(Eri%C5%9Fim
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Tablo:1 Abdülhalim Çelebi’nin Yasama Faaliyetleri (Meclis Zabıt 

Ceridelerinden Derlenmiştir) 

 Faaliyetin Türü 
 
 

Faaliyetin Sayısı 

1 Söz Alma 
 

6 

2 Takrir (Önerge) 
 

10 

3 Teklif 
 

1 

4 İstizah Takriri 
 

1 

5 Toplam 
 

18 

 

Abdülhalim Çelebi mecliste birisi gizli celsede olmak üzere 6 kez söz 

almıştır35. Konya’da meydana gelen ayaklanmalar36, Şeriye ve Efkaf 

Bütçesi37, Evkaf-ı Celaliye’nin hükümetçe idaresi38, muallimin ve 

talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki kanun39,  hususlarında 

konuşmalar yapmıştır.  

Abdülhalim Çelebi’nin 10 adet takririn altında imzası bulunmaktadır. 

Bunların başlıcaları Murakabe ve teshili izdivaç40 Konya ve 

                                                            
35https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.tutanak_sonuc (Erişim Tarihi: 
15/01/2020)  
36 TBMMZC, Cilt:6, 109.Birleşim, ,s.249-250. 
37TBMMZC, Cilt:22, 92.Birleşim, ,s.392. 
38 TBMMZC, Cilt:16, 154.Birleşim, ,s.210. 
39 TBMMZC, Cilt:7, 140.Birleşim, ,s.454. 
40 TBMMZC, Cilt:2, 109.Birleşim29, ,s.198-199. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.tutanak_sonuc
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mülhakatında mevcut zehairin ihricatının teminine dair41, Cemi iane 

hususunun derhal menine dair42, Yarı açık mahallerde kadın 

oynatanların muvakkat küreğe konulmalarına dair43, murakabe ve 

teshili izdivaca dair44, bir evkaf vekâleti ihdasına dair45, şimendifer 

memurlarınca muhadderat ve yolculara hüsnü muamele edilmesine 

dair46, ziraat memurluklarının lağvına dair47, Ankara’da kapalı 

çamaşırhaneler inşasına dair48, İhtikârınmen’i için tedabir ittihazına 

dair49 önergelerdir. Abdülhalim Çelebi’nin meclise verdiği teklif ise 

şehit zabitan ve efrat ailelerine ait vergi borçları ve aşar rüsumunun bu 

seneye aid olmak üzere tahsil edilmemesine dair50 olmuştur. 

Abdülhalim Çelebi’nin meclis profiline genel olarak bakıldığında bir 

din adamı olmasına rağmen sosyal konulara duyarsız kalmadığı dikkat 

çekmektedir. Toplumun sorunlarına uzak kalmamış eğitimden 

ekonomiye sağlıktan hukuka kadar birçok alanda toplumun sorunlarını 

meclis gündemine taşımıştır.  

Milletvekilliğinden sona Konya’ya dönen Abdülhalim Çelebi dergâha 

hizmete devam etmiştir. Bu sırada 1925 yılında görevinden 

azledilmiştir. Tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra İstanbul’a 

yerleşmiştir. 12 Kasım 1925 tarihinde kaldığı otelin balkonundan 
                                                            
41 TBMMZC, Cilt:1, 7-16.Birleşim, ,s.147-316. 
42 TBMMZC, Cilt:1, 13.Birleşim, ,s.237-238. 
43 TBMMZC, Cilt:1, 15.Birleşim, ,s.294. 
44 TBMMZC, Cilt:2, 29.Birleşim, ,s.198. 
45 TBMMZC, Cilt:6, 117.Birleşim, ,s.439. 
46 TBMMZC, Cilt:7, 138.Birleşim, ,s.373. 
47 TBMMZC, Cilt:8, 156.Birleşim, ,s.423. 
48 TBMMZC, Cilt:9, 19.Birleşim, ,s.450. 
49 TBMMZC, Cilt:10, 27.Birleşim, ,s.154. 
50 TBMMZC, Cilt:9, 19.Birleşim, ,s.449. 
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düşerek hayatını kaybetmiştir. Yenikapı Mevlihanesinde yapılan 

törenin ardından Nafiz Paşa Kütüphanesi önünde defnedilmiştir. 

Ölümüyle alakalı çeşitli iddialar söz konusudur. Bir iddia suikasta 

uğradığı yönündeyken diğeri ise şeker hastalığı nedeniyle baş dönmek 

suretiyle düşüp öldüğü şeklindedir51.  

CEMALETTİN ÇELEBİOĞULLARI 

Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelen Çelebi ailesi mensuplarından 

biri olan Cemalettin Çelebi 1862 yılında Nevşehir Hacıbektaş’ta 

dünyaya gelmiştir. Şeyh Feyzullah Çelebi'nin oğludur52. Küçük yaşta, 

18 yaşında postnişin olmuştur. Eğitimine çok özen gösterilmiştir. 

Babası tarafından özel hocalar tahsis edilmek suretiyle iyi 

yetiştirilmiştir. Hacı Bektaş Veli'nin evliliği ve onun soyundan gelen 

Çelebi ailesinin postnişinlik ve mütevellilik haklarını ele alan kaynak 

kitap niteliğinde "Müdafaa" isimli bir çalışma yayınlamıştır53. 

Hem Birinci Dünya Savaşı’nda hem ‘ Milli Mücadele döneminde 

vatanın müdafaası için yapılan çalışmalarda görev almıştır. Mustafa 

Kemal Paşa Samsun’a çıktığı günlerde Cemalettin Çelebi ile 

görüşmüştür. Mustafa Kemal Samsun’dan Amasya’ya geçtiğinde de 

Amasya’da Mustafa Kemal’i karşılayanlar arasında yer almıştır. Milli 

Mücadele’nin her safhasında Mustafa Kemal’e destek vermiştir. 

                                                            
51 https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulhalim-celebi 
52 Demirel, Birinci Mecliste…,s.157. 
53 Ayrıntılı Bilgi için Bkz. Nejat Birgücü, Cemalettin Efendi’nin Müdafaası, Berfin 
Yayınları,İstanbul 1994. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulhalim-celebi
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Mustafa Kemal ise Cemalettin Çelebi’ye her zaman saygı ile 

yaklaşmıştır54. 

Mustafa Kemal Paşa kongreler sonrası Ankara’ya geçerken 23 Aralık 

1919 tarihinde Cemalletin Çelebi’yi ziyaret etmiştir. Cemalettin 

Çelebi’nin evinde misafir olan Mustafa Kemal 24 Aralık 1919 

tarihinde Hacı Bektaşî Veli’nin türbesini ziyaret ederek Ankara’ya 

geçmiştir55. 

Ahmet Cemalettin Çelebi 1880-1921 yılları arasında uzun bir süre 

Hacıbektaş dergâhı postnişini olmuştur. Bektaşi Şeyhi iken, 58 

yaşındayken TBMM I. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilmiştir. 

Mazbatası 24.04.1920 tarihinde onaylanmış ve 275 meclis sicil 

numarası ile görevine başlamıştır56. Meclis 2. Başkanvekilliği görevini 

de seçilen Cemalettin Efendi, meclisin birinci yılında izinli sayılmış 

ikinci senesinde ise(1922'de) vefat etmiştir. Meclis çalışmalarına hiç 

katılamamıştır57. 

SONUÇ 

Olağanüstü bir dönemde ve olağanüstü şartlarda açılan Türkiye Büyük 

Millet Meclisi bir taraftan Milli Mücadele’yi yürütmüş diğer taratan 

yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve kurumsal 

altyapısını hazırlamıştır. Bu zor şartlar altında çalışmalarına başlayan 

meclis dönemin koşulları gereği yasama yürütme ve yargıyı tek elde 

                                                            
54Baki Öz, Kurtuluş Savaşı’nda Alevi-Bektaşiler, Cumhuriyet, 1989, s.28. 
55Öz, Bektaşiler, s.29. 
56 TBMM Albümü, Kazım Öztürk( 23 Nisan 1945) 
57 Demirel, İlk Meclisin…, s.248. 
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toplamıştır. Buna rağmen demokratik açıdan olumlu bir sınav vermiş 

önemli kazanımlar sağlamıştır. 

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da açılan meclis, mebusan 

meclisinden gelenler, sürgünden dönenler ve yeni seçilenler olmak 

üzere üç gruptan oluşmaktaydı. Sonradan katılanlarla birlikte 437 

kişiden oluşan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çeşitli görüş 

ayrılıkları da mevcuttu. Tesanüt Grubu, İstiklâl Grubu, Müdafaa-i 

Hukuk Zümresi, Halk Zümresi, Islahat Grubu, Yeşilordu Cemiyeti, 

Türkiye Komünist Fırkası ve Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası adı 

altında çeşitli gruplar oluşmuştu. Bu gruplar arasında zaman zaman 

çeşitli tartışmalar çıkmış ve meclisin çalışma koşulları güçleşmiştir. 

Böyle bir ortamda Meclis Reisliği’ne seçilen Mustafa Kemal’in 

Meclis başkanlıklarına getirdiği isimler önem arz etmektedir. Mustafa 

Kemal birinci başkan vekilliğine Konya Mebusu Mevlevi Şeyhi 

Abdülhalim Çelebi’yi, ikinci başkan vekilliğine ise Kırşehir mebusu 

Bektaşi şeyhi Cemalettin Efendi’yi (Çelebioğulları) getirmiştir. 

Seçimle işbaşına gelen Mustafa Kemal’in başkanvekillerinden 

Abdülhalim Çelebi, meclisin sağduyu ve sükunetle çalışmasında 

önemli pay sahibi olmuş bir din adamı olmasına rağmen toplumsal 

sorunlarla ilgili yapmış olduğu çalışmalar (önerge, teklif, söz) ile ön 

plana çıkmıştır. Abdülhalim Çelebi ikici meclis döneminde 

mebusluktan ayrılarak Konya’ya dönmüş ve tekkesine hizmet etmeye 

devam etmiştir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte İstanbul’a 

yerleşmiş ve 1925 yılında hayatını kaybetmiştir. 
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İkinci başkanvekili Cemalettin Çelebi birinci yasama yılında izinli 

sayılmış ikinci yasama yılında ise hayatını kaybetmiştir. Meclis 

çalışmalarına hiç katılamayan Cemalettin Çelebi manevi desteği ile ön 

plana çıkmıştır. Milli Mücadele’ye vermiş olduğu destek ile ön plana 

çıkmıştır. Mustafa Kemal meclisi açmadan evvel Hacıbektaş’a 

uğrayarak Cemalettin Çelebi’nin bir gece misafiri olmuş oradan 

Ankara’ya geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanvekilleri 

Abdülhalim Çelebi ve Cemalettin Çelebi hem yapmış oldukları 

hizmetler ile hem de Milli Mücadele’nin en önemli itici gücü olan 

manevi olarak birinci meclise önemli katkılar sunmuşlardır. 
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Ek 4: Kırşehir Mebusu Cemalettin Efendi (Çelebioğulları) 
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GİRİŞ 

İnsanlığın doğal afet ve afet krizleri ile tanış olması insan hayatının var 

oluşundan itibaren sürmüş, acil durum süreci çağlar boyunca farklı 

yöntemlerle değişim yaşamıştır. Herhangi bir doğal afetle karşılaşılan bir 

bölgede, bütün halk bu afetten etkilenmekte ve tüm kamu ve özel sektörde 

çalışmalar durmakta ve tüm paydaşlar üzerinde maddi ve manevi olumsuz 

sonuçlar doğurmaktadır. Bu afetler tüm kurumların çalışmalarını uzunca bir 

süre aksatmakta hatta başka bölgelere taşınmalarına ya da faaliyetlerine son 

vermelerine neden olmaktadır. 

 

Deprem, yangın, sel gibi herhangi bir doğal olay her zaman bir afet olarak 

kabul edilemez. Afet, birçok kurum ve kuruluşun birlikte görev aldığı ve 

ekonomik ve sosyal zararlar oluşturan, normal yaşamı sekteye uğratan 

toplumları etkileyen doğal, teknolojik olaylardır (Erkal ve Değerliyurt, 

2002). Doğal afet ise, deprem, sel, heyelan, çığ, kuraklık vb. gibi jeolojik ve 

meteorolojik olaylara verilen genel addır (Gökçe vd., 2008). Deprem, sel, 

volkan patlaması gibi doğa olaylarının afet olarak nitelendirilebilmesi için 

can ve mal kaybına yol açması gerekir (Şahin ve Sipahioğlu, 2002).  

 

Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi (CRED) ise doğal afetin 

varlığından söz edebilmek için en az 10 insanın ölümü ve 100 insanın 

etkilenmesi, olağanüstü hal ilan edilmesi, uluslararası yardım talep edilmesi 

gibi 4 temel kriterin var olması gerektiğini belirtmektedir (CRED, 2019a). 

Aynı kurumun sınıflamasına göre afetler; 

1-Jeofiziksel afetler (deprem vb.) 

2-Meteorolojik afetler (aşırı sıcaklık, sis, fırtına) 

3-Hidrolojik afetler (Sel baskını, toprak kayması vb.) 
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4-İklimsel afetler (kuraklık, orman yangını vb.) 

5-Biyolojik afetler (salgın hastalıklar, böcek istilası vb.) 

6-Dünya dışı afetler (astroidler, meteorlar vb..) şeklinde 6 ayrı 

kategoriye ayrılır (CRED, 2019b). 

Doğal afetlerde kriz süreci iyi yönetilemediği zaman ülke ekonomisi ve halkı 

çok büyük yaralar almakta ve felaketin yaralarının sarılması zorlaşmaktadır. 

Türkiye’de son yüzyıllık dönemde büyük depremler ve sel felaketleri 

yaşanmış olup bu felaketlerin faturası ağır olmuştur. Yaşanılan her afet ülke 

için yeni bir tecrübe olmakta ve bu tecrübelerden de ilgili birimler yeni yeni 

dersler çıkarmakta ve önlemler almaktadır. Ancak bu önlemler genellikle 

uzun vadeli olmamaktadır. Bu bağlamda dünya ülkeleriyle afetler ve kriz 

yönetimi konusunda bilgi alışverişi içinde olunması gerekmektedir. Özellikle 

1999 depremi Türkiye adına önemli bir dönüm noktası olmuş, binlerce insan 

hayatını kaybetmiş, sayılarla ifadesi zor ekonomik ve psikolojik zayiata 

sebebiyet vermiştir. 1999 depremi ülkede yaşanan doğal afetler sonucu yeni 

bir kamusal örgütlenme sisteminin geliştirilmesinde etkili olduğu 

görülmüştür (Akyel, 2005). Türkiye’de afet yönetimi anlayışının, özellikle 

ülkenin deprem kuşağında olması, yangın riski yüksek ahşap yapı stokunun 

fazla olması gibi nedenlerle gelişmiş olduğu söylenebilir.  

 

Bu çalışmanın ana materyalini, afet ve acil durum ile ilgili yazılan eserler ile 

Bakanlığın ilgili biriminin talimatları ve konuyla alakalı yürürlükte olan 

Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetmelikler 

oluşturmaktadır. Metot olarak kaynak tarama temelli betimsel yöntem 

kullanılmıştır.  
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Afet yönetimi konusu küresel ölçekte incelendiğinde çok sayıda uluslar arası 

anlaşma ve toplantıların düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bunlardan bazıları 

1992 Johannesburg Zirvesi, 1994 Uluslararası Yokohama Konferansı, 2005 

Uluslararası Kobe Konferansı (World Conference on Disaster Reduction), 

2009 Incheon-Güney Kore (Afet Risk Azaltımı İçin Bir Yerel Yönetim 

Antlaşması İnşa Etmek) Konferansı ve 2011 Shangai Oturumu (The 

Shanghai Forum on ‘Disaster Prevention, Post-Disaster Reconstruction and 

International Cooperation: Learning from both Japanese and Chinese 

Experiences)’dur (Özmen ve Özden).  

1. OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE AFETLERİN 

TARİHİ GELİŞİMİ 

Bu bölümde 16 yüzyıldan günümüze yaşanan doğal afetler ve bu afetlerle 

ilgili alınan önlemler afet türlerine bakılmaksızın (deprem, yangın, sel vb.) 

kronolojik olarak verilmiştir. 16. yüzyılın başlangıç olarak seçilmesi yaşanan 

afet verilerine ve alınan önlemlere bu dönemden başlayarak erişilebiliyor 

olmasıdır.  
 

1.1. XVI. Yüzyıl 

Osmanlı döneminde bilinen en önemli afet, yaklaşık 13.000 can kaybına yol 

açan (Griffiths vd., 2007’den aktaran Özmen ve Özden, 2013) 14 Eylül 1509 

tarihli İstanbul depremidir. Bu depremde İstanbul’da çok sayıda ev zarar 

görmüş; surlar, kuleler, sütunlar, çok sayıda tarihi eser yıkılmıştır 

(Ambraseys, 1995’den aktaran Özata ve Limoncu, 2014). Bu deprem 

sonrasında, dönemin Osmanlı Padişahı II. Beyazıt bir ferman yayınlayarak, 

yıkılan evlerin yeniden yapılması için 50 bin usta görevlendirilmesini, 14-60 

yaş arasındaki erkeklerin inşaatlarda çalışmasını ve aile başına 20 altın 

ödenmesini emretmiştir (Göktürk ve Yılmaz, 2017). 
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16. yüzyılda Osmanlılar döneminde yaşanan bir başka afet ise 24 Ağustos 

1553'te İstanbul’daki sel felaketidir. Kâğıthane'de meydana 

gelen sel yüzünden birçok bina ve bağlar harap olmuş, büyük ağaçlar 

köklerinden sökülüp İstanbul Boğazı'na sürüklemiştir. 1563'te yaşanan bir 

sel felaketi sonucunda ise Haliç kıyıları, Galata sırtları, Halkalı Silivri, 

Küçükçekmece ve Büyükçekmece sular altında kalmış, Kâğıthane'de seller 

çınar ağaçlarının tepelerine kadar yükselmiş, hatta Kanuni Sultan Süleyman 

bile bu selde boğulma tehlikesi atlatmıştır (Afyoncu, 2016). Ancak bu son 

iki sel felaket ile ilgili herhangi bir idari düzenleme yapılıp yapılmadığına 

ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır.  
 

1554’te İstanbul’da Baba Cafer Zindanında meydana gelen yangında ise bir 

çok bina yıkılmış ve çok sayıda can kaybı yaşanmıştır (Cezar, 1963). 

Demirtaş (2010)’un bildirdiğine göre Batılı gezgin Hans Dernschwam 

seyahatnamesinde, yangında 1000 ahşap dükkân ve içinde çok sayıda 

hükümlünün bulunduğu bir hapishanenin (Baba Cafer Zindanı) yandığını, 

bunun üzerine İbrahim Paşa’nın, geceleri ateş yakılmasını yasak ettiğini 

nakletmektedir.  Ancak bundan sonra İstanbul’da ekmek sıkıntısı başlamış, 

fırıncılar günde iki defa ekmek çıkarmak zorunda kalmışlardır. Yasağa 

uymayan fırıncıların dayak atılarak cezalandırıldıkları, ancak sonradan gece 

ekmek çıkarmalarına izin verildiği görülmüştür (Dernschwam,1992’den 

aktaran Demirtaş, 2010). 
 

1569’da İstanbul’da meydana gelen yangın ise 16. yüzyılın en büyük 

İstanbul yangını olarak kabul edilir. Yahudi mahallesinden çıkan yangında,  

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa kendisini tehlikeye atarak büyük bir 

gayretle çalışmış ama yangını söndürmek kolay olmamıştır. Yangın 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/sel
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söndürmeyle görevli yeniçeriler, doğru dürüst çalışmak yerine kendi 

keselerini doldurmaya baktılar. Bu yangında 36 bin ev yandığı, çok sayıda 

cami, medrese, han, hamam vb. önemli binaların zarar gördüğü, 

bilinmektedir. Yangın sonrasında, yeni yapılacak inşaatında tedbir amaçlı 

herkes evinde merdiven ve bir büyük fıçı su bulundurmasının istendiği; 

zamanın İstanbul kadısına ve Hassa baş mimarına yazılan iki hükümden 

anlaşılmaktadır (Cezar, 1963). 
 

27 Haziran 1583’de Erzincan’da meydana gelen deprem bu yüzyılın en 

büyük depremi olduğu kabul edilmektedir. Deprem sonrasında vergi 

mükellefleri üç yıl boyunca farklı  vergilerden muaf tutulmuşlardır (Kılıç, 

1999:, Demirtaş, 2010). Bu depremde Erzincan şehrinin tamamen yıkılmış, 

15.000 kişi ölmüştür (Ambraseys-Finkel,1995’dan aktaran Demirtaş, 2010). 

Erzincan depremi, 1509 depreminden sonra 16. Yüzyılda yaşanan ikinci 

büyük deprem olduğu kabul edilmektedir. Bu durum fay kuşağında bulunan 

bölgelerin geçmişten bugüne her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya 

olduğunu göstermektedir. 
 

1.2.  XVII yüzyıl 
 

17. yüzyılda meydana gelen bazı doğal afetler şu şekilde özetlenebilir. 1633 

Cibali yangını bunlardan en çok bilinenidir. O devri bizzat yaşamış olan 

Kâtip Çelebi’ye göre, üç gün süren bu yangında, İstanbul’un yaklaşık beşte 

biri harap olmuştur 1660’da İstanbul’da çıkan başka bir yangında halkın ev-

lerini unutup can derdine düştükleri, ölü sayısının 3-5 bin civarında olduğu, 

on binlerce evin yandığı bilinmektedir (Ürekli, 2010). 
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1.3.  XVII. Yüzyıl 

17 Temmuz 1718’de İstanbul Tüfenkhane yangın iki gün iki gece devam 

etmiş, çok sayıda vezir sarayları, ulema konakları, işyeri, ev ve mescit kül 

olmuştur. Bu yangında 51 bin ev ve 2283 iş yeri, 171 cami ve mescit, 182 

saray, 80 değirmen, 228 fırın, 1.601 okul binası yanmıştır (Ürekli, 2010). 

25 Mayıs 1719’da İzmit civarında meydana gelen depremde 15 kentte büyük 

hasar oluşmuş ve çok sayıda ev, kilise, cami yıkılmıştır. Depremde yaklaşık 

4.000 kişi ölmüş, özellikle İzmit’te depremden zarar görmemiş ev 

kalmamıştır (Demirelli, 2001; Özata ve Limoncu, 2014).  
 

22 Mayıs 1766’de Marmara Denizi’nin doğusunda meydana gelmiş ve yıkıcı 

etkileri olmuştur. Deprem sonucu yaklaşık 4000 kişinin öldüğü bildirilmiştir 

(Demirelli, 2001: 75; Ambraseys ve Finkel, 1995). 

İstanbul’da 1789'da yaşanan sel felaketinde ise 64 kişi ölmüş, evler ve 

hamamlar tahrip olmuştur. I. Selim Döneminde meydana gelen bu selde, 

Edirne Sarayının ve diğer önemli yapıların sular altında kaldığı 

bilinmektedir. 
 

1.4.  XIX. Yüzyıl 

1810’da II. Mahmut döneminde meydana gelen Girit Depreminde yaklaşık 

3000 kişi öldüğü, depremden kurtulanların ise evlerinde kalamadığı, 

bahçelerde veya açık alanlarda yatıp kalktıkları ifade edilmiştir. Hayatta 

kalanlar korkudan bölgede ikamete güçlerinin kalmadığı, can korkusuyla 

kaçtıkları erkek, kadın, kimsesiz ve yetimlerin tarlalarda korku içinde 

olduğunu ve burada sefil ve perişan oldukları anlatılmaktadır (Aydın, 2018). 
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1822 Halep Depreminde Halep’te ikamet eden Müslüman, Hristiyan, Yahudi 

ve diğer halklardan 15.000-20.000 civarında kişinin öldüğü, para, mal ve 

eşyalarının telef olduğu belirtilmiştir (Aydın, 2018). Deprem sonrasında 

Ahmet Paşanın Musul Valisi iken Halep valiliğine atanmış ve ardından 

Halep’e ulaştığında halkın sahrada ikamet ettiğini gördükten sonra, 

kendisinin de sahra da ikamet ettiği bilinmektedir (Aydın, 2018). 
 

19 yüzyılda kuraklık ve salgın hastalıklar kaynaklı afetler de önemli bir yer 

tutmaktadır. Bunlardan en önemlisi 1844 yılında yaşanan ve tarım ürünleri 

yetersizliği, tahıl fiyatlarının atması ve kıtlığa yol açan kuraklık afetidir. Bu 

kuraklık ve kıtlığın İstanbul, Kastamonu, Sivas, Konya ve Ankara gibi 

illerde etkili olduğu bilinmektedir (Tekin, 2015). Bu dönemde bilinen en 

önemli afeti 1847'de Antep'te meydana gelen kolera salgınıdır. Bu afetle baş 

edebilmek için salgının önlenmesi doğrultusunda hizmet verecek bir 

"Sıhhıye Komisyonu" kurulmuştur.  
 

1851 yılında Kütahya, Aydın, Uşak ve Şam bölgesinde çekirgelerin tarımsal 

ürünlere zarar vermesi üzerine devlet bu bölgelerden almış olduğu tarımsal 

vergilerde bir miktar indirime gittiği, birikmiş vergi borçlarını ötelediği, 

ayrıca 1862 Şanlıurfa, 1964 Selanik ve 1868 Aydın’da meydana gelen 

çekirge istilasından sonra da Osmanlı Devletinin çiftçileri koruyucu bazı 

tedbirler aldığı bilinmektedir (Erler, t.y.). 
 

1851’de meydana gelen başka bir afet de Fethiye (O zamanki adıyla Megri) 

depremidir. Depremde Fethiye ve civarında 45 kişi ölmüş, yaklaşık 866 bina 

kısmen veya tamamen yıkılmıştır. Depremden etkilenen halk devlete 

ödemek zorunda oldukları vergiden muaf tutulmalarını istediyse de bu istek 

kabul edilmemiş sadece devlet merkezi vergilerin bir yıl ertelemiştir (Yazıcı, 

2012). 
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1856 yılında Girit Adasında yaşanan depremde toplam 629 kişi ölmüş, bir o 

kadarı da yaralanmış ve binlerce vatandaşın evleri yıkılmıştır. Ticari hayat 

tamamen duraklamış,  imalat sanayinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Öyle ki 

yaşanan kaos sonucunda 5.000’den fazla ev yıkılmış, 8.000’e yakın ev de 

ağır hasar görmüştür. Depremin yaşandığı ilk etapta yerel yöneticilerin 

duruma müdahale ettikleri ayrıca Sultan’ın bölgeden aldığı haberler üzerine 

ihtiyaç duyulan yardımların yapılması için Meşveret Meclis’ini topladığı ve 

Deprem sonrası imar çalışmalarının üç koldan yürütüldüğü bilinmektedir 

(Adıyeke ve Adıyeke, 2002). 
 

19. yüzyılda yaşanan diğer bir afet de 2 Haziran 1859 tarihli Erzurum 

depremidir. Toplam 600 kişinin hayatını kaybettiği bu depremden sonra 

dönemin padişahı Sultan Abdülmecid’in emriyle Erzurum’a acele olarak 

3000 kese akçe gönderilmiştir (Yapıcı, 2015). Yaşanan bu doğal afetlerle 

mücadele edebilmek için 1868 yılında Hilal-i Ahmer cemiyetini 

kurulmuştur. Aynı kuruluş Cumhuriyet döneminde Kızılay Derneği adını 

almıştır. Kızılay genellikle afet yöneten bir kurum olmayıp, afet anında 

ihtiyaç duyulan temel gıda, barınma ve sağlık hizmetleri sunan bir yardım 

kuruluşu görevini yerine yetirmiştir. Kızılay, zaman içerisinde Türk afet ve 

acil durum yönetimi anlayışının bünyesine dâhil olmuştur (Akyel, 2005). 
 

1881’de Sakız ve Çeşme’de meydana gelen deprem ise verdiği maddi ve 

manevi zarar bakımından 19. Yüzyılda Osmanlı Döneminde yaşanan en 

büyük ikinci büyük deprem olduğu kabul edilebilir. Depremde Sakız 

Adasında enkaz altında 20.000 kişi kaldığı, ancak yapılan ilk yardım ve 

kurtarma çalışmasıyla ölü sayısının 5000 civarında olduğu ve yaklaşık 

30.000 kişinin evsiz kaldığı belirlenmiştir. Çeşme’de ise zayiat 55 kişi ile 

sınırlı kalmıştır (Satılmış, 2014). 
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1894 İstanbul’da şiddetli bir deprem yaşanmış, bu depremde çok sayıda 

insan ölmüş ve bunun üzerine II. Abdülhamit depreme neden olan faktörlerin 

bilimsel olarak incelenmesi ve araştırılmasını emretmiştir (Kıskıra, 2001; 

Satılmış, 2016; Sertel, 2017’den aktaran Bal, 2018). Bu depreminde 

kayıtlara göre 474 ölü, 482 yaralı tespit edilmiş, 1087 ev ve 299 iş yeri 

büyük hasar görmüştür. Yıkılan bina sayısı 10.000 üzerindedir. 

Kapalıçarşı’da çok sayıda dükkân tamamen yıkılmıştır. Bu yıkımın asıl 

nedeninin bazı Kapalıçarşı esnafının işyerlerini büyütmek için bazı sütun ve 

duvarları küçültmesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir (Demirelli, 

2001: 84 ve Sakin, 2009: 345). Günümüz koşullarında da özellikle çok katlı 

binaların giriş katında faaliyet gösteren iş yeri sahibinin iş alanlarını 

genişletmek için bazı kolonları yıktıkları ve bu durumun da binanın 

çökmesine yol açtığı bilinmektedir.  
 

1899 Aydın-Denizli Depreminde 754 kişinin hayatını kaybettiğini 706 

kişinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Bu dönemde deprem kaynaklı 

harcamaları karşılamak için II. Abdülhamid’in talimatıyla kurulan “İane 

Komisyonu” vasıtasıyla toplanan yardımlar ile depremden zarar görenlerin 

temel ihtiyaçları karşılanmıştır (Ocakoğlu vd.,2013; Satılmış, 2012: Atar, 

2013’den aktaran Bal 2018). 
 

1.5.  XX. Yüzyıl 
 

Bu yüzyılda yaşanan ağır hasarlı depremler bazıları şunlardır. 1903 Patnos 

Depreminde 12.000 ağır hasarlı bina ve 3.560 ölü, 1903 Malazgirt 

Depreminde 2083 kişinin hayatını kaybetmiş, 12000 bina yıkılmıştır (Tanış, 

2018), 1919 Soma Depreminde ise 16.000 ağır hasarlı bina ve 3.000 ölü 

kayda geçmiştir (Türkiye’de Deprem Gerçeği, ty). Tekirdağ'ın Mürefte 

ilçesinde 1912’de meydana gelen deprem sonrası ölü sayısının 2000 

civarında olması tahmin edilmektedir (Güngör, t.y). 
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Bu dönemde meydana gelen başka bir afette 12 Haziran 1908´de Tokat´ta 

yaşanan sel felaketidir. Sekiz ya da dokuz mahalle ve bazı bağlar selden 

zarar görmüş, 459 bina ya tamamen ya da kısmen yıkılmış, toplamda 223 

kişi boğulmuştur (Güngör, t.y). 
 

2. CUMHURİYET DÖNEMİ DOĞAL AFETLERİ VE AFET 
YÖNETİMİ  

 
Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda yaşanılan her afet sonrası çeşitli 

kanunlar çıkarılarak, afetzedelerin ekonomik zararlarının giderilmesi ve afet 

anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda gerekli yasal 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemi, 1999’da yaşanan ve ülkenin afet 

yönetimi politikalarında önemli bir dönüm noktası teşkil eden Marmara 

Depremi nedeniyle 1999 öncesi, 2009’da Türkiye afet ve afet yönetiminde 

merkezi bir düzenlemenin yapılması nedeniyle (Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın kuruluşu), 1999-2009 dönemi ve 2009 

sonrası AFAD dönemi olmak üzere üç ayrı dönem halinde incelenmesi 

uygun görülmüştür. Ancak bazı araştırmacılar Cumhuriyet dönemi afet 

yönetimi sistemini farklı sınıflandırdıkları görülmüştür. Örneğin Göktürk ve 

Yılmaz (2017) 1944 yılı öncesi, 1944-1958 yılları arası ve 1958 yılı sonrası 

olmak üzere 3 dönemde, Erkan (2010) 1944 öncesi,  1944-1958 arası, 1958-

1999 arası ve 1999 sonrası olmak üzere 4 dönemde, Özmen ve Özden (2013) 

de 1944 öncesi, 1944–1958 arası, 1958–1999 arası ve 1999–2012 arası 

olmak üzere dört dönemde incelemiştir. Her üç çalışmada da 4623 sayılı 

kanunun yürürlüğe girdiği 1944 yılı, 7126 sayılı imar kanunun yürürlüğe 

girdiği 1958 yılı ve Marmara Depreminin yaşandığı 1999 yılı ortak dönüm 

noktaları olduğu görülmektedir. 
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2.1. 1999 Öncesi Dönem 
 

Bu dönemde bilinen en önemli afetlerden birisi 1939 Erzincan depremidir. 

Depremde yaklaşık 33.000 kişi ölmüş, 116.720 bina yıkılmıştır. Dünyada 

meydana gelen içinde can kayıpları açısından Erzincan depremi, 20. yüzyıl 

depremleri içinde en büyük 8. depremdir (Kozak ve Cermak, 2010; Coburn 

ve Spence, 2002’den aktaran Gül, 2011). 
 

Deprem sonrasında 17 Ocak 1940 tarih ve 3773 sayılı Kanun3 yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanunla Erzincan Depreminden zarar gören halka nasıl bir 

yardım yapılacağı tanımlanmıştır. Sekiz maddelik bu kanunun 1. maddesi 

depremden zarar gördüğü tespit ve tasdik edilen memur ve müstahdemlere 

maaş ve ücretleri tutarının iki mislini, emekli ve yetimlere maaşları tutarının 

üç mislini geçmemek üzere ayni ve nakdi yardım yapılmasını karara 

bağlamıştır. Bu kanunun uygulanması sonrasında depremde yıkılan evlerin 

yerine ev yapmakla ya da depremzedelere kısa süreli maddi destek 

sağlamakla sorunların giderilmeyeceği anlaşılmış ve zararların minimize 

edilmesi için ülke genelinde geçerli olmak üzere yeni kanuni düzenlemeler 

yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.  
 

194-1943 yılları arasında ülkenin farklı yöresinde su baskınlarının yaşanması 

üzerine, 14 Ocak 1943'te18 maddelik 4373 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanunun en önemli özelliği ilk defa afet yaşanmadan önce alınacak 

tedbirler ve afet sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin temel esasların 

tanımlanmış olmasıdır (TBMM, Genel Kurul Tutanağı,1997). 

 

1943’de yayımlanan 4386 sayılı Kanun ise Tokat, Çorum ve Balıkesir 

Depremlerinden zarar gören vatandaşlara yönelik yardımların esas ve 

                                                            
3 Bu makalede yer alan ve metin içinde kullanılan kanun ve yönetmelikler Tablo 1’de 
verildiğinden bunlara kaynakçada ayrıca yer verilmemiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
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usulleri tanımlamıştır. Bunlardan bazıları; genel bütçeden maaş alan 

memurlardan yardıma muhtaç olanlara maaş tutarının üç mislini ve emekli 

ve yetimlere maaşları tutarının dört mislini geçmemek üzere avans verilmesi, 

depremden zarar gören devlet kurumlarına yardım edilmesi, esnaf tüccara 

vergi kolaylığı sağlanması gibi hükümlerdir. 
 

Erzincan depreminden sonra meydana gelen Niksar-Erbaa, Adapazarı-

Hendek, Tosya, Ladik ve Bolu-Gerede depremleri, sadece yıkılan binaların 

yeniden yapılmasının yeterli olmadığı, depremlerin yol açacağı zararların 

önceden alınacak tedbirlerle azaltılmasını amaçlayan 18 Temmuz 1944 tarih 

ve 4623 sayılı 34 maddeden oluşan kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla, deprem 

bölgesi olsun ya da olmasın tüm illerde deprem öncesi, deprem anında ve 

sonrasında yapılması gerekenler, mevcut binalar ile yeni inşa edilecek 

binalar için alınacak önlemler ile kanunda belirtilen yaptırımlara 

uyulmaması halinde uygulanacak cezai müeyyideler açık ve net olarak 

belirtilmiştir (m. 2-32). Dünyada bu dönemde sadece Japonya, ABD ve 

İtalya’da benzeri nitelikte kanunlar olduğu bilinmektedir. 4623 sayılı Kanun 

gereğince, Türkiye’nin deprem haritası, afet bölgelerinde yapılacak yapıların 

niteliklerini tanımlayan yönetmelik yürürlüğe girmiştir (AFAD, Stratejik 

Plan, 2012). 
 

1950 yılında 7544 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çeşitli afetler tesiriyle 

muhtaç duruma düşen vatandaşlara yapılacak yardım düzenlenmesi 

hususuna dair Yönetmelik ise kuraklık, kış, don, su baskını, yangın, haşere 

vb. afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen vatandaşlara yapılacak 

yardımları tanımlayan ilk yönetmelik olarak bilinmektedir.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
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1956’da yürürlüğe giren 25 maddelik 6746 sayılı Kanun ise Aydın, 

Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli gibi 

illerde meydana gelen farklı afetlerde zarar görenlere yapılacak yardımları 

düzenlemektedir.  Kanunda 1955-1956 yıllarında yaşanan farklı âfetler 

sonucu kendileri veya varislerine ait konutları yanmış, yıkılmış veya ağır 

hasara uğramış olanlara yapılacak yardımlar tanımlanmıştır (m. 1). Aynı yıl 

yürürlüğe giren 6785 sayılı İmar Kanunu da, yerleşim alanlarındaki binaların 

doğal afet tehlikesine karşı sahip olması gereken özellikleri açıklamaktadır. 
 

Eylül 1957’de Ankara’da meydana gelen sel olayında 169 can kaybı 

yaşanmıştır. Bu afetin temel nedeni dere yataklarının yerleşime açılması 

olduğu gösterilmektedir (Güngör, t.y). Halen günümüzde yaşanan birçok sel 

felaketi sonucu yıkılan evlerin çoğunun dere yataklarında yapılmış binalar 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durum tarihten ders alınmadığını gösteren bir 

örnektir. 
 

Halen yürürlükte olan afet yönetimin mevzuatının temelini sırasıyla 1958 ve 

1959’da yürürlüğe giren 7126 ve 7269 sayılı kanunlar teşkil etmektedir. 

7126 sayılı kanun 62 maddeden oluşmakta olup, nükleer tehlikeler, soğuk 

savaş tehditler gibi afet ve acil durumlarda halkın hayati ve maddi 

kayıplarını en aza indirmeyi hedef almıştır. 7269 sayılı kanun ise 53 madde 

olup deprem, yangın, su baskını vb. afetlerde yapıları zarar gören veya zarar 

görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirleri ve yapılacak yardımları 

düzenlemektedir.  
 

1959 yılında kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 2009’da 5902 sayılı yasa 

ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kurulmasının ardından adı 

geçen başkanlık bünyesine dahil olmuştur. Böylece afet yönetimi 

sistemindeki çok başlılık ortadan kalkmış ve afet yönetimini tek elde 

toplamıştır. Bu kapsamda daha önce farklı kurumların çatısı altında bulunan 
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Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve 

Sivil Savunma Genel Müdürlükleri kaldırılarak Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı altında örgütlenmişlerdir. 
 

Aynı süreç içerisinde Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerin artış 

göstermesi nedeniyle bu alandaki boşluğu gidermek için, 1959’da 7269 

sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun toplumun genelini ilgilendiren 

doğal afetlere ilişkin alınacak önlemleri tanımlamıştır. Bunlardan bazıları; 

depremler, yangınlar, su baskını, yer kaymaları, çığ vb. durumlarda alınacak 

önlemlerdir. Ayrıca mülkiye âmirlerine verilen olağanüstü yetkiler, 

yükümlülükler, ödenecek tazminat, ikramiye ve avanslar, ceza hükümleri vb. 

de tanımlanmıştır. 51 maddeden oluşan bu kanun bu haliyle ülke genelinde 

yaşanan afet durumunda neler yapılacağının detaylı olarak açıklandığı ilk 

düzenleme olarak kabul edilebilir. Bu kanun afet halinde askeri birlikleri vali 

ve kaymakamdan gelen emirleri yerine getirme konusunda sorumlu 

kılmaktadır. Ancak henüz afet anında olaya müdahale edecek profesyonel ve 

eğitimli uzmanların ve bu işi koordine edecek bir birimin olmadığı 

görülmektedir. 
 

1968 yılında ise 7269 sayılı Kanunun değiştirilen 1. maddesi ile Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü (AİGM) kurulmuş, aynı yılda 12999 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan ulusal düzeyde afet yönetimi örgütlenmesini hedef alan 

ilk mevzuat olarak kabul edilen 76 maddelik yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

İlgili yönetmeliğin 5. Maddesi “Valilerin Başkanlığı altında, Savunma 

Sekreteri, Jandarma Alay Komutanı, Emniyet, Sağlık, Bayındırlık, Veteriner 

ve İl İmar Müdürlüklerinden oluşan “İl Kurtarma ve Yardım Komitesi” 

kurulması karara bağlanmıştır. Bu yönetmelikte afetlere ilişkin bilgi 

toplama, afet planlaması, afet sonrası hizmetler detaylı bir şekilde 

tanımlanmış bulunmaktadır. Aynı yıl yürürlüğe giren başka bir yönetmelik 
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de 10 maddelik afetlerin genel hayata etkisini açıklayan yönetmelik 

olmuştur. Bu yönetmelik yaşanmış ve yaşanacak afetlerin o yerin genel 

hayatına etkili olup olmadığını araştırmayı amaç edinmiştir. Bu yönetmelikle 

meskûn mahallerde nüfusa göre en az kaç hanenin yıkılmış/zarar görmüş 

olması durumunda o beldenin genel hayatının etkilenmiş sayılacağı 

tanımlanmıştır. Örneğin nüfusu 50.000’den fazla olan yerlerde en az 50 

hanenin yıkılmış veya oturulamayacak veya kullanamayacak derecede ağır 

olması kriteri getirilmiştir. 1968’de yayımlanan 26 maddelik afetten zarar 

gören hak sahipleri ile ilgili yönetmelik ise afetten zarar gören vatandaşların 

kendilerine bina yapılacak veya inşaat kredisi verilecek olanların tayin ve 

tespitlerinin nasıl yapılacağını açıklamıştır.  
 

1977 yılına gelindiğinde ise doğal afetlerden zarar gören çiftçilere yardım 

yapılmasının öngören 2090 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. İlk bakışta bu 

kanunun kuraklık vb. afetler nedeni ile çiftçilere doğrudan yapılacak bir 

yardımı öngördüğü düşünülebilir. Ancak 12 maddeden oluşan bu kanunla 

yangın, deprem, sel, kuraklık vb. gibi nedenlerle tarımsal ürünleri,  üretim 

araçları ve tesisleri zarar gören ve bu yüzden üretim imkânları büyük ölçüde 

sekteye uğrayan çiftçilere, kendi kurdukları tarımsal amaçlı üretim 

kooperatifleri vasıtasıyla yapılacak yardımlar tanımlanmıştır. 
 

1960 Anayasasında afet konusunda bir hüküm bulunmazken, 1982 

Anayasasının 119. maddesi afet yönetimi konusunda hükümler içermektedir. 

Buna göre; doğal afet ve salgın hastalıkların yaşanması durumunda, 

Bakanlar Kuruluna, yurdun birçok veya tamamında süresi altı ayı geçmemek 

üzere olağanüstü hal ilan etme yetkisinin verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

1988’de yürürlüğe giren başka bir yönetmelik de afet planlaması ile ilgilidir. 

Bu yönetmelikle kamunun bütün güç ve kaynaklarının önceden planlaması 
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yapılmıştır. Bu kanunla afetin oluşması durumunda devletin mevcut 

güçlerinin afet mahalline seri biçimde ulaştırılması, afetten zarar gören 

vatandaşlara sağlık-ilkyardım hizmeti verilmesi için gerekli örgütlerin 

kuruluş ve vazifelerinin yapılandırılması amaçlanmıştır. 
 

1992’de Erzincan’da meydana gelen depremde yaklaşık 500 ölü ve 2800 

yaralı kaydedilmiş, 11000 konut ise hasar görmüştür. Erzincan’daki 28.000 

evden %5’i yıkılmış veya ağır hasar almış, %10’u orta e %14’ü de hafif 

derecede hasar görmüştür (Erdik vd.,1994’den aktaran Aslan, 2015). Bu 

deprem sonrasında 3838 sayılı 23 maddelik kanun yürürlüğe girmiştir. Bu 

kanun özellikle Erzincan, Gümüşhane ve Tuncel’de meydana deprem sonrası 

alınacak önlemleri, deprem nedeniyle bu bölgelerde normal hayatın 

devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi ve toplu göçün önüne 

geçilmesine ilişkin tedbirleri tanımlamıştır. Bu kanunun geçerlilik süresi beş 

yılla sınırlandırılmıştır 
 

1995’de yayımlanan 4123 sayılı 11 maddelik Kanun tabi afet durumunda 

oluşan hasarların giderilmesine ilişkin usulleri tanımlamaktadır. Ayrıca bu 

kanunda doğal afetin yaşandığı bölgelerde normal hayatın devamını 

sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve yıkımların giderilmesi için 

farklı fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasların neler olduğu 

açıklanmıştır. Doğal afet nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşların birinci 

derecedeki yakınlarına ve yaralananlara vergi indirimi, konutları hasar 

görenlere mali yardım, esnaf ve sanatkâra, serbest meslek erbabına, sanayici 

ve tüccara Türkiye Halk Bankasından kredi desteği gibi kolaylıklar 

sağlanması da ilke olarak benimsenmiştir.  
 

1996’da 1996/8716 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 1997’de 22872 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Afet ve Kriz Yönetimi 
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Merkezi kurulmuştur. Ancak bu yönetmelik 2011/1377 sayılı BKK ile 

yürürlüğe giren yönetmelik tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

2.2.  1999 - 2009 Arası Dönem 
 

17 Ağustos 1999 meydana gelen Marmara Depreminde yaklaşık 17.000 

kişinin öldüğü, 66.000 binanın ağır hasar aldığı ve yaklaşık 200.000 kişinin 

evsiz kaldığı bilinmektedir. Marmara Depremi, yol açtığı can ve mal 

kayıplarıyla yakın tarihte yaşanmış en büyük afetlerden birisi olmuştur 

(Genç,2008). Bu depremin neden olduğu maddi zarar zamanın Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı’na göre 20 Milyar ABD Doları, Jeoloji Müh. Odası’na 

göre ise 25-30 Milyar ABD dolarıdır (Uluğ, 2009). Marmara depremden 

yaklaşık 4 ay sonra 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

yürürlüğe girmiştir. Bu KHK ile doğal afetlerde, savaşlarda, önemli kazalar 

ve yangın vakalarında arama kurtarma çalışmaları ve sosyal yardımların 

temini için 11 ilde ayrı ayrı 120 personelden oluşan, yeterli düzeyde araç ve 

gerece sahip Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri 

oluşturulmuştur. 586 sayılı KHK aynı zamanda ile belediyelerinde doğal 

afetler sonrası arama kurtarma çalışmaları için görev verilmiş, ihtiyaç 

duyulan tüm ekipmanların temini ve görevli personellerin gereksinimlerinin 

giderilmesi amacıyla İl Özel İdaresi bütçesine ödenek konulmuştur. 
 

Marmara Depreminden 87 gün sonra 12 Kasım 1999’da Düzce'de meydana 

gelen depremde ise Düzce il merkezi ve komşu ilçelerde toplam 710 kişi 

hayatını kaybetmiş ve 2.678 kişi de yaralanmıştır.23 Kasım 1999’da Dünya 

Bankası ile Başbakanlık’ın imzaladığı sözleşme sonrası Türkiye Acil Durum 

Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur (Depremler, 1999). Bu 

sözleşmedeki 4 temel unsur; afetlerde mücadele yöntemleri ve riskleri 

minimuma indirme, orta yaş grubu insanlar için rehabilite aşaması ve imar 

projelerinin yönetilmesidir. 
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21.07.2010’da yayımlanan başka bir yönetmelik ise sivil savunma ve arama 

kurtarma birliklerinin kuruluğunu düzenlemektedir. Bu yönetmelikle afet 

anında görev yapacak sivil savunma arama kurtarma ekiplerinin kuruluşu, 

görevleri, çalışma usul ve esaslarını, bu ekiplerin sahip olması gereken acil 

müdahale ekipmanlarının adet ve listesini detaylı bir liste halinde 

belirlenmiştir. 
  

2.3.  2009 Sonrası ve AFAD Dönemi 
 

Cumhuriyet döneminin afet yönetimi konusundaki en kapsamlı mevzuat 28 

maddelik 29/5/2009 tarih ve 5902 sayılı kanundur.  Bu kanunla AFAD 

kurulmuş, böylece doğal afetler ve kriz yönetiminin sağlanması konusunda, 

ilgili müdürlüklerin kapatılıp, kapatılan müdürlük görevlerini de kapsayacak 

biçimde ve daha etkin olacak yeni bir oluşuma kavuşması sağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler 

kapsamında, 15 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha 

önce Başbakanlığa bağlı olan AFAD İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. 2017 

yılı verilerine göre AFAD Türkiye genelinde 949 araç ve 4878 personelle 

hizmet vermektedir (AFAD Performans Programı, 2017).  5902 sayılı kanun, 

genel olarak yaşanan herhangi bir afet durumunda afete müdahale, ilk 

yardım vb. konularda etkin ve koordineli bir şekilde çalışılması ve gerekli 

önlemlerin alınması amaçlamaktadır. Ayrıca afetler meydana gelmeden önce 

hazırlıklı olma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında 

gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlar 

arasında koordinasyonun sağlanması, politikaların üretilmesini ve 

uygulanmasını da sağlamayı hedef almıştır. 
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Yeni düzenleme ile bağlı genel müdürlükler, merkezdeki kamu kurumları ve 

kuruluşları arasında koordinenin sağlanması ve afetler ile kriz durumlarının 

yönetilmesi hususunda politikaların üretilerek, uygulanabilir hususları içine 

alacak bir yapıya girerek bu isim altında tekrar kurulmuştur. Bu dönemde 

Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile de afet yönetimine ilişkin kararlar alındığı 

görülmüştür. Bunlardan biri 17/1/2011 tarihli BKK’dır. Bu kararla toplumun 

afetlere duyarlılığını artırmak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği 

sağlamak için Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun 

kurulmuştur.  
 

2011 Van-Erciş ve Edremit depremleri ise toplam 644 kişinin ölümüne, 

1.966 kişinin de yaralanmasına yol açmıştır. Bu bölgedeki yapı stokunun 

zayıf olması nedeniyle çok sayıda bina yıkılmıştır. Bu depremlerin ardından 

Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanlığı bakanlık onayı 

ile 16.12.2011’ de kurulmuştur.  
 

2012 yıl ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ise 1999 Marmara Depremi 

sonrasında çok sayıda niteliksiz yapının yıkılması nedeniyle daha sağlam 

binaların yapılması ve deprem afeti sonrasında yaşanacak maddi ve bedeni 

kayıplara karşı bina sahiplerinin korunması amacıyla çıkarılmıştır. Deprem 

sigortası diye de bilinen bu uygulamanın yürürlüğe girmesi Marmara 

Depreminden ancak 3 yıl sonra gerçekleşmiştir. Aynı yılda yürürlüğe giren 

6306 sayılı Kanun halk arasında kentsel dönüşüm kanunu diye anılmakta 

olup, aslında afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli 

yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı ve güvenli yaşama 

çevrelerini oluşturmaya imkân sağlayan bir kanundur. Ancak uygulamada 

kanunun amacı dışına çıkılmış olması, çok katlı yapılaşmanın önünü açması, 

belediyelerin, inşaat firmalarının ve de arsa ve bina sahiplerinin haksız rant 



 
108 SOSYAL BİLİMLERDE ANALİTİK ÇALIŞMALAR  

elde etmelerine yol açması nedeniyle bu kanun toplumun her kesiminden bir 

hayli eleştiri almıştır. 
 

Aralık 2013’de yürürlüğe giren 39 maddelik yönetmelik ise afet ve acil 

durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları ulusal ve 

yerel düzeyde planlanması, bunların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde 

ulaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yönetmelik ayrıca afet öncesi, 

sırası ve sonrasına ait müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren 

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmasını öngörmektedir.  
 

Cumhuriyet döneminde yürürlüğe konulan ve afet yönetimini konu alan belli 

başlı mevzuat Tablo 1’de verilmiştir. Bunlardan 13 adedi kanun, 8 adedi 

yönetmelik ve 2 adedi ise KHK ve BKK (Bakanlar Kurulu Kararnamesi)’dır. 

Bunların çoğunluğunun deprem sonrası alınacak önlemlerle, 1988’de 

başlayan ve 1999 Marmara Depremi sonrası artan sayıda yürürlüğe giren 

mevzuatın ise kurumsal yapılanmaya yönelik olduğu görülmektedir. 1999 

depreminden çıkarılan en önemli derslerden birinin afet yönetimindeki 

kurumsal yapılanma ve koordinasyon eksikliği olduğu anlaşılmıştır. 
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Tablo 1. Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Afet Mevzuatı 

KANUNLAR 
YIL Konu Açıklama 

17.01.1940 3773 sayılı Kanun Erzincan Depremi sonrası 

14.01.1943  4373 sayılı Kanun Su baskınları hk. 

15.01.1943 4386 sayılı Kanun  Deprem sonrası tedbirler 

22.07.1944  4623 sayılı Kanun  Deprem sonrası tedbirler 

29.06.1956 6746 sayılı Kanun  Farklı afetlerle ilgili tedbirler. 

13.06.1958 7126 sayılı Kanun  Dış tehditlere ve Farklı afetlerle ilgili 
tedbirler 25.05.1959 7269 sayılı Kanun  Farklı afetlerle ilgili tedbirler  

05.07.1977 2090 sayılı Kanun  Farklı afetlerle ilgili tedbirler 

05.09.1992 3838 sayılı  Deprem sonrası tedbirler 

25.07.1995 4123 sayılı  Kanun  Afet sonrası yapılacaklar 

17.06.2009 5902 sayılı Kanun  Kurumsal yapılanma 

18.05.2012  6305 sayılı Kanun  Deprem sonrası önlem 

31.05.2012 6306 sayılı Kanun  Deprem sonrası kentsel dönüşüm 

YÖNETMELİKLER 

28.06.1950  Çeşitli afetlerden etkilenen vatandaşlar 
hk.  

Farklı afetlerle ilgili 
tedbirler 

12.09.1968 Afetlere ilişkin acil yardım hk.   Afet öncesi ve sonrası 
önlemler 

28.08.1968  Afet kaynaklı Hak Sahibi hk.  Afet sonrası 
yapılacaklar 

21.09.1968 Afetlerin Genel Hayata Etkisi hk.  Afet sonrası 
yapılacaklar 

08.05.1988 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı hk. Kurumsal  yapılanma 
06.03.2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

Hk.  
Afet öncesi önlem 

21.07.2000 Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma 
Birlikleri  

Kurumsal  yapılanma 

19.02.2011 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri  Kurumsal  yapılanma 
18.12.2013 Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri  Kurumsal  yapılanma 

DİĞER 
27.12.1999 Sivil Müdafaa ve Belediye Kanununda 

Değ. hk. 
Kurumsal  yapılanma 

17.1.2011 Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması 
Platformu hk. 

Kurumsal  yapılanma 
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SONUÇ 
 

Türkiye’de sadece deprem kaynaklı afetler nedeniyle, 1950’lerden 

bugüne kadar yaklaşık 34.000 can kaybı ve afetlerden kaynaklanan 

GSMH’nin %3’ü kadar ekonomik kayıp yaşandığı tahmin 

edilmektedir. Bu durum, afet yönetiminin Türkiye için önemini ortaya 

koymaktadır (AFAD Stratejik Plan, 2012) 
 

İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan savaş, büyük deprem, tsunami 

gibi afetlerle daha fazla karşılaşan devletler hem yönetmelikteki 

yasalar hem de eyleme geçme açısından afet yönetimine daha fazla 

önem vermiş ve incelenen yönetmeliklerde bu çok net bir biçimde 

ortaya çıkmıştır.  
 

Gerçek anlamda birçok konuda daha etkili olan kriz yönetimine ve 

sadece doğal afet olarak anlaşılan lakin insan kaynaklı ya da teknik 

temelli afetlerdeki kriz yönetimine, gerekli önem verilmeyerek sadece 

teorikte kalmış ve eyleme dönüşmede aksaklıklar yaşanmıştır. Kriz 

yönetiminin sadece afet yönetimi olarak göründüğü çerçeveden 

kurtulup afetin nasıl gerçekleştiğine bakılmaksızın yaşanabilecek tüm 

kriz durumlarına hazırlıklı olunmalıdır. 
 

Marmara ve Düzce depremlerinden hemen sonra çıkan KHK, yasa, 

mevzuat ve genelgeler ilk etapta sorunu ortadan kaldırmamıştır. Acil 

durumlar ve kriz yönetimi sistemlerinde yalnızca deprem ile 

ilgilenmeyi değil, diğer tüm afet ve acil durumlarda da aynı önem ile 

yaklaşılarak toplu olarak değerlendirilmelidir. 
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Nihayet 2009 yılında yürürlüğe giren 5902 sayılı yasa ile çok merkezli 

afet yönetimi sistemine son verilmiş, afet ve kriz yönetimi tek 

merkezden kontrol edilerek daha etkin bir afet yönetimi sistemi 

kurulmuştur. Makine teçhizat ve personel yönünden de güçlendirilen 

kuruluş olarak AFAD Türk Kamu Yönetiminde önemli bir imaj ve 

öneme kavuşmuştur.  
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