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ÖNSÖZ 

Kutsalın tecrübesi olarak tarif edilen din, ilk insanın yaratılışı ile beraber var olmuştur. 

İnsanın tanrı veya yüce bir güç ile kurduğu özel iletişimin sonucu olarak, ilk önce sübjektif olan 

din, daha sonra insanın insanla olan münasebeti neticesinde de objektiflerek, sosyolojik bir 

mevzu olmuştur. Böylece din, tek başına ferdin iç dünyasında yaşanan bir olgu değil, bilakis 

topluluk halinde açığa çıkan, sosyolojik sonuçları olan bir olgudur. İşte bu yönüyle de 

sosyolojinin alt dallarından biri olan din sosyolojisinin ilgi alanına girmektedir.  

 Din toplum münasebetlerini incelemeyi kendine konu edinen din sosyolojisi, diğer 

bilimlerde olduğu gibi bilimsel yöntemleri kullanmaktadır. Bunlar, teorik ve pratik yöntemler 

olabilir. 

Son yıllarda ülkemizde Din Sosyolojisi alanında din ve dini hayat üzerine bilimsel 

yöntemler kullanılarak yapılmış deneysel çalışmaların arttığını görmekteyiz. Doğumundan 

ölümüne kadar hayatının tüm evrelerinde dinin doğrudan veya dolaylı etkisi olduğundan 

halkımızın, sosyal ve dini yaşantısını araştırmak, dini inanç ve pratiklerin farklı bölgelerde 

uğradığı değişiklikleri tespit etmek suretiyle halkımızı tanımak, sorunlarının tespitini yapmak ve 

çözümüne katkı sağlamak çok önemlidir. Çünkü özellikle doğu ve güneydoğu bölgesi, farklı 

etnik kimliğe sahip vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerdir. Bu bölgelerde yaşayan halkla, diğer 

bölgelerdeki halk arasında, aynı ülkenin vatandaşları olmak haricindeki ortak bağlarından en 

önemlisi din bağıdır. Bizim araştırmamızda amacımız, mezhep mensubiyeti ve sosyo-kültürel 

açıdan farklılıklar olsa da, iki kesimin ortak yönlerini vurgulayarak, halkın zihninde bir şekilde 

oluşan sosyal mesafeyi tespit etmek ve ülke barışına küçük de olsa bir katkı yapmaktır. Çünkü 

sorunun kaynağının tespiti, çözüm için atılmış en önemli adımdır.  

 Biz de ülkemizin doğu sınırında bulunan Iğdır İli’nin Karakoyunlu İlçesi’nde tamamında 

Caferilerin yaşadığı belde ve köylerinde alan araştırması yapmak suretiyle yukarıda belirttiğimiz 

amaçları gerçekleştirmeye çalıştık.  

 Tüm çalışmam boyunca yardımları ve önerileriyle yolumu aydınlatan danışman hocam 

Doç. Dr. Bünyamin SOLMAZ’a, görüşlerinden faydalandığım Doç. Dr. Mehmet AKGÜL 

hocama, anket uygulama sırasındaki zorlukları paylaşan ve çektikleri resimlerle katkıda bulunan 

Yücel GÜREL, Muhammet-Türkan ŞAHİN’e, her türlü fedakârlığa katlanan eşim ve 

çocuklarıma, yakın ilgi ve desteklerinden dolayı tüm Karakoyunlu halkına sonsuz teşekkürlerimi 

sunuyorum.  

Ankara, Mart 2008                                                                                Figen BALAMİR 
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GİRİŞ 

19. yüzyıl Avrupa’sında meydana gelen toplumsal problemlere çözüm bulmak amacıyla 
sosyolojiden faydalanılmıştır. Batı’daki sosyal araştırmalarda din-toplum ilişkileri de deneysel 
araştırmaların konusunu oluşturmaktaydı. Çünkü din, bireyin sosyal hayatında oldukça etkili bir 
olgudur. 20. Yüzyılın başlarında sosyolojinin bir alt dalı olarak ayrılan din sosyolojisi, toplumun 
sosyal hayatını şekillendiren din faktörünü ve dinden kaynaklanan her türlü davranışı konu 
edinen bir bilim dalıdır. Din-toplum münasebetleri açısından dinin ekonomi, hukuk, kültür, sanat 
gibi kurumlara etkisini araştıran din sosyolojisi, aynı zamanda dinden kaynaklanan dini grupları 
da incelemektedir. 

Bilindiği gibi tarihte birçok medeniyet ve dinlere ev sahipliği yapan ülkemiz toprakları, 
günümüzde de farklı sosyal, kültürel yaşantıya ve etnik kimliğe sahip vatandaşlarımızın birlikte 
yaşadığı çok önemli bir coğrafyadır. İnsanların tüm bu farklılıklarının bilincinde olarak, 
kendileriyle ve diğer vatandaşlarla barışık bir şekilde, ortak değerlerde buluşması ülkemiz 
geleceği açısından çok önemlidir. Her ne kadar farklılıklarımız olsa da, aynı dine inanmış 
olmanın verdiği birliktelik duygusunun açığa çıkartılıp, vurgulanması için, bölgelerimizde 
yapılacak deneysel araştırmaların değeri büyüktür. 

Belirttiğimiz gerekçelerle, ülkemizin en doğusunda bulunan Iğdır İl’inin Karakoyunlu 
ilçesindeki Caferi mezhebine mensup Azeri kökenli halkın sosyal ve dini hayatını Din sosyolojisi 
açısından incelemeyi tez konusu olarak aldık. 

Bu nedenle çalışmamızı teorik olarak yapmanın yanı sıra, alan araştırması yapmak 
suretiyle, Karakoyunlu İlçe Merkezi, 1 belde ve 7 köyde yaşayan Azeri kökenli, Caferi 
mezhebine mensup olan örneklemimize anket uyguladık.  Bunlara ek olarak, gözlem ve 
mülakatlar da yaptık. Çalışmamız sadece 2007 yılının ağustos ayında, bahsi geçen yöreyle sınırlı 
olduğundan buralar haricindeki yerlerde yaşayan Caferileri kapsamamaktadır. 

Araştırmamız; 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleri şöyle belirtebiliriz; 
Birinci bölümde araştırma yapılan yöre olan Iğdır İl’i ve Karakoyunlu İlçesi hakkında 

kısaca bilgi verilmiş, ikinci bölümde araştırmaya katılanların kişisel özellikleri tanıtılmıştır. 
   Üçüncü bölümde dinin tanımı ve mahiyeti, din-toplum münasebetleri, din ve değişim, 
Caferilikte inanç ve ibadet esasları açıklanarak, Karakoyunlu’da dini hayat ile ilgili bulgular 
incelenmiştir. 

Dördüncü bölümde ise Karakoyunlu’da sosyal hayatla ilgili bulgular, sonuç ve 
değerlendirme kısmı mevcuttur. 

Bu çalışmayı yapmakla, ülkemizdeki sosyal ve dini hayatla ilgili yapılan bilimsel 
araştırmalara katkı sağlamayı umuyoruz.                                                     
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A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI 

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Iğdır İli’nin Karakoyunlu İlçesi’ndeki sosyal ve dini 

hayat, araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırma için anket tekniğinden 

faydalanıldı. Anket, tamamı Caferi mezhebi mensuplarından oluşan İlçe Merkezi, bir belde ve 7 

köyü kapsamaktadır. Halkın bağlı bulunduğu mezhebin özellikleri de göz önünde bulundurularak 

inceleyeceğimiz sosyal ve dini hayat, çeşitli değişkenlere göre değerlendirilecektir. 

19. yüzyılın ilk yarısında Hegel ve Saint Simon gibi tarih felsefecileri her çeşit toplumsal 

kurumları ele alarak, devlet ile sivil toplum arasında bir farklılık olduğunu göstermişlerdir. Tarih 

felsefecileri, insanoğlunun toplum üzerine bilimsel düşünmeye başladığı bir dönemi temsil 

etmektedir. Modern toplumbilimde ikinci önemli öğeyi, toplumsal araştırma sağlamıştır. 

Toplumsal araştırmayı tetikleyen etkenlerden birisi, doğal bilimlerin yöntemlerinin beşeri 

alanlarda uygulanması gerektiğine ve beşeri olguların sınıflanıp, ölçülebileceğine olan inancın 

güçlenmesidir. Diğer etken ise, yoksulluk sorununa karşı duyulan ilgi olmuştur.1 

Sanayi devrimiyle farklılaşıp, yapısal fonksiyonel değişime uğrayan yeni toplumsal yapıyı 

ve problemlerini, yeni bir yaklaşım çerçevesinde anlayıp, açıklama ve çözümler üretme 

ihtiyacından doğmuş bir bilim2 olan sosyoloji, 1789 Fransız Devriminden sonra Batı’da başlayan 

çok yönlü bir toplumsal gelişmenin ürünüdür.3 Sosyoloji, 19. yüzyılın ilk yarısında, devrim 

sarsıntıları içinde kıvranan Fransa’da Augusto Comte ile Le Play’in elinde doğmuştur. Her ikisi 

de, toplumdaki hastalığın ancak bilim yoluyla düzeleceğine inanmıştır. Comte’un Sosyolojiyi 

fizik örneğine göre kurmasına karşılık, maden mühendisi olan Le Play, jeoloji örneğine göre 

kurmaya çalışmıştır. Nitekim Comte, toplumsal zümreleri fizik olayları gibi bir cinsten saydığı 

için genelleştirici bir yöntem taraftarıdır. Le Play, zümreleri birbirine benzemeyen ayrı cinsten 

varlıklar saydığından, özellikleri dikkate alan, bireyleştirici bir yöntem kullanmıştır.4 Le Play’in 

çalışmasında, işçi ailelerinin gelir seviyesi ile dini yaşayışları arasında korelasyon üzerinde 

durması, din sosyolojisi açısından önemli bir çalışma olmuştur.5 Bugün aile ve köy sosyolojisi 

alanında gerçekleştirilen birçok araştırmalarda Le Play’cı metot ve tekniklerin derin izlerini 

                                                 
1 T.B. BOTTOMORE, Toplumbilim, Çev., Ünsal Oskay, 6.Bsm., İstanbul,  Der Yay., 2000, ss. 5-6. 
2 Bünyamin SOLMAZ, “Sosyoloji ve Din  Odaklı Yaklaşım ve Yöntem Tartışmaları”, Ed., Bünyamin Solmaz,        
İhsan Çapcıoğlu, Din Sosyolojisi Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Konya, Çizgi Yay., 2006, s.30. 
3 Baykan SEZER, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul, Kızılelma Yay., 2006, s.7. 
4 Nurettin Şazi KÖSEMİHAL, Sosyoloji Tarihi, 3. Bsm., İstanbul, Remzi Kitabevi, 1974, s.315. 
5 Ünver GÜNAY, Din Sosyolojisi, 6.Bsm., İstanbul, İnsan Yay., 2003, s.73. 
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görmemiz mümkündür.6 

Sosyolojik araştırma yapmanın amacı, insanın sosyal davranışı hakkında derin bir anlayış 

elde etmektir.7 Bütün bilimler ve toplumsal bilimler, olup bitmekte olanları evvelden olduğundan 

daha büyük ölçüde anladığımızı hissetmemize neden olacak anlatımlar sağlayarak, anlayışımızı 

artırmakla ilgilidir.8  

Her dinin bir toplum içinde hayatiyet bulmasından dolayı, din ve toplum arasında bazı 

ilişkilerin olmasını da gerektirmektedir. Her dinin dayandığı bir takım sosyal unsurlar ve ortaya 

çıkan sosyal karakterli bir takım dini olaylar bulunmaktadır. İşte toplumun dini hayatı ve onun 

dayandığı sosyal unsurlar ve orada ortaya çıkan dini sosyal hadiseler ve grupların incelenmesi din 

sosyolojisinin konularını teşkil etmektedir.9 Din sosyolojisinin bağımsız bir bilim dalı olarak 

kurulması 20. yüzyılın başlarına rastlamasına rağmen, dinin tarihi insanlık tarihiyle başlar. Bu 

nedenle insanlar dini olaylar üzerine her zaman düşünmüşlerdir.10   

İnsanın doğası değişsin veya değişmesin, yaşadığı çevre değişir.11 Buna bağlı olarak da 

toplumun dini yaşayışı da bu değişimden etkilenir. Zira sosyal kurumların din üzerinde olduğu 

gibi, dinin de bunlar üzerinde tesiri olduğu kabul edilmelidir.12 Din toplum münasebetleri 

çerçevesinde dinin devlet, ekonomi, sanat, siyaset, hukukla olan münasebetlerinin araştırılması da 

din sosyolojisinin en önemli konuları arasındadır.13 Din sosyolojisi, dini yaşayışı ve davranışları 

inceleyerek, dini idrak ve inançların, somut toplumsal gerçeklik içerisinde nasıl tezahür ettiklerini 

ve nasıl uygulandıklarını ve insanlar farkında olmasalar bile, hayat ve ilişkilerini nasıl 

şekillendirdiğini tespit eder.14 

Din sosyolojisinde klasik devrin en önemli temsilcisi olan Max Weber’in15 ekonomik ve 

sosyal inkişaf üzerine dini motiflerin doğrudan doğruya olan tesirlerini incelemiş olması, din 

sosyolojisi açısından bir ilk olmuştur.16 Ancak  Weber’in eserinde diğer büyük dinlerin hepsi aynı 

                                                 
6 Orhan TÜRKDOĞAN, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, 4. Bsm., İstanbul, Timaş Yay., 2003, s. 13. 
7 Stephen COLE, Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Çev., Bekir Demirkol, 3. Bsm., Ankara, Vadi Yay., 1999, s.13. 
8 Ruth WALLACE, Wolf ALLİSON, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev., Leyla Elburuz, M.Rami Ayas, İzmir, Punto 
Yay., 2004, s.14.  
9 GÜNAY, a.g.e., s.50. 
10 GÜNAY, a.g.e., ss.97,98. 
11İbrahim YASA, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Ankara, T.O.D.A.İ.E., Sevinç 
Matbaası,1970,s.22. 
12 Hans FREYER, İçtimai Nazariyeler Tarihi, Çev., Tahir Çağatay, 3.Bsm., Ankara,  A.Ü.D.T.C.F.Yay., 1977, s.190. 
13 GÜNAY,a.g.e., s.64. 
14 SOLMAZ, a.g.m., s.38. 
15 Münir KOŞTAŞ, Din Sosyolojisine Giriş, A.Ü.İ.F.D, C.28, 1986, s.368. 
16 FREYER, a.g.e., s.200. 
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genişlikle işlenmemiş olmasına rağmen, bunların iktisadi ve sosyal ahlakiyetini tetkik ettiği 

çalışmasında en zayıf ve eksik incelenen din, İslamiyet olmuştur.17 Weber’in eserinde İslamiyet 

ile ilgili verdiği sonuçların çoğu -dağınıklığı bir yana- acele ve tek yanlı hükümlerden öteye 

gitmiş sayılmaz. İslam bahsinde tek yanlılık, aslında Weber’in diğer birçok batılı tarihçi ve 

araştırmacı ile paylaştığı ortak noktadır.18  

 Weber’in eserinde eksik bıraktığı konular daha sonra Ernst Troeltsch tarafından 

tamamlanmıştır. Ancak bu incelemeler maalesef Hıristiyanlık üzerine hasredilmiştir.19 

 Batıda son birkaç asırdan beri meydana gelen ve dünyanın diğer bölgelerine yayılan 

büyük gelişmeler ve değişmeler bağımsız ve tecrübî bir ilmi disiplin olan din sosyolojisinin 

batıda ortaya çıkıp gelişmesini sağlamıştır.  Batılı sosyologların araştırmalarında son yıllarda 

İslamiyet’e olan ilginin arttığını görmekteyiz. Ancak müslüman ülkelerde İslamiyet sahasında 

köklü ve geniş araştırmalar henüz yeterince gerçekleştirilememiştir.  Bu açıdan din sosyolojisi 

araştırmalarının ülkemizde de emekleme devresinde olduğunu söyleyebiliriz.20 Din ile toplum 

arasındaki karşılıklı etkileşim şekillerini incelemede nazari bir çalışma yeterli değildir. Konunun 

tam olarak anlaşılması için tecrübî tezahürlerin somut incelenmesi zorunludur. Çünkü teorik 

yaklaşım çalışmaları elimizin altındaki belgeleri düzene sokmamız için gerekli kategorileri 

sağlarken, tecrübî tezahürler sayesinde prensiplerimizin bedahetini doğrulamaya imkân verecek 

sayısız veriler toplarız.21 

 Biz de çalışmamızda ülkemizde henüz çok yeni olan bu bilim sahasında yapılan 

sistematik deneysel araştırmalardan birini yaparak, ülkemizdeki farklı etnik ve dini yaşayışı tespit 

ederek, din sosyolojisi araştırmalarına katkı yapmayı umuyoruz.  Bu amaçla Doğu Anadolu’da 

bulunan Iğdır İli’nin Karakoyunlu İlçesi’ndeki Caferi mezhebine mensup Azeri kökenli halkın 

dini inanç ve yaşayışlarını çeşitli kaynaklar yardımıyla teorik olarak açıkladık. Belirlediğimiz 

örneklemimize de anket uyguladık. Çalışmamızda, İlçe’de yaşayan 17 yaş ve üstü 

örneklemimizin, dini inanç ve sosyal yaşantıları çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmiştir. İlçe 

Merkezi ve köylerde yaşayan, Caferi olmayanlar bu çalışmanın dışındadır. Araştırmamız, 

Türkiye’de Azeri kökenli Caferilerin homojen bulunduğu tek ilçe merkezi22 olan 

                                                 
17 FREYER, a.g.e., s.192. 
18 Sabri F. ÜLGENER, Zihniyet ve Din, İstanbul, Derin Yay., 2006, s.56. 
19 Joachim WACH, Din Sosyolojisi, Çev., Ünver GÜNAY, İstanbul, M.Ü.İ.F.Vakfı Yay., 1995. s. 26. 
20 GÜNAY,a.g.e., ss.197, 199. 
21 WACH, a.g.e., s.35. 
22 İlyas ÜZÜM, İnanç Esasları Açısından Türkiye’de Caferilik, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1993, s.87.  
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Karakoyunlu’daki Caferi mezhebine mensup halkın dini ve sosyal yaşantısını konu alması 

bakımından önemlidir.  

 

B. ARAŞTIRMANIN SINIRLARI  

 Olayları değişkenler arasındaki işlevsel ilişkilerin anlatımı şeklinde açıklamak için 

kullanılan teknikler ve başvurulan entelektüel araçlarla yapılan bilimsel çalışma, belli sınırları 

olan bir faaliyettir.23 Araştırma evreni, bilgi sağlamak için üzerinde gözlem yapılacak birimlerdir. 

Araştırma evreninin belirlenmesi, sorunun taşıyıcısı olan birimlerin, yani gözlem konularının 

kesin çizgilerle sınırlandırılmasını da gerektirir.24  

Araştırma bulguları, verilen sınırlılıklar içinde geçerlidir. Bu nedenle sınırlılıkların 

belirlenmesi gerekir.25 Karakoyunlu İlçe Merkezi’nde oturan yerli halkın tamamı Azeri kökenli 

olsa da, ilçe statüsünü kazandıktan sonra, Şafii mezhebine mensup, Kürt kökenlilerin oturduğu 

bazı köyler de buraya bağlanmıştır. Karakoyunlu’nun sosyal ve dini hayatını inceleyeceğimiz bu 

çalışmamızda farklı mezhep ve etnik gruba mensup iki kesimin dini ve sosyal yaşantısını alan 

araştırması yapmak suretiyle derinlemesine sistematik olarak incelemek, bir yüksek lisans 

çalışmasının sınırlarını aşacağından, araştırmamız sadece İlçe Merkezi, bir belde ve 7 köyde 

oturan, 17 yaş ve üzeri Azeri kökenli, Caferi mezhebine mensup halk ile sınırlıdır. 2007 yılının 

Ağustos ayında elde edilmiş bulgular, söz konusu olan yerlerle ve zamanla sınırlı olup, diğer 

yörelerde ikamet eden Azeri kökenlilere ve Caferilere genellenemez. 

 

C. ARAŞTIRMANIN EVRENİ 

Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Araştırma, 

sonuçlarının genellenebilirliği arttıkça değer kazanır. Bilim genellenebilirliği olan bilgiler 

bütünüdür. Evren, genel evren ve çalışma evreni olarak ikiye ayrılır. Genel evren, soyut, 

tanımlanması kolay, ulaşılması güç bir bütündür. Çalışma evreni ise, somuttur, ulaşılabilen 

evrendir. Araştırmacının doğrudan gözleyerek veya ondan seçtiği bir örnek küme üzerinde 

yaptığı gözlemlerden yararlanarak hakkında görüş bildirdiği evren çalışma evrenidir.26 

Araştırmamızın genel evrenini Karakoyunlu İlçe Merkezi, Taşburun Beldesi ve Koçkıran, 

                                                 
23 Ruşen KELEŞ, Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem, Ankara, T.O.D.A.İ.E., 1976, s.7.     
24 Muzaffer SENCER, Toplumbilimlerinde Yöntem, 3.Bsm., İstanbul, Beta Yay.,1989, s. 24. 
25 Niyazi KARASAR,  Bilimsel Araştırma Yöntemi, 13.Bsm., Ankara, Nobel Yay., 2004, s.73. 
26 KARASAR, a.g.e., ss.109-110. 
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Cennetabat, Kacerdoğanşalı, Bayat, Gökçeli, Şıracı, Zülfikar köylerinde yaşayan 17 yaş ve üstü 

kadın ve erkekler oluşturmaktadır. 

D. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ 

En genel anlamıyla örneklem, bir bütünün kendi içinden seçilmiş bir parçasıyla temsil 

edilmesidir.27 Başka bir ifadeyle örneklem, belli bir evrenden belli kurallar ölçüsünde seçilen ve 

seçildiği evreni temsil yeterliliği olan küçük kümeye denir.28 Bir sosyal araştırmada sosyal olay 

ve olguların olduğu gibi değiştirilmeden ortaya konması tasvir metodu ile yapılır. Uygulamalı 

sosyal araştırmalarda tasvir metodunun özel bir şekli de “survey”dir. Bu metot, sadece verileri 

kaydedip, olayların sanki fotoğrafını çekmek gibi basit bir işlem değildir. Bu tür araştırmalar, 

vasıflama ağırlıklı olmasına rağmen, olayların önceki olay ve şartlarla ilişkileri de dikkate 

alınarak, durumlar arası etkileşim de açıklanmaya çalışılır. Verilerin analizi ve açıklanması, 

yorumlanması ve değerlendirilerek genellemelere varılması gibi daha yüksek seviyede işlemlere 

yer verilmektedir.29 Surveyde en önemli husus, seçilen örneklemin genellemeler yapılması 

istenen nüfusu gerçekten temsil etmesidir. Bunun için de çeşitli örneklem teknikleri kullanılır.30 

Bir örnek, ana evren içinde aranan karakteristikleri yanlılığa yol açmadan yansıtması durumunda 

temsil yeteneği taşır.31 Biz de araştırmamızın örneklemini belirlerken, 2000 yılı genel nüfus 

sayımı sonuçlarını göz önüne aldık.32 Bu sayım sonucuna göre Karakoyunlu İlçe Merkezi ve 

köylerinin toplam nüfusu 18.255’tir. İlçenin merkez nüfusu ise 4760 kişidir. Bunların 2948’i 

erkek, 1812’si kadındır. Caferilerin oturduğu İlçe Merkezi, bir belde ve köylerin toplam nüfusu 

10.480 kişidir. Bu nüfus dağılımına göre 450 kişilik bir örneklem belirledik. Fakat Taşburun 

Beldesinde anketimize katılım az olduğundan sadece 50 kişiye anket uygulayabildik. Köylerdeki 

anket formlarında yaptığımız inceleme sonucunda toplam 14 adet anket formunun geçersiz 

sayılmasına karar verdik. Bu nedenle araştırmamıza  407 kişilik örneklem aldık.  

Her kesimden halkın örnekleme eşit şekilde katılabilmesi için tesadüfî örnekleme 

yöntemini kullandık.  

                                                 
27 SENCER, a.g.e., s.356. 
28 KARASAR, a.g.e., s.110. 
29 Zeki ARSLANTÜRK, M.Tayfun AMMAN, Sosyoloji, 4. Bsm., İst., Çamlıca Yay., s.58. 
30  KELEŞ,  a.g.e., s.390. 
31 SENCER, a.g.e., s.358. 
32 Araştırmanın yapıldığı 2007 yılının Ağustos ayında 2007 genel nüfus sayımı yapılmış, ancak sonuçlar henüz ilan 
edilmemişti. Çalışmanın tamamlandığı Şubat 2008’de yayınlanan nüfus sayım sonuçlarına göre İlçe Merkezi ve 
köylerinin toplam nüfusu 14.597 kişidir. İlçe merkezinde 1.401 erkek, 1.248 kadın olmak üzere toplam nüfus 2.649 
kişidir. 



 6

Tesadüfî örnekleme, gelişigüzel değil, dikkatle planlanmış bir örneklemedir. 

Araştırmacının, önemli bütün açılardan taraflılık unsuru doğuracağına inanması için neden 

bulamayacağı şekilde seçilen bir örnektir. Diğer bir değişle, kütlenin birimleri o şekilde 

düzenlenmelidir ki, seçme işlemi, bu kütle içindeki her birime eşit seçilme şansı vermiş olsun.33 

Bu nedenle biz de ilçe merkezindeki iki mahalleden 211 ve ilçeye bağlı Taşburun Beldesi ve 

Koçkıran, Cennetabat, Kacerdoğanşalı, Bayat, Gökçeli, Şıracı, Zülfikar köylerinden nüfusları göz 

önüne alınarak tesadüfî örnekleme yöntemine göre belirlediğimiz 210 kişiye anket uyguladık. Bu 

şekilde örneklemimizin evreni yeterli ölçüde temsil etmesine özen gösterdik. Ancak, köylerden 

14 adet anket, incelemelerimiz neticesinde geçersiz kabul edildiğinden, buralardan araştırmaya 

dâhil edilen denek sayısı 196 kişidir. 

Örneklemimizi tesadüfî olarak nasıl belirlediğimizden kısaca bahsedersek;  köy bazında 

bütün Caferi köylerini karar örneklemesi şeklinde belirledik. Zira Sünni köyleri araştırmamızın 

dışında kaldığından, bütün Caferi köyleri dâhil edilmiştir. Toplam araştırma evrenimiz 10.480 

kişidir.  Tesadüfî örneklem için ise en basit şekliyle, örneklem birimi olarak haneyi baz aldık.  Bu 

amaçla ilçe merkezi ve köylerde muhtarlıklarda bulunan hane reislerinin listesini temin ettik. İlçe 

merkezi 2000 yılına ait nüfusu 4760 kişidir. Bu nüfusun yaklaşık  % 4.5’ine tekabül eden 211 

kişiyi örneklem almaya karar verdik. Her hanede 17 yaş ve üzeri yaklaşık 3 kişi olduğunu tahmin 

ederek, 70 haneye ulaşmayı hedefledik. Yakınımızda bulunan birine 1 ila 10 arasında herhangi 

bir sayı söylemesini rica ettik. Söylenen sayı 7 rakamıydı.  Aralık katsayısı 10 olduğundan, anket 

uygulayacağımız ilk haneye 7, ikinci haneye 17, üçüncü haneye 27 şeklinde sıra numaraları 

vererek, bu şekilde 70 haneye ulaştık. 7+10 şeklinde haneleri belirlemedeki amacımız, araştırma 

alanımızdaki her hanenin örneklemimize eşit oranda dâhil edilmesini sağlamaktı. Köylerde de 

ilçe merkezinde yaptığımız işlemi uygulayarak, deneklere ulaştık. 

 Böylece örneklemimiz İlçe Merkezi, bir belde ve 7 köyden tesadüfî örneklem yöntemiyle 

belirlenen ve değerlendirmeye alınan 407 kişiden müteşekkildir. Hedeflediğimiz 450 kişilik 

örneklem 10.480 kişilik araştırma evreninin % 4.3’ünü oluşturmaktayken, değerlendirmeye dahil 

edilen 407 kişi ise, evrenin % 3.9’unu oluşturmaktadır. Bu oranın Karakoyunlu gibi insanların 

düşünce yapısı veya sosyal kültürel yaşantı olarak homojen bir görünüm arz ettiği kırsalda yeterli 

bir oran olduğunu düşünmekteyiz. 

                                                 
33 Williem J. GOODE ve Poul K.HAT, Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları, Çev., Ruşen Keleş, Sevinç Matbaası, 
1973, s.272. 
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E. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

En genel tanımıyla bir bilimsel araştırma, bilimin amaçlarına ulaşmak için başvurulan 

sistemli bir uğraşa denir.34 Bir bilimin amacına ulaşmasını her şeyden önce yöntem sağlar. 

Yöntem “nasıl”a cevap verir ve amaca göre yapılan bir araştırma planıdır. Diğer bir ifadeyle, bir 

bilimin amacına ulaşmasını sağlayan zihinsel tutumların ve düşünsel girişimlerin bütününe 

verilen ad olan yöntemin görevi, araştırma konusunu anlaşılır kılmaktır. En kesin ve en güvenilir 

yöntem nesnel gerçeği en çok yansıtandır. Bu amaçta olan her bilim, en kesin ve en bilimsel 

yöntemi uygulamak zorundadır.35  

  Yöntemin diğer bir tanımını da, “araştırmanın oluşması ile ilgili zihinsel bir süreç” 

şeklinde yapabiliriz. Bilimsel yöntem, olaylar arasında ilişkilerin olup olmadığını ya da bir düzen 

varsa bu düzeni yöneten kanunların ve temel ilkelerin nasıl değerlendirilebileceğini sağlarken,36 

bir hipotezin önerilmesi, doğrulamaya tabi tutulması, sonuçların tahlili ve açıklanması evrelerini 

içerir. Bu anlamda yöntem evrenseldir; müspet ve sosyal bilim alanlarında uygulanırken aynı özü 

muhafaza eder. Ancak metot deyimi kullanılırken, en yalın anlamda bilimsel yöntem değil, bunun 

belirli bir inceleme alanında uygulanmasını mümkün kılan teknikleri kastediyoruz.37 Bilimsel 

yöntem seçildikten sonra, onun bir araştırmaya uygulanabilmesi, yani “nasıl”a cevap 

verebilmesini sağlamak için birkaç ya da birçok işleme ihtiyaç vardır. Bunlara araştırma 

teknikleri denir. Yöntem, araştırma tekniklerinden önce gelir. Yöntem çeşitlerine göre bu 

tekniklerden yararlanılır.38 Araştırma tekniği ise, araştırmacının veri toplayıp ve bir düzene 

sokmak için kullandığı özel yollardır.39 Mevcut bilgi kaynaklarının zenginliğine rağmen, bir 

araştırma probleminin cevaplandırılması için, gerekli bilgilerin, her zaman bunların arasında 

bulunması mümkün olmayabilir. Bu durumda anket ve mülakat teknikleriyle bu bilgilerin esas 

kaynağına müracaat edilir.40 Bilimsel araştırmada birçok teknik bir arada kullanılabilir.  Örneğin, 

bilgili kişilere geçmiş olaylar hakkında sorular sorulur, mülakatlar yapılabilir, mevcut istatistik ve 

diğer dokümanlar incelenir ve bu şekilde araştırmanın hem geniş kapsamlı olması, hem de 

derinlemesine bilgi vermesi sağlanabilir. 

                                                 
34 SENCER, a.g.e., s.21. 
35 Doğan ERGUN, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, 8. Bsm., Ankara, İmge Kitabevi, 2006, ss.165-166. 
36 D.İ.E., 2000 Yılı Nüfus Sayımı, Iğdır, s.33. 
37 KE LEŞ, a.g.e., s. 197. 
38 ERGUN, a.g.e., s.172. 
39 Orhan TÜRKDOĞAN, a.g.e., s.206. 
40 ARSLANTÜRK, AMMAN, a.g.e., s.58. 
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Alan araştırmasında veri toplama tekniklerinden en çok “davranış gözlemi” kullanılır. 

Fakat hazır bilgiden faydalanma ve soru sorma teknikleri de bu yöntemde kullanılır. Alan 

araştırması, çoğu zaman diğer yöntemlerden daha derine inerek, çalışılan grubun yapı ve 

dinamiği hakkında zengin bilgi verir, araştırmacının çalıştığı toplumu gerçekten tanıyıp 

anlamasını sağlar. Alan araştırmaları sık sık gerçek hayata uygulanabilen hipotezlerin 

geliştirilmesini sağlar. Çünkü bu araştırmalar gerçek hayatı ele alır.41 

Survey, toplumbilimsel araştırmalarda geçmişte olduğu gibi bugün de temel araştırma 

yöntemlerinden biri olmaya devam etmektedir.42 Örneklem surveyi diye de adlandırılan surveyde 

temel olarak, belirli sorulara nasıl cevap verildiği inceleme konusudur. Genellikle bu yöntemde 

çok sayıda kişiye ulaşılmak istenir. Yazılı ve sözlü (mülakat) olarak verilen anketlerle bu amaca 

ulaşılmaya çalışılır.43 Anket, bir problemle ilgili olarak, çeşitli kimselerin bilgi tecrübe ve 

ilgilerini anlamak amacıyla yapılan soruşturmalardır. Diğer bir tanımla, kalem ve kâğıt yoluyla 

kişinin veya grubun kendisi hakkında bilgi vermesi şeklidir. Burada bilgi toplama aracı genellikle 

bir soru cetvelidir. Cetvelde nelerin olacağını, araştırma probleminin ilgilendiği değişkenler 

belirler. Ancak anket tekniğinin birçok dezavantajı da olabilmektedir. Örneğin, denekler önceden 

saptanmış yanıt seçeneklerine başvurmak zorunda olduğundan, anket tekniği esneklikten 

yoksundur.44 Ancak kapalı uçlu soruların uygulama ve analizi kolay olmaktadır. Açık uçlu 

sorular da araştırmadaki soruşturmanın yapaylığını azaltmakta ve cevaplayanların tutum ve 

kanaatlerinin ardındaki saiklerin ve manaların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle 

pratikte iyi bir soru kâğıdında, inceleme konusu olan ana sorunlar hakkında her iki kategoriden de 

sorunun bulunması gerekir.45  

Biz de araştırmamızda anket tekniğini kullandığımızdan dolayı bu tekniğin yukarıda 

belirttiğimiz türden dezavantajını en aza indirmek için genellikle sorularımızın son şıkkını açık 

uçlu şekilde tasarlayarak, soruların esnekliğini artırdık.  

                                                 
41 KELEŞ, a.g.e., ss. 386-387. 
42 T.B.BOTTOMORE, a.g.e.,s.7. 
43 KELEŞ, a.g.e., s.388. 
44 SENCER, a.g.e., ss.124-123. 
45 Maurica DUVERGER, Sosyal Bilimlere Giriş, Çev., Ünsal Oskay, 4. Bsm., İst., Bilgi Yay., 1990, s.196. 
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Ayrıca son sorumuzu açık uçlu olarak tasarlayarak araştırmaya katılanların fikirlerini daha 

rahat bir şekilde belirtmelerini sağladık. Anket sorularını hazırlarken, yapılmış benzer 

çalışmalarda kullanılan sorulardan faydalanmanın yanı sıra, ilçe halkının mezhep farklılığını da 

dikkate alarak, biz de bazı sorular ekledik.  Böylece 62 adet sorudan oluşan anketi, tesadüfî 

örneklem yoluyla belirlediğimiz 421 kişilik örneklemimize uyguladık. Anket formlarını 

incelediğimizde 14 adet formun geçersiz sayılmasından dolayı 407 adet anket formu 

araştırmamıza dâhil edilmiştir. Katılım oranı % 91’dir. Bu oranın yüksek olmasının 

araştırmamızın güvenilir sonuçlara ulaşmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. 

 Sosyolojide objektif olmak, yani realiteyi ne sanıldığı, ne de olması gerektiği gibi değil, 

olduğu gibi görmek çok önemlidir. Bu nedenle bilim adamının realitenin olduğu gibi 

görünmesine engel olan tüm engelleri ortadan kaldırması46 gerektiği düşüncesiyle, çalışmamız 

boyunca İlçedeki dini ve sosyal yaşantıyı olduğu gibi aktarmaya çalıştık. Bundan dolayı, ideal 

olanı değil de, ‘olanı’ ve ‘bugünü’ tasvir etmeye gayret ettik. 

Kendi mensup olduğu kültür sisteminin değerlerini inceleyen sosyal bilimci, aynı 

zamanda o değerlere bağlı bulunduğundan, bu değerleri bilimsel çalışmalarına karıştırmaktan 

alıkoymak, elbette kişi için güçtür. Araştırma konusu sadece değer sistemlerinin tasviri değil, 

birbirine zıt değerlerin tahlil edilmesi olduğu zaman, bu güçlük daha da artmaktadır. Bu durumda 

zıt sistemlerden birine karşı kişisel eğilimi olma olasılığı fazladır.47 Araştırmamızın 

güvenirliliğini azaltmamak için tarafsızlığa oldukça dikkat edilmiş, bu konuda anket 

uygulamasına yardım edenlere de, tafsilatlı açıklamalarda bulunularak, araştırmamızın objektif 

olmasına özen gösterilmiştir. Anketin uygulanma aşamasında deneklerin belli bir şıkka 

yönlendirilmesi, kesinlikle söz konusu olmamıştır. Anket formunu eğitim durumuna göre, lise ve 

yüksekokul düzeyinde olanlar, gözetimimizde kendileri doldurmuş, bunun dışındakilere sorular 

tarafımızdan okunarak, verdikleri cevaplar kaydedilmiştir. Eğitim düzeyi yüksek aile bireylerinin 

bulunduğu bazı evlere de, anket formları kısa süreliğine bırakılarak, daha sonra toplanmak 

suretiyle uygulanmıştır. İlçe Merkezinin bir kısmında, Taşburun Beldesi ve bazı köylerde 

akrabamız olan birkaç lise öğrencisinden yardım alarak uyguladık. Uygulama aşamasında 

Taşburun Beldesi haricindeki herhangi bir yerde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Burası 

haricindeki yerlerde halk bize büyük bir ilgi ve teveccüh göstermiş, gerekli yardımlarda da 

                                                 
46 İsmail Hakkı BALTACIOĞLU, Sosyoloji, İstanbul, Sebat Basımevi, 1939, s.31. 
47 William J. GOODE ve Poul K.HAT, a.g.e., s. 33. 
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bulunmuştur. Taşburun Beldesinde ise halkın çoğunluğu tarafından büyük bir tereddüt ile 

karşılandık. Bir ara, farklı amaçlar için çalıştığımız şeklinde bir şikâyet üzerine, karakola 

çağırıldık. Yaptığımız çalışmanın amacı konusunda gerekli izahatı yaptıktan sonra, karakol 

komutanının başarı temennisiyle anketi uygulamaya devam etmek istedik. Ancak, halkı ankete 

katılmaya teşvik etmeye ve amacımızı açıklamaya çalıştıysak da, olumlu bir yanıt 

alamadığımızdan oradan ayrılmak durumunda kaldık. Nihayetinde oradan belirlediğimiz 

örneklemimizin ancak 50 tanesine anket uygulayabildik. Sonradan bize anlatıldığına göre, 

Karakoyunlu ile Taşburun arasında eskiden beri süre gelen ilçe olma yarışından dolayı, 

Taşburunluların Karakoyunluları sevmediğini öğrendik. Karakoyunlu’dan geldiğimizi 

öğrendiklerinden dolayı bize karşı olumsuz bir tavır içerisine girmiş olabilirler.  

Araştırmamızda anket tekniğinden başka, katılımcı gözlem olan, gözlemcinin 

gözlenenlerle birlikte olup, onlarla birlikte davrandığı48 teknikten de faydalanılmıştır. Sosyal 

hayata katılarak yapılan gözlem, birçok teknikten meydana gelir. Çünkü araştırmacı, içinde 

bulunduğu grubun normal bir üyesiymiş gibi davranarak, grubun bütün faaliyetlerine katılır. Bu 

nedenle de birçok değerli veriler elde eder. Bu şekilde grubun bakış açısı daha kolay 

öğrenilmekle beraber, değerler ve tutumlarla ilgili elde edilen veriler daha sağlıklı olur.49 Biz de 

anketten ayrı olarak sık sık halkın arasına katılarak, onların dini ve sosyal yaşantılarını 

anlamlandırmaya çalıştık ve gözlemlerimizi not ettik. Zaman zaman camilerde kılınan cemaat 

namazına, bazen mum yakmaya veya bir mersiyeye katılarak gözlemlerimizi yazdık. Bazen de 

kahvehanelere giderek, erkeklerin dini ve sosyal yaşantısını, düşüncelerini, beklentilerini sohbet 

havasında öğrenmeye çalıştık. İlçede doğmuş olmamız ve hayatımızın büyük bir bölümünü 

burada geçirmiş olmamızın elbette bu hususta faydası olmuştur. Çalışma sırasında bir araştırıcı 

gözüyle olaylara bakmaya çalıştık. Birçok dini ve geleneksel uygulama ve olayın nedenini veya 

halkın beklentilerini bilmemize rağmen, tarafsız olmaya çalışarak, sanki bu konularda herhangi 

bir şey bilmiyormuş gibi, halka sorular sorduk. Deneklerin Taşburun beldesinde araştırmaya 

katılmak istemeyenler hariç, diğerlerinin sorduğumuz sorulara samimi cevaplar verdiklerini 

düşünüyoruz. Hatta ilçe merkezindeki ve köylerdeki deneklerden bazıları düşüncelerini “başka 

birisi bu soruları sorsaydı kesinlikle bizden cevap alamazdı. Oysa seni tanıdığımızdan dolayı bu 

kadar rahat bilgi veriyoruz.” Şeklinde ifade etmişlerdir. 

                                                 
48 KARASAR, a.g.e., s.158. 
49 TÜRKDOĞAN, a.g.e., s.210. 
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F. VARSAYIMLAR (HİPOTEZ) 

Varsayım (hipotez), iki veya daha fazla faktör arasında kurulan tahmini iddialara denir ve 

bize araştırmamızda ne aradığımızı söyler. Hipotezin anlamlı olabilmesi için mutlaka 

sınanabilmesi gerekir.50 Bu durumda varsayım deneyle kontrol edilebilmeyi gerektirir ve sonuç 

ne olursa olsun varsayım, herhangi bir şekilde cevaplandırılabilecek olan bir sorudur.51 Varsayım, 

bilimsel araştırmaların ağırlık merkezini oluşturur. Araştırmalar varsayımlar çerçevesinde 

örgütlenir.52 Sosyal araştırma, teorilerden hangisinin doğru olduğunu bize gösterebilir. Biz 

verilere bakarak teorilerden hangisinin doğru veya yanlış olduğunu ispat edebiliriz.53 Olaylar 

arasında ilişkiler kurmak veya olayları bir nedene bağlamak için oluşturulmuş, geçerli sayılan bir 

önerme şeklinde de tanımlayabileceğimiz varsayım, bir bilimsel araştırmanın gerekçesi, 

araştırıcının yol göstericisi ve bir yöntem uyarınca gözlem teknikleriyle sınanması gereken bir 

öngörüdür.54 Bir araştırmada problemin bir hipotez şeklinde ifadesi, problemin saptanmasında 

araştırıcıya yol gösteren bir yöntemdir.55                                    

 Bilimsel bir araştırma, eldeki mevcut varsayımlara göre yürütülür. Olayların nedenini 

araştırmak, akla uygun varsayımları kurmakla mümkündür.56    

 Araştırmamızdaki varsayımımızı ana ve yan varsayımlar şeklinde bölümlere ayırmayı uygun 

bulduk.        

 

1) Ana Varsayım  

İletişim olanaklarının artması, ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki ulaşımın 

kolaylaşması, batıya eğitim ve iş için gidenlerin çoğalması gibi etkenler, ülkemizin en doğusunda 

bulunan Iğdır İli’nin Karakoyunlu İlçesi’nde de, hızlı bir değişime neden olmaktadır. Bu 

değişimin sonuçlarını dil, gelenek, görenek, sosyal ve dini hayatta görmek mümkündür. 

Çalışmamızda Caferi mezhebine mensup olan ve bu doğrultuda dini ve sosyal hayatı 

şekillenmiş bu toplumdaki değişimi gözlemlemek, sosyal bilimsel anlamda din ve değişim 

sorununa önemli katkılar sağlayacaktır.  

                                                 
50 Veysel BOZKURT, Değişen Dünyada Sosyoloji, 3.Bsm., İstanbul, Aktüel Yay., 2005, s.69. 
51 Williem J. GOODE ve Poul K.HAT, a.g.e., s.73. 
52 Sezgin KIZILÇELİK, Yaşar ERJEM, Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Konya, 1992, s.443. 
53 COLE, a.g.e., s.55. 
54 SENCER, a.g.e., ss. 35-36. 
55 KELEŞ, a.g.e., s. 201. 
56 TÜRKDOĞAN, a.g.e., s.198. 
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Ana varsayımımıza göre, Karakoyunlu’daki Caferi halkın dini ve sosyal hayatını 

şekillendiren mezhebi faktörlerin etkileri giderek azalmaktadır. Şii inancının temelini oluşturan 

bazı inançlara bağlılığın azaldığını, Sünni inancına sahip insanlara karşı da bir teveccüh, hoşgörü 

ve kabullenmenin başladığını varsaymaktayız. 

 

2) Yan Varsayımlar 

1-Genellikle bölgede etnik temele dayalı bir ayrışma süreci yaşanmasına ve farklı bir 

mezhebe bağlı olmalarına rağmen Karakoyunlu halkı, kendilerini bu ülkenin diğer 

vatandaşlarından ayrı olarak görmemekte ve dini farklılaşma temelinde bir ayrışma ve çatışma 

duygusu taşımamaktadırlar. 

2-Diğer İslam ülkeleri özellikle İran ile kıyasladıklarında Türkiye’yi uluslararası ilişkiler,  

siyasi açıdan daha güçlü ve dini yaşayış olarak da daha iyi görmektedirler.  

3-Modern kültür, iş ve ilişki sistemine dâhil olmak suretiyle, örneğin Sünni biriyle evlilik 

konusunda, gençler ve yüksek eğitim düzeyine sahip olanların daha olumlu yaklaştıkları 

varsayılmaktadır. 

4-Karakoyunlu halkının dini bilgi edinme imkânları kısıtlı olduğundan, dinin pratik 

yönünü oluşturan ibadetlere katılımın düşük olduğu varsayılmaktadır. Ancak, yaşlı, eğitim 

seviyesi düşük kesimin dini bilgileri düşük olmakla beraber, ibadetlere daha bağlı ve daha 

dindardırlar. 

6- Sosyal hayattaki değişimin bir tezahürü olarak, evlilik öncesi kız erkek ilişkilerinde 

giderek yaygınlaşan bir serbestlik söz konusu olmakla beraber, evlenirken dini ve resmi nikâh 

çok önemsenmekte ve mutlaka her ikisi de yaptırılmaktadır. 

7- Kadınların sosyal hayatta aktif olarak yer alıp, evin ekonomisine katkıda bulunmasına 

halk olumlu bakmakta ve bu amaçla kız ve erkek çocuklarının eğitimi hususunda bir ayırım söz 

konusu olmamaktadır. Ancak, kadın erkek ilişkilerinde kadından beklenen itaat konusunda 

geleneksel düşünce yapısı hâkimiyetini sürdürmektedir.          
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 
ARAŞTIRMA YAPILAN YÖRENİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

A. IĞDIR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

1) Iğdır Adının Kaynağı 

Oğuz Kağanın 24 torunundan 21.’sinin adı, Iğdır/İğdir Beydir. Iğdır; başkan, sahip, yiğit 

anlamındadır. Selçuklulardan önce Doğu Anadolu, Revan(Erivan), Iğdır ve Nahçivan 

bölgelerinde Oğuzlar yerleşmişti.57 Eski Oğuzların yaşadığı yer olan Iğdır, “Iğdır Bey” adına 

kurulmuştur. Iğdır’ın bir şehir olarak kurulması Karakoyunlular (1365–1469) dönemine rastlar. 58 

2) Tarihi  

Orta Asya’dan Anadolu’ya geçen kavimlerin geçiş yolları üzerinde bulunan bölge bir çok 

medeniyete beşiklik etmiştir. Burada Obsidisyen (Deve gözü taşı) taşından yapılmış aletler 

bulunması, yontma taş devrinin bölgede yaşandığını göstermektedir.59 Burada yapılan kazılarda 

M.Ö 7000 dönemine ait bazı ev, mutfak, tarım aletleri, at ve deve figürleri bulunmuştur. Bu da o 

dönemde buralarda tarım faaliyetlerinin yapıldığını göstermektedir. M.Ö 5000-4000 yıllarında 

Hurriler, Orta Asya’dan göç edip buralara yerleşmişlerdir. Daha sonra Mitanniler, Etiler, 

Asurlular, Kimmerler, Medler, Persler, Sümerler, Subailer, Urartular, İskitler (Sakalar), 

Selevekostlular, Arsaklılar, bölgede hâkimiyet kurmuşlardır. Daha sonra bölge, Sasanilerin ve 

Selçukluların egemenliğine girmiştir.60  Bölgeye 1238-1256 yılları arasında Çingizler, daha sonra 

İlhanlılar, Celayırlılar, Karakoyunlular ve son olarak da Akkoyunluları yıkan Safeviler hakim 

olmuştur. 1514’ten sonra Osmanlılar ile İran arasında zaman zaman el değiştirmiştir. 1877-78 

Osmanlı-Rus Savaşı sonunda 42 yıl boyunca Rus işgaline maruz kalmış, Brest Litovsk (1918) 

Anlaşması ile Türkiye’ye kalsa da, Mondros Anlaşması gereği Türk Ordusunun bölgeden 

çekilmesi ile Ermeniler burada akıl almaz zulüm ve katliamlar yapmışlardır.61  

Nihayet 12 Kasım 1920’de Kazım Karabekir komutasındaki Türk Ordusu Ermenilerin 

bölgeden çekilmesini sağlamıştır.62 

                                                 
57 Nizamettin ONK, Iğdır Tarihi, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., 2006, s.X. 
58 ONK, a.g.e., s.XXII. 
59 Mehmet ÇEVİK, Niyazi BİLGİ, Y.KASIMÇARMAN, T.C.’in 75. Yılında Iğdır, Iğdır Valiliği, İstanbul, İMAK 
Bsm.,1998, s.20. 
60 M. ÇEVİK, N.BİLGİ,Y.KASIMÇARMAN, a.g.e., ss.20-22. 
61 Bkz.,ONK,a.g.e., ss.258-262. 
62 Kazım KARABEKİR, İstiklal Harbimiz, 2.Bsm., İstanbul,Türkiye Yayınevi, 1969, s.845. 
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Iğdır, önce Doğu Beyazıt il statüsünde olduğundan buraya, daha sonra Kars İli’ne 

bağlandı. 1992 yılında ise il statüsüne kavuşmuştur   

3) Coğrafi Durumu 

Iğdır’ın kuzey ve kuzey doğu sınırını Aras Nehri ve bu nehir boyunca geçen Ermenistan 

oluşturur. Doğu ve güney doğusunda Nahçıvan ve İran, güneyinde Ağrı İli,  batı ve kuzey 

batısında ise Kars yer almaktadır. Yüzölçümü 3539 kilometre karedir. 

Bölge, Aras nehrinin bazı birleşme boğazlarıyla birbirine bağladığı çöküntülerden birini 

oluşturur. Bu çöküntülerden sınırlarımız içinde kalan kısmına Sürmeli Çukuru, Ermenistan sınırı 

içinde kalan kısmına ise Sahat Çukuru denilmektedir. İlin güney doğusunda büyük Ağrı Dağı 

bulunur. Bölgenin yaklaşık yüzde 74’ü dağlık, yüzde 26’sı ovalık araziden oluşur.63 

4) İklim Özellikleri  

Iğdır Ovası 800-900 metre yükseklikte, etrafı dağlarla çevrili bir havza konumundadır. Bu 

bakımdan çevre plato bölgesindeki sıcaklık ile ovadaki sıcaklık farklıdır. Buna göre batıya doğru 

gidildikçe yüksekliğin artmasından dolayı sıcaklık da düşmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 11,6 

derece, yıllık sıcaklık farkı ise 29,2 derecedir. En yüksek sıcaklık değerlerine Ağustos ayında,41 

derece, en düşük sıcaklık değerlerine ise aralık ayında -30.3 derece olarak rastlanmaktadır. Iğdır 

ovası ve çevresi, Türkiye’nin en az yağış alan yörelerinden biridir. Burada yağışlar belirgin bir 

ilkbahar maksimumu meydana getirir. Kış mevsimi en az yağışlı mevsimdir.64  

5) İdari Yapı 

1924 yılında Iğdır bir bucak olarak Doğu Beyazıt Valiliğine, 1934 yılında ise Doğu 

Beyazıt ile beraber ilçe statüsüne getirilerek Kars’a bağlanmıştır. 1992 yılında ise il yönetim 

birimi durumuna getirilmiştir. Iğdır; İl Merkezi, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelerinden 

oluşur. İl’e bağlı 158 köy, 66 mezra, 18 yayla, 3 belde, 18 çiftlik, 3 kışlak mevcuttur.65 

6) Nüfus ve Okur-Yazarlık Durumu 

 2000 yılı genel nüfus sayımı verilerine göre Iğdır’ın nüfusu 168.634’tür. 1990–2000 

dönemindeki yıllık nüfus artış hızı, binde 16,8’dir. Iğdır merkez nüfusu ise, 59880’dir. İl 

Merkezi’nin şehir nüfus artış hızı binde 43,1’dir. İl genelinde nüfus yoğunluğu 47 iken, İl 

merkezi’nde 72 kişidir.66  

                                                 
63 M.ÇEVİK,N.BİLGİ,Y.KASIMÇARMAN, a.g.e., ss. 34-36. 
64 M.ÇEVİK, N.BİLGİ, Y.KASIMÇARMAN, a.g.e., s. 36. 
65 M.ÇEVİK,N. BİLGİ,Y.KASIMÇARMAN, a.g.e., s.48. 
66 D.İ.E. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı, Iğdır, ss. 29-30. 
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İlin % 86’sını Iğdır doğumlular oluşturmaktadır. İl genelinde okuma yazma bilenlerin 

oranı % 75 olup, bu oran erkek nüfus için % 88, kadın nüfus için % 62’dir. İl Merkezi’nde okuma 

yazma oranı % 79’dur. Bu oran ilçe merkezlerine göre incelendiğinde en yüksek oranın % 89 ile 

Karakoyunlu ilçe merkezinde olduğu görülür.67 

7) Göçler  

1950–1985 yılları arasında İl Merkezi’nin nüfus artışı % 276,0 olarak gerçekleşmiştir. 

Iğdır’a en fazla göç veren ilçeler Tuzluca ve Doğu Beyazıt’tır. Iğdır’dan çevre yerleşim yerlerine 

göç pek görülmez. Ancak bölgeden ayrılanların büyük çoğunluğunu İstanbul, İzmir, Bursa, 

Ankara ve Turgutlu gibi merkezlere gidenler oluşturmaktadır. 1877–1878 Osmanlı Rus savaşı ve 

1.Dünya savaşı sırasında bölgeye çok sayıda Azeri Türkünün göç ettiği sanılmaktadır. 1920 

Gümrü Anlaşması uyarınca, Erivan Türklerinin Türkiye’ye, Sürmeli Çukuru Ermenilerinin de 

Erivan’a göçmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Bulgaristan ve Gürcistan’dan da buraya Türkler getirilip 

yerleştirilmiştir.68 İl’den Almanya, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine de göç 

edilmektedir. 

8) Ekonomik Durum 

Iğdır’ın güneyindeki dağlık bölgede tarım topraklarının kıt ve parçalı olması yanında 

iklim özelliklerinden dolayı ancak belli bir yüksekliğe kadar tarım yapılabilmektedir. Bu nedenle 

dağ köylerinde halkın geçim kaynağı hayvancılıktır. Ancak çayır ve otlakların alanı, hayvan 

sayısına göre çok yetersizdir. Iğdır ovasında, 1970 yılına kadar önemli bir ürün olan çeltik ekimi, 

sıtma salgınından dolayı yasaklanmıştır. Şeker pancarı üretimi 1958’den itibaren yapılmaktadır. 

Buğday üretimi, meyvecilik, sebzecilik önemli geçim kaynağıdır. 1980’li yıllara kadar pamuk 

üretimi en önemli geçim kaynaklarından biriyken, çeşitli nedenlerden dolayı bu önemini 

yitirmiştir. Bölgede sanayi gelişmemiştir. 1986 yılında üretime başlayan Aras Tekstil Fabrikası, 

pamuk tarımının azalması ve bazı ekonomik sorunlar nedeniyle kapanmıştır. Karakoyunlu’da 

özel sektöre ait üç adet un ve irmik fabrikası vardır. İl genelinde sanayi faaliyetleri “atelye” tipi 

safhasındadır. İl’de bir tane de hidroelektrik santrali vardır.69 Iğdır’da 1992 yılında Dilucu 

Gümrük kapısının açılmasıyla birlikte bavul ve mazot ticareti artmıştır. Ancak ticaret organize 

olamamış, ferdi ya da aile şirketlerinden öteye gidememiş, ticaret sanayi yatırımlarına kanalize 

                                                 
67 D.İ.E., a.g.e., s. 39. 
68 M.ÇEVİK,N.BİLGİ,Y.KASIMÇARMAN, a.g.e., ss. 43-44. 
69 M.ÇEVİK,N.BİLGİ,Y.KASIMÇARMAN, a.g.e., ss. 44,76. 
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edilememiştir.70 Şu anda mazot ticareti yasaklanmış olmasına rağmen kaçak olarak 

sürdürülmektedir. 

 

B. KARAKOYUNLU İLÇESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

1) Tarihi  

Karakoyunlu, Iğdır Merkezi’ne coğrafi konum olarak yakın mesafede olmasından dolayı, 

İlçe tarihini, Iğdır tarihinden ayrı düşünemeyiz. Iğdır ovasında M.Ö. 3. yüzyılda Arsaklılar 

(Karakoyunlular) egemen olmuşlardır. Karakoyunlu’da halen mevcut olan koçbaşlı mezarlar 

Karakoyunlu egemenliğinin kalıntılarıdır. Karakoyunlularda koyun çokluğu zenginliğin 

alametiydi,71 Altınordu Hakanı Toktamış Han, Timur’a yenilince, Karakoyunlu ilçesine 

sığınmıştı. Bugün ilçede “Toktamışlılar” adıyla anılan sülalenin kökeni Altınordu’ya dayanır.72 

 

2) Coğrafi Durumu 

Karakoyunlu, doğuda Aralık ilçesi, kuzeyde Aras Nehri, Ermenistan, batısı Iğdır İli 

merkez köyleri, güneyi Ağrı Dağı yamaçlarına sınırdır. İlçenin ova kesiminin toprakları 

verimlidir. 850 metre ortalama rakımı olan ilçede yerleşim alanının tamamı ovadadır.  

Güneydeki İlçe alanının yarısına yakını “kire” denilen taşlık, kayalık yükseltiler nedeniyle 

kullanışsızdır. Buralarda halk geniş çayırları biçerek hayvan yemi elde eder.73 

 

3) İklim Özellikleri 

Bölge mikro klima özellikleri gösterdiğinden yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. 

 

4) Ekonomik Durum 

Karakoyunlu’da halkın geçim kaynağı hayvancılık ve ziraattır. Bir adet un ve irmik 

fabrikası, bir adet de bisküvi ve çikolata fabrikası bulunan Karakoyunlu’da, ilçe olmasına rağmen 

köy yaşantısı hâkimdir. Amiran Kurtkan’a göre, köylünün meşgalesi hayvanların yetiştirilmesi ve 

bitkilerin toplanmasıdır. Bunların çeşitli endüstri mamulleri haline getirilmesi değildir. Ayrıca 

köylü tabiatla doğrudan temas halindedir. Çünkü tarla uzaktan sürülemez. Bu sebeple köylü 

                                                 
70 M.ÇEVİK, N.BİLGİ, Y.KASIMÇARMAN, a.g.e., s.127. 
71  ONK, Karakoyunlu 2000, Ankara, Uyum Ajans, 2000, s.17. 
72 Nizamettin ONK, Iğdır Tarihi, İstanbul,Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., 2006, s.XXII. 
73 Nizamettin ONK, Karakoyunlu 2000, Ankara Uyum Ajans, 2000, s.18. 
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işlediği toprağa yakın olmak zorundadır. Şehirlinin farklı uğraşılarına rağmen köylünün işi 

sadece ziraat faaliyetidir.74 İşte Karakoyunlu halkı da yukarıda vasıflarından bazısı belirtilen köy 

yaşantısına sahiptir. Evler genellikle tek katlı, toprak veya beton damlıdır. Ancak son yıllarda 

apartman şeklindeki çok katlı binaların sayısında artış gözlenmektedir. İlçenin merkezinde 

evlerin tamamında kullanılan su, evlerin içerisindedir.  

 

5) İdari Yapı 

Iğdır’ın 27 Mayıs 1992 tarihinde il olmasıyla Karakoyunlu Kasabası da ilçe statüsüne 

getirilerek Iğdır İli’ne bağlanmıştır. İlçe, Iğdır-Aralık-Nahçivan karayolunun üzerinde, Iğdır’a 14 

kilometrelik mesafede bulunmaktadır. İlçenin biri merkez, diğeri Taşburun olmak üzere iki 

belediyesi, 17 köyü ve 3 mezrası vardır. 

 

6) Nüfus, Okur-Yazarlık Durumu ve Göçler 

D.İ.E’nün 2000 yılı nüfus sayımına göre Karakoyunlu toplam nüfusu 18.255 kişi ile Iğdır 

İli’ne bağlı 3 ilçeden nüfusu en az olandır. İlçenin merkez nüfusu 4760 kişidir Bunların 2948’i 

erkek, 1812’si kadındır. Karakoyunlu, 26 medyan yaş ile diğer ilçelerden daha yaşlı nüfusa 

sahiptir. Okuma yazma oranı ilçe merkezlerine göre incelendiğinde en yüksek orana (% 89) sahip 

olduğunu görürüz. Bu oran erkek nüfus için % 94, kadın nüfus için % 80’dir.75 

Karakoyunlu’da ilkokul Atatürk’ün emriyle, 1927 yılında, Ağrı’da baş gösteren Celali 

ayaklanmasında Karakoyunlu halkının orduya desteğinden dolayı açılmıştır. 1937 yılında ise 

Iğdır ortaokulu açıldı. 1936 da Iğdır şehir nüfusu 6665 kişi iken, Karakoyunlu köy olarak 1260 

kişilik nüfusa sahipti.76 

Karakoyunlu merkezinde oturan yerli halkın tamamı Azeri kökenli ve Şii inancına 

sahiptir. Ancak son bir yıl içerisinde çevre mezra ve köylerden ilçe merkezine göç etmek isteyen 

aileler olmuştur. Kürt kökenli bu ailelerin toprak satın almak suretiyle merkeze yerleşme 

teşebbüsü, ilçe halkı tarafından engellenmiştir. Bize anlatıldığına göre, İlçe Merkezi’nde oturan 

ve evini Kürt kökenli birine satmak üzere olan bir ilçe sakininin o evi, ekonomik durumu iyi olan 

bir Azeri tarafından satın alınmıştır. Bunun üzerine o Kürt kökenli, ilçenin oldukça dışında bir 

                                                 
74 Amiran KURTKAN, Köy Sosyolojisi, İstanbul, Filiz Kitabevi,1988, s.83. 
75 D.İ.E., a.g.e., ss.33,37,39. 
76  ONK, Karakoyunlu 2000, Ankara, Uyum Ajans, 2000, s.54. 
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tarla satın alarak, oraya ev inşa ederek yerleşmiştir. Ancak ilçedeki herhangi bir kimseyle 

şimdilik iletişimi yoktur. Ayrıca 1997 yılından beri ilçede görev yapan nüfus müdürü de, ilçeye 

yerleşme kararı almış. Kendisine burada ön yargı veya kabullenmeme gibi bir durumla karşılaşıp 

karşılaşmadığını sorduğumuzda, başlangıçta bazı güçlüklerle karşılaştığını, ancak zamanla ilçe 

halkı tarafından kendisine karşı bir hoşgörünün ve sevginin oluştuğunu belirtti. Bunun gibi, 

ilkokulda görevli olarak emekli olan Sünni birisi de, ilçeye yerleşme kararı almış. Bu yerleşme 

sürecinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü terör dolayısıyla hayvancılık yapma 

imkânı nerdeyse yok olan çevre köy ve mezralarda oturan Kürt kökenliler de, zamanla toprakları 

verimli olan ilçe merkezine göç ederek geçimini sağlamaya çalışacaktır. Sekiz yıllık kesintisiz 

eğitim nedeniyle ilköğretimin ilçe merkezinde olması ve bazı köylerde ilköğretimin ikinci 

kademesinin olmaması, ilçede lisenin olması gibi eğitime bağlı nedenlerden dolayı, çevre mezra 

ve köylere kıyasla ilçe merkezinde yaşamanın daha rahat olması gibi nedenlerle insanlar göç 

ederek bir bakıma sınıf atlamaya çalışabilirler. İlçeden göç edenler genellikle Iğdır Merkez veya 

Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere yerleşmektedirler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ 

1) Yerleşim Yerine Göre Dağılım 

Tablo: 1 Araştırmanın yapıldığı yerler ( % ) 
 

 SAYI            % 

Merkez 211          51,8 
Kacerdoğanşanlı   36            8,8 
Bayat   16            3,9 
Zülfikar   26            6,4 
Koçkıran   31            7,6 
Cennetabat   17            4,2 
Taşburun Beldesi   50            12,3 
Gökçeli   10             2,5 
Şıracı   10             2,5 
TOPLAM               407         100,0 

 
Köy ve mezralarının toplam sayısı 20 olan Karakoyunlu’da bu yerleşim yerlerinin 8’inde 

Azeri, diğerlerinde Kürt kökenliler ikamet etmektedir. 

Araştırma evrenimizi oluşturan Azeri köyleri şunlardır: 

İlçe Merkezi: Nüfusu 4760 kişidir. 

Köyler                                             Nüfus  (Kişi)                       İlçe Merkezine Uzaklığı 

1.Şıracı                                                   362   6 km 

2.Kacerdoğanşalı 923   7 km 

3.Bayat                                                   402                                         5 km 

4.Zülfikar                                               662                                         4 km  

5.Koçkıran                                             793                                         14 km 

6.Cennetabat                                          403                                         12 km 

8.Gökçeli                                               239                                         4 km 

7.Taşburun Beldesi                              1936    5 km 

Türkiye’de hâkim olan köy tipi, toplu köy tipidir. Bu tip köylerde çiftçilerin evleri köy 

içinde, birbirine çok yakın ve toplu bir manzara gösterir. Buna karşın tarlalar evlerden uzaktadır. 

Toplu köy tipinin tarihi bakımdan en eski yerleşme tarzını teşkil ettiği ifade edilebilir. 

Komşuların birbirlerinin yakınında yaşamalarını temin eden bu köy tipi, genellikle cemaat 

hayatına yer vermektedir. Medeniyetin ilerlemediği ve insanların tabiatla yaptıkları mücadeleyi 
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zor şartlar altında yürüttükleri yerleşik hayatın başlangıç devirlerinde yüz yüze temaslara ve 

yardımlaşmalara yer veren bu köy tipi, daha müsait yerleşim tarzı olarak benimsenmiştir.77  

Araştırma sahamızda da yukarıda belirtilen toplu köy tipi mevcuttur. Yörenin ova yapısında 

olması da bu tarz bir yerleşime imkân tanımaktadır. 

Kısaca araştırma yaptığımız yerler hakkında bilgi verecek olursak; İlçe merkezinde bir 

postane, bir banka, bir emniyet amirliği, ilköğretim, lise, yatılı bölge okulu, sağlık ocağı, halk 

eğitim merkezi, ilçe halk kütüphanesi mevcuttur. İki adet Caferi Camisi, bir adet Sünni Camisi 

mevcuttur. Ana yolların tamamı Arnavut kaldırımıyla döşenmiş olup, belediye görevlileri, ana 

caddelerin temizliğini düzenli olarak yapmaktadırlar. İlçenin Iğdır’la bağlantısını sağlayan 

dolmuşlar her yarım saatte bir ilçeden hareket etmektedir. Buradan halk, Iğdır’a sık sık 

gitmektedir. İlçede henüz tam anlamıyla meslekler farklılaşmadığından, halk, alışveriş veya tamir 

gibi ihtiyaçları için Iğdır’a gitmek mecburiyetindedir.  Evlerin tamamında içme suyu içeridedir. 

Her evde telefon, çamaşır makinesi, salonda ise koltuk takımı şeklindeki oturma grupları 

bulunmaktadır. Ancak yemek masası sadece yeni evlilerde vardır. Evler çoğunlukla bahçe içinde 

tek katlı ve toprak veya beton damlıdır. Ancak son zamanlarda apartman şeklinde dört-beş katlı 

binalar hızla çoğalmaktadır. Aslında bu tarz binalar ilçedeki geleneksel komşuluk ilişkilerini de 

değiştirmektedir. Örneğin tek katlı bahçeli bir eve gelmek isteyen bir komşu veya akraba, buraya 

apartmandan daha kolay ulaşabilmektedir. Apartmanın dar ve sınırlı fiziki ortamı, gelecek 

misafirin sayısını da belirlemektedir. Müstakil bahçeli bir evde misafir ağırlamak, özellikle 

yazları hiç sorun değildir. Çünkü evlerin avluya paralel uzanan geniş balkonları, yazları hem 

oturmak, hem de uyumak için idealdir. Ayrıca yörenin son derece sıcak geçen yazları apartman 

dairelerinde oldukça meşakkatli geçmektedir. Bütün bu olumsuzluklarına rağmen halk, adeta çok 

katlı bina yarışı yaparcasına, eski evlerini yıkarak bu tarz evler inşa etmektedirler. 

Köylerde apartman şeklinde inşa edilmiş binalar yoktur. Halkın geçim kaynağı, tarım ve 

hayvancılıktır. Kültürel ve sosyal açıdan tüm Azeri köyleri birbirine benzemektedir. 

Kacerdoğanşalı, Koçkıran, Taşburun, Cennetabat’ta ilköğretimin her iki kademesi de 

bulunmaktadır. Diğerlerinde sadece birinci kademe vardır. Bu köylerdeki öğrenciler, merkezdeki 

okullara servisle gitmektedirler. İlçe Merkezi ve Taşburun’da da bir sağlık ocağı, Kacerdoğanşalı, 

Koçkıran, Cennetabat’ta birer sağlık evi bulunmaktadır. Diğer köylerde ise sağlık ocağı yoktur. 

                                                 
77 Amiran Kurtkan BİLGİSEVEN, Genel Sosyoloji, 3.Bsm., İst., Divan Yay.,1982, s.119. 
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Her köyün mollası olsun veya olmasın, Şii Camisi mutlaka vardır. Mollası olmayan köylerin bu 

ihtiyacını İlçe Merkezi’ndeki mollalar karşılamaktadırlar. 

2) Cinsiyete Göre Dağılım 

Tablo:2 Cinsiyete göre dağılım (%) 

Kadın
38,8

Erkek
61,2

 
 

Tablo:2’de gösterildiği gibi cinsiyete göre örneklem grubumuzun  % 38.8’ini kadınlar, % 

61.2’sini erkekler oluşturmaktadır. Örneklemimizde kadınların erkeklerden daha az olması, 

Karakoyunlu ilçesinin demografik yapısına uygundur. 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçede erkek 

nüfus 2948 kişi iken, kadın nüfusu 1812 kişidir.78 

 

3) Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

Tablo:3 Yaş gruplarına göre dağılım ( % ) 

12,0
25,3

30,0

32,7

17-25 Yaş 26-40 Yaş 41-60 Yaş 61 ve üzeri

 

                                                 
78 D.İ.E., a.g.e., ss. 33,37,39.  



 22

18 -21 yaş arası dönemde, dini anlama, tenkit etme ve isyan etme şeklinde ortaya çıkan 

tedirginlik ve kararsızlıklar, gencin konu ile ilgili aydınlanması sonucu, dine yeniden dönüşüne 

ve dini tutumlarının belirginleşmesine sebep olur. Bu dönemde, ergenlik döneminin bunalımlı 

kısmı geride kalmış ve din ile ilgili kesin tercih ve kararlar kendini açıkça göstermeye 

başlamıştır.79 Bu nedenle araştırmamızda söz konusu özellikleri taşıyan yaş grubuna yakın olarak, 

17 yaş ve yukarısını örneklem olarak almaya karar verdik. Buna göre, örneklemin % 30’u 17-25 

yaş grubunda, % 32.7’si 26-40 yaş grubunda, % 25.3’ü 41-60 yaş grubunda, % 12.0’si 61 ve üstü 

yaş grubunda toplanmıştır. Örneklemimizin % 62.7’sini ilk iki grup olan genç ve yetişkinler 

oluşturmaktadır. 

Dini inanç ve yaşantının en önemli belirleyicilerinden biri de bireyin yaşıdır. Bu nedenle 

örneklemimizin her yaş grubunu temsil etmesi önemlidir. 

 

4) Medeni Duruma Göre Dağılım 

Tablo: 4 Medeni Duruma Göre Dağılım 
                                                                                                             

MEDENİ DURUM Sayı                                                      % 

Bekâr 141 34,6 

Evli 248 60,9 

Boşanmış    5 1,2 

Eşi vefat etmiş  13 3,2 

Toplam 407 100 

 

Örneklemimizin % 34.6’sını bekârlar, % 60.9’unu evliler, % 1.2’sini boşanmışlar, % 

3.2’sini eşi vefat etmişler oluşturmaktadır. Örneklem grubumuzda evli olanların yüksek oranda 

olmasının nedenlerinden birisi, evlilerin ankete katılımı için daha istekli davranmaları, diğer bir 

nedeni ise, örneklemimizin 17-25 yaş grubundan başlatmış olmamızdır. Zira genel olarak ilçede 

evlilik yaşı, bu yaşlardan itibaren başlamaktadır.  

 

                                                 
79 Naci KULA, “Gençlik Döneminde Kimlik ve Din”, Ed., Hayati Hökelekli, Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, 
Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2002, s.40. 
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5) Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

Tablo:5 Eğitim Durumuna Göre Dağılım (%) 
EĞİTİM Sayı  % 
Okuma yazma bilmeyen 38 9,3 
Okur-yazar 26 6,4 
İlkokul mezunu 90              22,1 
Ortaokul mezunu 75 18,4 
Lise veya dengi okul mezunu 146 35,9 
Fakülte veya yüksekokul mezunu 32  7,9 
Toplam 407   100 

                                                                                                      
 

Türkiye’de düşük okur-yazarlık, Cumhuriyetin kuruluşundan beri en önemli toplumsal 

sorunlardan biri olmuştur. Ülkemizde kadınların okur-yazarlık durumu erkeklerden daha 

düşüktür. Buna karşın, aradaki fark gün geçtikçe kapanmaktadır. Başka bir sorun ise, okur-

yazarlık oranı yükselse bile, nüfus artışından dolayı okuma yazma bilmeyenlerin mutlak 

rakamının artmış olmasıdır.80 Alınan eğitim, insanın tüm hayatını etkileyen bir faktördür. 

Eğitimin düzeyi insanın dine bakışını da belirler. Bu nedenle örneklemimizin eğitim durumunun 

belirlenmesi önemlidir.  

 Örneklemimizin öğrenim durumuna baktığımızda, % 9.3’ünün okuma yazma 

bilmediğini, % 6.4’ünün okur-yazar, % 22.1’inin ilkokul mezunu, % 18.4’ünün ortaokul mezunu, 

% 35.9’unun lise ve dengi okul mezunu, % 7.9’unun fakülte veya yüksekokul mezunu olduğunu 

görmekteyiz. Bu tabloya göre, örneklemimizin % 92.1’i okuma yazma bilmektedir. %  9.3’ü ise 

okuma yazma bilmemektedir. Araştırmaya katılanların eğitim durumunda % 35.4 oranı ile lise 

mezunları ilk sırada, ikinci sırada ise ilkokul mezunları gelmektedir. Bundan da genç neslin 

eğitiminin ilçede önemsendiğini anlayabiliriz. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2000 yılı nüfus 

sayımı sonuçlarına göre Iğdır’da okur-yazarlık durumu ilçe merkezlerine göre incelendiğinde, en 

yüksek (% 89) Karakoyunlu’dur. Bu oran erkek nüfus için % 94, kadın nüfus için % 80’dir.81 

Özellikle İlçe Merkezi’nde okula gitmek hiçbir zaman ihmal edilmemiştir. Karakoyunlu’nun bir 

köy olduğu yıllarda bile, kız-erkek ayırt etmeden bütün çocuklarını okumak için teşvik eden 

aileler, bunun için çocuklarını ilçedeki ilk ve ortaokula, İlçe’de lise olmadığı yıllarda ise, lise için 

                                                 
80 Emre KONGAR, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, C.1-2, 7.Bsm., İstanbul, Remzi 
Kitabevi,1993, ss.388-389. 
81 D.İ.E. 2000 Yılı nüfus Sayımı, Iğdır, s.39. 
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Iğdır’a göndermiştir. Önemli bir husus da, gözlemlerimize göre İlçe’deki fakülte ve yüksek okul 

mezunlarının düşük olmasıdır. Nitekim örneklemimizin de % 7.9’unu fakülte veya yüksekokul 

mezunları oluşturmaktadır. İlkokulun İlçe Merkezi’nde 1927 yılında açıldığını ve halkın eğitimle 

bu kadar ilgili olduğu bir yerde, bu oran gerçekten düşüktür. Bize göre Iğdır’ın diğer bölgelere 

oldukça uzak bir konumda olması, iletişim imkânlarının önceki yıllarda az olması, dershane 

imkânlarının olmaması (Iğdır’da ilk dershane, 1994 yılında açılmıştır.) gibi nedenler öğrencilerin 

üniversiteye hazırlanmasına geçmişte olumsuz etkide bulunmuştur. Çünkü eskiden öğrenciler 

kendi imkânlarıyla sınavlara hazırlanıyor ve bunda da çok azı ancak başarılı olabiliyordu.Oysa 

günümüzde özellikle dershane imkanlarının fazla olması, gençlerin üniversite kazanmasını 

kolaylaştırmaktadır. 

 

6) Mesleki Duruma Göre Dağılım 

Çağcıl toplumlardaki ekonomik sistemlerin en önemli özelliklerinden birisi, geleneksel 

toplumların aksine, oldukça karmaşık bir işbölümüne sahip olmalarıdır. İş, insanların üzerinde 

uzmanlaştığı çok sayıda farklı meslekler arasında bölünmektedir. Oysa geleneksel toplumlarda, 

tarım dışındaki çalışma zanaat konusunda uzmanlaşmayı gerektirmekte, nüfusun büyük bir kısmı 

çiftçilik yapmaktadır. Bunlar ekonomik olarak kendi kendilerine yetmektedirler. Genellikle 

hayatlarını devam ettirmek için gerekli malzemeleri kendileri üretmektedirler. Modern 

toplumlarda ise, birkaç istisna hariç, insanların çoğu, gıdalarını, evlerini ve tükettikleri malları 

kendileri üretememektedirler.82 

 Karakoyunlu’da yukarıda belirtildiği gibi geleneksel toplumlarda görülen bir özellik 

olarak, nüfusun büyük bir kısmı çiftçilik yapmaktadır. Henüz modern toplumlardaki gibi 

işbölümü yaygınlaşmamıştır. Örneklemimizin mesleklere göre dağılımı da bu düşünceyi 

doğrulamaktadır. 
 

                                                 
82 Antony GİDDENS, Sosyoloji, Hazırlayan, Cemal GÜZEL, 4.Bsm.,  Ankara, Ayraç Yay., 2005, s.377. 
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Tablo: 6 Mesleki Duruma Göre Dağılım (%) 
MESLEK                                                               Sayı                                                % 
Çiftçi 143 35,1 
Esnaf veya sanatkar  34 8,4 
Memur  26 6,4 
İşçi  14 3,4 
Emekli   9 2,2 
İşsiz 24 5,9 
Ev hanımı 97 23,8 
Öğrenci 60 14,7 
TOPLAM 407 100,0 

 

Deneklerin 35,1’i çiftçi, % 8.4’ü esnaf ve sanatkar, % 6.4’ü memur, % 3.4’ü işçi, % 2.2’si 

emekli, % 5.9’u işsiz, % 23.8’i ev hanımı, % 14.7’si öğrencidir. Örneklemimizin % 14.7’sini lise 

son sınıf veya üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Karakoyunlu’da tarıma dayalı bir ekonomik 

hayat hâkim olduğundan dolayı tabloda görüldüğü gibi örneklemimizin % 35,1’ini çiftçiler 

oluşturmaktadır. Esnaf, sanatkâr ve memurların da aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde 

bulundukları göz önüne alındığında, çiftçilerin oranı % 35.1’den daha fazladır. Bu durum iktisadi 

hayatı tarıma dayalı olan bir ilçede normaldir. Burada dikkatimizi çeken bir husus da, kadınların 

% 23,8’inin kendilerini ev hanımı olarak tanıtmalarıdır.  Anket sorusunu uygularken kadınların 

tarlada çalışıp çalışmadığını öğrenmek için, bu soruyu özellikle açıklayarak sorduk. Tarımsal 

faaliyetlerin temel iş olarak yaygın olduğu bir ilçede kadınların % 23,8’lik bir oranda ev hanımı 

olması dikkat çekicidir. Karakoyunlu’da kadınlar genellikle tarımsal faaliyetlere 

katılmamaktadırlar. Bunun nedeni, tarımda makineleşmenin gerçekleşmesi olabilir. Örneğin 

ekilen buğday ve arpa gibi tahılların üretiminin hiçbir aşamasında kadınların rolü yoktur. 

Çoğunlukla ekilen pancarın ekim, çapalama ve toplanma aşamasında ise tarla sahipleri işçi 

tutmaktadır. Nahçıvan’dan gelen insanlar da ucuz iş gücü olması nedeniyle tercih edilmektedirler. 

İşçinin maliyetini karşılayamayanlar ise tüm bu işleri aile üyeleriyle birlikte yapmaktadırlar.   

Tabloda % 6.4 olarak memurları görüyoruz. Bunlar kamu kuruluşlarında çalışanlardır. Yine aynı 

kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar da % 3,4’tür. Örneklemimizin % 2,2’si de emeklidir. 

Burada deneklerin % 5,9’luk bir oranda işsiz olduğunu belirtmeleri önemlidir. Tarımsal üretimin 

yaygın ve halkın çoğunluğunun ekilebilecek bir toprağının olduğu bir ilçede işsizlerin 

mevcudiyeti düşünmeye değerdir. Anket uygulama aşamasına baktığımızda, kendilerini işsiz diye 

tanıtanların 17–25 yaş grubundaki lise veya üniversite mezunu olduklarını görüyoruz. Bunlar 
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genellikle kahvehanede yaşıtlarıyla vakit geçiren, babalarının yaptığı iş olan çiftçilikle uğraşmak 

istemeyenlerdir.  

 

7) Ailevi Duruma Göre Dağılım 

Geleneksel geniş ailenin en önemli özelliği, aynı ve farklı kuşaklar boyunca genişleme 

göstermesidir. Sanayi devriminden önceki toplumların aile yapısı olmakla beraber bu gün de 

kırsal sesimde geleneksel geniş ailelere rastlamaktayız. Çekirdek aile ise, anne, baba ve 

evlenmemiş çocuklardan oluşan aile yapısıdır. Geleneksel aile yapısından çekirdek aile yapısına 

geçişle birlikte ailenin üye sayısında azalma, fonksiyonlarında ve yapısında değişme olmuştur.83 

Karakoyunlu’da aile yapısındaki değişimi görmemizi sağlaması bakımından örneklemimize 

ailelerinin kaç kişiden oluştuğunu sorduk.  

 

Tablo:7 Ailevi Duruma Göre Dağılım 
 Sayı  % 

1 Kişi 4 1,0 
2 Kişi 26 6,4 
3 Kişi 49 12,0 
4 Kişi 109 26,8 
5 Kişi 92 22,6 
6 Kişi 56 13,8 
7 Kişi 36 8,8 
8 Kişi 13 3,2 
9 Kişi 5 1,2 
10 Kişi ve üzeri 5 1,2 
Cevap vermeyen 12 2,9 
TOPLAM 407 100,0 

 

Tabloda görüldüğü üzere Karakoyunlu’da % 26.8’lik bir oranla ailesinin dört kişiden 

oluştuğunu belirtenler en fazladır. Bunu % 22.6’lık bir oranla beş kişi, % 13.8 ile 6 kişi, % 12 ile 

3 kişiden oluşanlar takip etmektedir. Bu soruyla kastedilen evlenmiş ve evden ayrılarak kendine 

ait başka bir eve sahip olan evlatlar dâhil edilmemektedir. Gözlemimize göre ilçede yaşı 60 ve 

üzeri olan hanelerde çocuk sayısı en az altı iken, yaşa bağlı olarak çocuk sayısı da azalmaktadır. 

 Az gelişmiş toplumlarda aileye ilişkin geleneksel tutuma bağlı olarak, tarımsal faaliyetler 

                                                 
83 ARSLANTÜRK, UMMAN, a.g.e., s.294. 
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için işçi kaynağı olduğundan dolayı çok sayıda çocuğa sahip olmak cazip görünmektedir.84 Fakat 

ilçede eskiye nazaran bariz bir şekilde göze çarpan bir özellik de, aile yapısının hızlı bir dönüşüm 

geçirerek, çekirdek aile yapısının yerleşmesidir. Artık çok çocuk sahibi olmak, tarlada iş gücü 

anlamında faydasından çok, aileye getireceği ekonomik ve sosyal yük olarak algılanmaktadır. 

Tabloda ailesinin yedi ve üzeri kişiden oluştuğunu belirtenler, genellikle ticaretle uğraşan ve 

maddi durumu oldukça iyi olan ailelerdir ve bunlar geniş aile yapısına sahiptirler.  Ayrıca bu 

şıkkı soruyu yanlış anlayarak evlenip aileden ayrılmış çocukları da dâhil edenler işaretlemiş 

olabilir. Karakoyunlu’da genellikle çekirdek aile yapısı hâkimdir. Anne veya babanın herhangi 

birisinin vefat etmesi durumunda hayatta olan diğer aile büyüğü, genelliklede evin en küçük 

oğlunun yanında kalmaktadır.  

 

8) Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılım 

Tablo:8 Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılım 
  Sayı % 

300 YTL Altı 117              28,7 
300 - 400 YTL Arası   72              17,7 
401 - 750 YTL Arası   86              21,1 
751 - 1000 YTL Arası   75              18,4 
1001 - 1500 YTL Arası   28  6,9 
1501 - 2000 YTL Arası   13  3,2 
2001 YTL ve üzeri    9   2,2 
Cevap vermeyen    7   1,7 
TOPLAM              407 100,0 

 

Kişilerin ekonomik durumu dini ve sosyal yaşantısına etki eder. Örneklemimizi 

oluşturanların ekonomik seviyelerini tespit etmek için sorduğumuz sorudaki sonuçlara göre; % 

28.7’si 300 YTL altı, % 17.7’si 301-400 YTL arası, % 21.1’i 401-750 YTL arası, % 18.4’ü 751-

1000 YTL arası, % 6.9’u 1001-1500 YTL arası, % 3.2’si 1501-2000 YTL arası, % 2.2’si 2001 

YTL ve üzeri gelire sahiptir. Deneklerin % 1.7’si bu soruya cevap vermemiştir. Cevap 

vermeyenler, ailenin geliri hakkında bilgiye sahip olmayan ev hanımları veya lise de okuyan aile 

fertleri olabilir.  

    Bu sonuçları bir kategoriye koyarsak; deneklerin % 28.7’si 300 YTL altı gelire sahiptir 

ve biz bu grubu çok fakir olarak belirtiyoruz. 300-400 YTL arası gelire sahip olanları (% 17.7) 

                                                 
84 GİDDENS, a.g.e., s.595. 
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fakir, 401-750 YTL gelirlileri (% 21.1) orta halliler,  751-1000 YTL arasındakileri (% 18.4) 

zenginler, diğerlerini ise çok zenginler olarak kategorize etmeyi uygun bulduk. Karakoyunlu 

sanayileşmediği ve buna bağlı olarak da tüketim şehirlerdeki gibi olmadığından her ne kadar 300 

YTL altı gelire sahip olanları çok fakir olarak nitelendirsek de, gördüğümüz kadarıyla ilçe halkı 

şehirlerdeki gibi bir yoksulluk içerisinde değildir. Amiran Kurktan Bilgiseven, kırsal kesimde 

insanların fakir olsalar bile, cemaat hayatının imkân verdiği karşılıklı yardımlaşma, yüz yüze 

temas ve münasebetler kurabilme, komşuluk münasebetlerinden faydalanabilme imkânlarını elde 

edebilecek durumda olduğunu düşünmektedir.85 Bundan dolayı kırsaldaki fakirler bu durumun 

şehirlerdekilerden daha kolay üstesinden gelebilmektedirler.  

Anket uygulama aşamasında köylerdeki bazı yaşlıların araştırmayı devlet adına 

yaptığımızı zannederek, kendilerine aylık maaş veya maddi yardım yapılması için gelirlerini 

düşük miktar olarak söylediklerine şahit olduk. Ailelerin yıllık gelirleri 300 YTL altı çıkması her 

ne kadar gerçeği yansıtsa da, altında yatan nedenlerden birisi de bu olabilir. 

 

9) Kitle iletişim Araçlarına Sahip Olma ve Kullanma ile İlgili Dağılım 

Kitle iletişim araçları, televizyon, radyo, gazete, dergi, reklâm, video oyunları ve CD’leri 

de içeren çok sayıda formattan oluşur. Bunların çok sayıda izleyiciye ulaşmasından dolayı 

bunlara kitle iletişim araçları denir.86 İster konuşma, ister günümüzdeki çağcıl kitle iletişim 

araçlarıyla bir kişiden diğerine bilgi nakletmek olsun iletişim, her toplumda büyük önem taşır. 

Jean Bauldrillard’a göre kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon gibi elektronik medyanın 

gelişi, en çok hayatımızın niteliğini değiştirmiştir.87 Medya yoluyla yayılan küresel kültür, güçlü 

yeni sanat biçimleri ve hızlı iletişim, örneğin Japonya’da Konfüçyüs’çülerin hayran oldukları 

değerlere meydan okumaktadır. Bu değerler özellikle gençler üzerinde ağır talepler 

getirmektedirler. Eğer onlar, modern koşullar altında yeniden yorumlanamaz ya da modern bir 

söylem kullanarak yeniden toparlanamazlarsa eğitimli gelecek nesiller için çekiciliklerini 

kaybedeceklerdir.88 Japon değerleri üzerinde medyanın sözü edilen olumsuz etkisini bizim 

toplumumuz gençliği üzerinde de benzer şekilde görebiliriz. 

                                                 
85 KURTKAN BİLGİSEVEN, Köy Sosyolojisi, s.132. 
86 GİDDENS, a.g.e., s.451. 
87 GİDDENS, a.g.e., ss. 459- 460. 
88 GUNGWU,1997 ; 201’den aktaran, Şahin GÜRSOY, İhsan ÇAPCIOĞLU, Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Din, 
Ankara, Platin Yay., 2007, s.220. 
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 Ülkemizde de kitle iletişim araçlarının kültür aktarması ve kültürel gelişmede rolleri çok 

önemlidir. 1968’den bu yana hayatımızda olan televizyonun, kültürümüz, siyasi yapılanmamız ve 

dilimiz üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Devlet ve özel kanalların çoğu, bir yandan batının 

kültürel değerlerini toplumda yerleştirmeye çalışırken, diğer yandan kelime uydurmacılığı ve 

tavsiyeciliği ile dilimizi bozmakta, kimlik kaybına uğratmakta, kitlelerin zevkine uygun basit 

programlarla alt tabakanın argo kültürünü yeni nesillere aktarmaktadır. Gazeteciliğin de seviyesi 

aynı şekildedir. Bu yapıdaki kitle iletişim araçları ile toplumda elit kültürün dolaşımının 

sağlanması mümkün değildir.89 Ayrıca dini ve kültürel değerlerin, hâkim Batı değerleri 

karşısında yukarıda Japonya için belirtildiği şekilde özellikle genç nesiller için çekiciliklerini 

yitirmemesi için gençlere çocukluk çağından itibaren manevi değerlerin uygun eğitim 

vasıtalarıyla aktarılması gerekmektedir. Pek çok toplumda olduğu gibi araştırma sahamızda 

televizyon halkın dünyada ve Türkiye’de neler olup bittiğine dair bilgi aldığı en önemli araçtır. 

Çanak anten her evde vardır. Çünkü bu olmadan televizyon kanalları iyi seyredilememektedir. 

Öte taraftan uydu alıcısının her evde muhakkak olması, insanların program seçme özgürlüğünü 

de artırmaktadır. Çok fazla televizyon seyretmenin insanlar arası yüz yüze iletişimi azaltarak, 

insanların birbirine yabancılaşmasına neden olması gibi olumsuz tesirleri de olabilir. Bizim 

gözlemlediğimiz kadarıyla yazın özellikle evlerde gündüzleri televizyon seyredilmemektedir. 

Akşamları ise genellikle haber programları ve bazı diziler seyredilmektedir. Öte taraftan her 

geçen gün kullanımı yaygınlaşan internet ise, genç neslin daha çok oyun ve elektronik ortamda 

sohbet için kullandıkları bir araç durumundadır.  Deneklere kitle iletişim araçlarından hangilerine 

sahip olduklarını sorduk.  

 

 

 

                                                 
89 ARSLANTÜRK, UMMAN, a.g.e., s.275. 
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Tablo: 9 Kitle iletişim araçlarından hangilerini kullanıyorsunuz? ( % ) N. 406 
 
 

2,2

33,2

70,8

93,1

29,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Radyo, televizyon

 Bilgisayar

 Uydu alıcısı

Gazete, dergi

Diğer

 
 

Deneklerimizin % 93.1’i radyo/televizyon kullanmaktadır. % 29.7’si bilgisayara, % 70.8’i 

uydu alıcısına sahip, % 33.2’si gazete, dergi okumaktadır. % 2.2’si diğer seçeneğini 

işaretlemiştir. Bunlar da cep telefonuna sahip olduğunu belirtenlerdir. Cep telefonuna sahip 

olanlar burada düşük bir oran olarak görünse de, İlçede cep telefonu kullanımı oldukça yaygındır. 

Uydu alıcısı kullananların yüksek olmasının nedeni, normal televizyon kanallarının uydu alıcısı 

olmadan seyredilememesidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİNİN TANIMI VE MAHİYETİ, DİN-TOPLUM MÜNASEBETLERİ, DİN VE 

DEĞİŞİM, CAFERİLİKTE İNANÇ VE İBADET ESASLARI, 

KARAKOYUNLU’DA DİNİ HAYAT İLE İLGİLİ BULGULAR 

 

A. DİNİN TANIMI VE MAHİYETİ 

Aslında dinin tanımını yapmak oldukça zordur. Din, bütün insani kültürel etkinlik alanları 

içinde, tanımlanması ve belirlenmesi en güç olan kurumdur. Dinin tarih içinde birbirinden 

oldukça farklı örnekleri ortaya çıkmış ve dinler, tarih içinde birbirine zıt görünümler 

kazanmışlardır. Din, her şeyden önce insan ve evren hakkında metafizik bir bilgi veren sistemdir. 

Aynı zamanda bu bilgiye uygun olarak bir yaşama tarzı da teklif eder. Hatta onu emreder. Bu 

açıdan din bir ahlak sistemidir.90 Din, kaynağını Tanrı’dan alan bir ahlak sistemi olmasının 

yanında91 sosyal bir fenomen olarak da inançlar, ritüeller, semboller ve normların karşılıklı 

bağlantılı etkileşimsel bir setine sahip kültürel bir sistemdir.92 Dinin özü, Tanrıya ya da yüce 

aşkın bir gerçekliğe bağlı olmak, onunla irtibat kurmaktır.93 Diğer bir ifadeyle din, insanla yüce 

kudret arasında yaşanılmış, düşünülmüş bir ilişkiler sistemidir. Birçok dinler tarihi 

araştırmacısının din konusunda üzerinde durduğu unsur, kutsal olmasıdır. Onlara göre dünya 

kutsal olan ve kutsal olmayan olarak ikiye ayrılmıştır. Kutsal olan dinle ilgilidir. 94 Durkheim’a 

göre, kutsal şeylerle ilgili inanç ve pratiklerin bir dayanışması olan dinin tarifini Günay Tümer şu 

şekilde yapmaktadır. “Din, insanların kendilerini ve tabiatı aşan, kaderlerini elinde tutana karşı 

gönül, söz ve davranışlarıyla, sevgi, korku ve huşu duyguları içinde yönelmeleri; iman ikrarı, 

ibadet, ayin ve törenlerle bu yüce tanrı ve ilahi varlıkların rızasını kazanmaya, kurtuluşa 

ulaşmaya çalışmaları, böylece bir hayat tarzı ve cemaat oluşturmalarıdır.95 

Din, kutsal fikrine dayalı olan müminleri bir sosyo-dinsel topluluk içinde birleştiren 

inançlar semboller ve pratikler kümesidir. Kutsal, din dışıyla tam bir karşıtlık içindedir. Çünkü 

kutsalda huşu hâkimdir.  

                                                 
90 Ahmet ARSLAN, Felsefeye Giriş, 6.Bsm., Ankara, Vadi Yay.,  2002, ss.220-221. 
91 Erol GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.117. 
92 Ejder OKUMUŞ, Toplumsal Değişme ve Din, İstanbul, İnsan Yay., 2003, s.52. 
93 Phil ZUCKERMAN, Din Sosyolojisine Giriş, Çev., İhsan Çapcıoğlu, Halil Aydınalp, Ankara, Birleşik Kitabevi, 
2006, s.91. 
94 Mehmet AYDIN, Din Fenomeni, 2.Bsm., Konya, Damla Matbaacılık, 1995, ss.21-22. 
95 Günay TÜMER, “Çeşitli Yönleriyle Din”, A.Ü.İ.F.D. C.28. Ankara, 1986, ss.229-230. 
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Sosyologlar dini, bir tanrı ya da tanrılara olan inançla değil, kutsala gönderme yaparak 

tanımlamışlardır. Çünkü böylesi bir tanımın toplumsal karşılaştırmayı olanaklı kıldığına işaret 

ederler.96 Tek tanrıcı dinlerin din geleneği, evreni kendi iradesiyle yoktan var etmiş, doğa-üstü bir 

varlık, yani tanrı anlayışına dayanır.97  

Aslında, düşünen insanlık tarihi içerisinde öteden beri bir tanrı varlığına inanılmıştır.98 

Tarihin hangi devresine bakarsak bakalım, dinsiz bir toplum göremiyoruz. İnsanlık tarihinde 

insanın önemli sayılabilecek başka nitelikleri bulunsa da din, onun en belirgin niteliği olmuştur. 

O, hem tarihin her yerinde, hem de hayatımızın her köşesinde kendini gösteren bir olgudur.99 

Dinin en belirgin özelliği tabiat-üstü bir kuvvetin veya kuvvetlerin varlığını kabul etmesi 

ve bu kuvvetin bizim hayatımızla ilgilendiğini ve onunla kurulacak ilişkilerin yollarını 

göstermesidir. Bu manada din, insanın dünyadaki yeri ve insan hayatının manası hakkında vazıh 

bir anlayış kazandırır. Bu anlayış, insan davranışları için insanın dışında bir kıstasın hâkimiyetine 

yol açar ki, bu da günlük hayatta rasyonalizm denilen tavrın ölçülerine tamamen zıttır. Burada 

rasyonalizm derken, ameli bir şekilde ısbatı mümkün olan iddialar kastedilmektedir. Yani 

rasyonalizm, hakikat ölçüsü olarak “el ile tutulup, göz ile görülme” yi esas alır.100 

Moris Jastrow’a göre din, insanın kendisinden üstün ve bağımsız bir veya birçok gücün 

varlığına inanmasıdır. Bu tanıma göre din kavramında genel olarak üç nokta bulunmaktadır. 

İnsanın kendi üstünde ve kendisine bağlanmakla yücelttiği bir veya birkaç gücün varlığına 

inanması. 

İnsanın kendisiyle hâkimiyeti altında bulunduğunu hissettiği güç veya güçler arasında 

iletişim olduğunu düşünmesi.  

Bu güç veya güçlerle ilişki kurmaya yönelmesi.101 

Bu üç noktadan birincisi inanç, ikincisi duyular, üçüncüsü ibadet ve ayin anlamlarına 

gelir.  

Buna göre bu konudaki inanç ve duygulardan, insanlar arasında önce dini bir kuruluş, 

sonra özel davranışlar, sonra da insanın bu güçlerle arasındaki ilişkilerine bağlı olarak hayatını 

                                                 
96 Gordon MARSHALL, Sosyoloji Sözlüğü, Çev., O. Akınhay, Derya Kömürcü, Ankara, Bilim Sanat Yay.,  1999, 
s.156. 
97 ARSLAN, a.g.e., s.141. 
98 Kamıran BİRAND, “Din Kavramının İncelenmesi Hakkında”, A.Ü.İ.F.D. Ankara, 1960, C.8 s.15. 
99 Günay TÜMER,a.g.m., s.246. 
100 Erol GÜNGÖR,  İslam Tasavvufunun Meseleleri, 6. Bsm., İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2006, s.173. 
101 Moris JASTROW,The Study of Religion,(Dini Araştırma)’dan aktaran, Şemsettin Günaltay, Dinler Tarihi,   
ss.54-55. 
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düzenlemesi şeklinde sonuçlar çıkmaktadır.102  

 

B. DİN SOSYOLOJİSİ, DİN VE TOPLUM MÜNASEBETLERİ 

Sürekli evrim geçirmek suretiyle, iyiye doğru ilerleyerek, bilimin dinin yerine geçerek, 

dinin öneminin kalmayacağına inanan tekâmülcü pozitivistlerin ve bunlar gibi düşünenlerin 

aksine, dinin küresel planda önemi ve etkisi gittikçe artmaktadır.103 İlkel insanlar arasında dinin, 

belki korku, endişe ve sevinç duygularından çıktığı söylenebilir. Ancak din, duygunun basit bir 

ifadesi durumuna indirgenemez. İnsanın çevresi üzerinde kontrolü arttıkça, insanda güçlü 

duygular uyandıran durumların şiddeti azalsa bile din yok olmayacaktır. Din, daima kaosa karşı 

düzeni, içgüdüsel tahriklere karşı ödev ve sorumluluğu vurguladığından dolayı, sırf hayal ve 

kuruntuyu değil, insan tecrübesinin bir gerçeğini vurgulamaktadır.104 Toplum için düzeni 

sağlamasından dolayı insanlığın hiçbir zaman kendisinden uzak kalamayacağı bir kurum105 olan 

dinin yerine geçebilecek bir sistem bulunmamıştır. Din, ancak başka bir dinle yer değiştirebilir. 

Komünizm gibi bazı dünyevi doktrinlerin dine meydan okudukları görülmüştür. Onların bundaki 

başarılarının en önemli sebebi, insanı dünyadaki yalnızlığından kurtarmak, ona kâinatta belli bir 

yer vermek, hayatın mahiyeti ve hikmetini anlamasına yardımcı olmak ve bütün bunları bilginin 

sınırlı gücüne değil de, imana dayandırmak gibi dine ait bazı özellikler taşımalarıdır. Fakat hiçbir 

dünyevi materyalist doktrin bu fonksiyonu din kadar ifa edecek güce sahip olamaz. Bu nedenle 

insanların dine olan ihtiyaçları hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır. Zaman zaman din 

müessesindeki zayıflamalar, insandaki bu temel ihtiyacın azalmasından değil, mevcut dinin yeteri 

kadar tatminkâr olmayışından kaynaklanmaktadır.106 

İnsanlık tarihiyle eş zamanlı olan din duygusunun, toplumların hayatında çok önemli bir 

yer işgal ettiği ve kültürün yaratılmasında rol oynayan en önemli faktör olduğu, Durkheim 

sosyolojisinin 19. yüzyılda öne sürdüğü ve o zamandan beri kabul gören bir vakıadır. Aynı 

yüzyılda Alman düşünürü Karl Marx’ın ekonominin toplumlarda alt yapıyı teşkil eden temel 

faktör olup, din başta olmak üzere üst yapıyı oluşturan bütün kurumların onun tarafından 

belirlendiğine dair ünlü teorisine karşılık, 20 yüzyılın başlarında Max Weber, dinin toplumsal 

                                                 
102 Şemsettin GÜNALTAY, Dinler Tarihi, İstanbul, Kesit Yay., 2006, ss.54-55.  
103 SOLMAZ, a.g.m., s.39. 
104 B.R.SCARF, “Dine Sosyolojik Yaklaşım:Öncüler”,Çev., Bünyamin Solmaz, Din Sosyolojisi Klasik ve Çağdaş 
Yaklaşımlar, Konya, Çizgi Yay., 2006, s.57. 
105 GÜNALTAY, a.g.e., s.71. 
106 Erol GÜNGÖR, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, 11.Bsm., İst., Ötüken Neşriyat, 1997, ss. 49-50. 
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yapının, kültürün ve özellikle de ekonominin belirleyicisi olabileceğini gösterdi.107 Günümüzde 

din, toplumun fonksiyonel bir ön şartı olarak düşünülmekte ve din ile toplum arasında karşılıklı 

etkiler üzerinde durulmaktadır.108 

İslam toplumunda ise din, gündelik hayatta önemli bir yere sahip olarak, nesilden nesile 

devredilerek, bir yerde İslam toplumunun bütün hayatını belirlemiştir. Her ideoloji ve felsefe, 

fikir sahasında kalarak, ferdin sofrasına, yeme içme adabına, alışverişine nüfuz edemez ve hiçbiri 

dinin yerini tutamaz. Din ise, günlük işlere kadar girerek ferdi kuşatmıştır. Dinden dolayı sosyal 

hayatta olaylara karşı takınılan tavır ekonomik, ahlaki, hukuki, sosyal olguların tümünü 

kuşatmıştır. Mesela bir din faizi yasaklıyorsa, o toplumda ya buna uygun ekonomik tarz oluşur 

veya bu konuda bir çatışma olur. Her iki durumda da din, toplumda belirli tavırlara yol açmıştır. 

Dinin taşıyıcısı ferttir. Fakat dinin getirdiği sosyal muhtevayı o din mensuplarının hepsi paylaşır 

ve dinin tesiri onları birbirine yaklaştırır. Doğumdan ölüme kadar bütün faaliyetlerde etkili olan 

din, toplum fertlerinin ortak tavırlarını ve paylaşımını sağlar.109 Yani din, ilk önce fertlere nüfuz 

eder ve onlarda yerleşerek kök salar. Bu bakımdan din, ilk önce bir tek kişiyi ilgilendiren, 

tamamen şahsi ve deruni bir husustur. Fakat ferdin tecrübelerinin bilhassa bunlardan çok tesirli 

ve önemli olanları pratiğe dönüşerek, diğer şahıslarca bilinir hale gelince, ferdi aşar. Bundan 

sonra diğer şahıslara da sirayet edip, onlar üzerinde de tesirler husule getirir. Böylece bir dine ait 

inanç ve davranışları paylaşan fertler arasında yakınlaşma ve birleşme meydana getirirler.110  

 Farklılıklarına rağmen, din sosyolojisinin kurucu babaları da insan ilişkileri içinde dinin 

merkezi bir konumda bulunduğunu kabul ederler.111 Dini inanç, insanın aşkın kutsal varlığa 

inanması ile başlar ve ona ram olmada karar kılar. Artık inanan insan, bu aşkın ve kutsal varlığın 

kuludur. Böylece din, kul ile tanrı arasında gerçekleşen iletişimin kulun hayatındaki tezahürü 

olmaktadır. Tanrı merkezli düşünce yapısı ve davranış olgusu diğer sosyal olay ve yapıları 

etkiler. Böylece din, tanrı-insan ilişkisinden çıkıp, insan-insan ilişkisi şeklini aldığı vakit, 

sosyolojik bir olgu olur.112  

“Din hayatı ayrıdır, dünya hayatı ayrıdır” sözü insan ve toplum hakkında bilgisi 

olmayanların kolayca kabul edebilecekleri bir ifadedir. Oysa konuyu derinden inceleyenler için 

                                                 
107 Ahmet Yaşar OCAK, Türkler, Türkiye ve İslam, 8. Bsm., İst., İletişim Yay., 2007, s.13. 
108 KOŞTAŞ, a.g.m., s.369. 
109 Yumni SEZEN, Sosyoloji Açısından Din, 3.Bsm., İstanbul, M.Ü.İ.F.Yay., 1998, ss.115-116. 
110 Bünyamin SOLMAZ, “Dinin Toplum ve Kültür Üzerine Etkileri”, S.Ü.İ.F.D. S.6. Konya, 1996, s.127. 
111 Grace DAVIE,“Din Sosyolojisi: Gelişimi ve Teorik Tartışmalar”,Çev.,Halil Aydınalp, Ed., Bünyamin Solmaz, 
İhsan Çapcıoğlu, Din Sosyolojisi Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Konya, Çizgi Yay., 2006, s.100. 
112 ARSLANTÜRK, AMMAN, a.g.e., s.148. 



 35

böyle bir ayırım gerçekte bir mana ifade etmemektedir.113 Din sahasına geniş bir hayat kesiti 

girer. Din, çeşitli kurumları, törenleri gelenek ve görenekleri içine almaktadır. Tek başına 

nazariye dinin manasını vermekte yetersizdir. Öte yandan inancın manası ameldedir ve orada 

kendini açığa vurur.114 Din; hem (teorik-akidevi) hem de davranışsal (pratik-ibadi) yönü itibariyle 

bir bütün olmakla beraber, kollektif yönü çok güçlü olan, tabi ve sosyal bir gerçekliktir. Dinin 

objektifliği onun toplumsal boyutunu ifade eder. Bu nedenle din ve toplumu ayrı düşünemeyiz. 

Dinin subjektif yönü, objektif yönüyle tamamlanır. Sübjektif din ile objektif dini birbirinden ayrı 

ele olmak sosyolojik olarak mümkün değildir.115  Dini yaşantı yalnızca insanın iç dünyasında 

yaşanılan bir akt olmayıp, tarihsel sosyal gerçeklikte de objektifleşir. Nitekim topluluk ile ilgili 

olan din formları ve din ayinleri bu objektifleşmenin bir ifadesidir. 

Din olgusu bir yandan dindar kişinin iç dünyasında yaşanılarak, öte yandan da tarihsel 

sosyal gerçeklik içinde objektifleşerek gerçekleşmiş olur.116 

Din, her şeyden önce ferdin mi yoksa grubun mu işidir? “Dünyevi” toplumsal grup 

karşısında din temelinde olumlu mu, olumsuz mu ya da ilgisiz midir? Başka bir değişle din ve 

toplumun temas noktalarını nerede bulabiliriz? Dinin yapılan tariflerinden en zengin, basit ve en 

kısa tarifi Rudolf Otto yapmıştır. Ona göre “Din, kutsalın tecrübesidir”. Dinin bu şekilde 

anlaşılması dini tecrübenin objektif özelliği üzerinde ısrar etmekte ve onun yalnızca subjektif 

tabiatı üzerinde ısrar eden nazariyelere karşı koymaktadır. Dine o çok engin mana derinliğini 

veren şey, objektif anlayıştır. Yaratıcı dini enerji nihayetsizdir; o daima daha yeni ve daha zengin 

gerçekleştirmelere doğru uzanmaktadır. Dini tecrübe ilk anda açık ve seçik olarak anlatımını 

bulamamaktadır; bununla beraber ancak bu tecrübenin büründüğü şekiller sayesindedir ki, onun 

özelliğini tam anlamıyla anlamak ve tasvir etmek mümkün olmaktadır.117  

Sosyolojinin alt bilimlerinden biri olan din sosyolojisi de, dini yaşayışı ve davranışları 

inceleyerek, dini idrak ve inançların, somut toplumsal gerçek içerisinde nasıl tezahür ettiklerini, 

nasıl uygulandıklarını ve insanlar farkında olmasalar bile hayatlarını ve ilişkilerini nasıl 

şekillendirdiğini tespit eder.118 Toplumun dini hayatı, onun dayandığı sosyal unsurlar ve orada 

                                                 
113 GÜNGÖR, İslamın Bugünkü Meseleleri, s.51. 
114 SEZEN, a.g.e., s.36. 
115 Ejder OKUMUŞ, Toplumsal Değişme ve Din, İstanbul, İnsan Yay., 2003, ss. 97,99. 
116 BİRAND, a.g.m., s.15. 
117 WACH, a.g.e., ss. 37-38. 
118 Bünyamin SOLMAZ, “Sosyoloji ve Din  Odaklı Yaklaşım ve Yöntem Tartışmaları”, Ed., Bünyamin Solmaz, 
İhsan Çapçıoğlu, Din Sosyolojisi Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Konya, Çizgi Yay.,2006, s.38. 
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ortaya çıkan dini sosyal hadiseler ve dini grupların incelenmesi,119 diğer bir ifadeyle tipolojik 

olarak farklılaşan ve değişik dini cemaat anlayışlarından ileri gelen yapıları itinayla incelemek, 

sınıflamak din sosyologunun işidir. Ayrıca din sosyoloğu, bunların tarihi gelişmelerini yeniden 

çizerek, tüm çağlarda ve dünyanın her yerinde rastlanan bir kavram olan dini kardeşlik hakkında 

sahip olunan çeşitli düşünceleri inceler120 

 Dini bir doktrin, bir dua veya bir mensek, bir kanuna yahut sanayinin bir ürününe oranla 

daha az objektifleşmiştir. Şurası aşikârdır ki, belli bir grubun iktisadi, bedii veya hukuki 

şekillerinin dini şekilleriyle olan münasebetlerinin incelenmesi veya toplumsal gruplaşmaların 

veya onların dini olaylarla ilişkilerinin tetkiki güçlüklerle doludur.121 Sosyolojiyi ilgilendiren 

olaylar, açık bir tecrübeyi yansıtan bir dini grubu bütünleştiren ve aynı zamanda ondan sosyolojik 

bir ünite yapmak üzere onu dış dünyadan ayıran ayinler ve formlardır.122  Temel dini tecrübenin 

ifadelerinden biri olan sosyolojik tezahür, sırf dini zümreler olarak tezahür edilmektedir. Bu 

bakımdan özellikle kurucusu olan dinler, sırf dini zümreler olarak anlaşılabildiği gibi, bu 

ümmetler içerisinde ortaya çıkan mezhep ve tarikatlar da, din sosyolojisi açısından gözlem ve 

araştırma konusu olmaktadır.123 

                                                 
119 GÜNAY, a.g.e., s.50. 
120 WACH, a.g.e., s.61. 
121 WACH, a.g.e., s.39. 
122 WACH, a.g.e., s.66. 
123 Mehmet Rami AYAS, Türkiye’de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, 
A.Ü.Basımevi, Ankara, 1991, s.7. 
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C. DİN VE DEĞİŞİM 

Din, yer aldığı konuma göre kimi zaman değişim talebinde bulunan, kimi zamanda 

değişime direnç kaynağı oluşturan farklı yönelimleri içerebilir.124 Sosyolojik olarak söylemek 

gerekirse, dinin çifte tesiri bulunmaktadır. Olumlu veya bağdaştırıcı, bütünleştirici tesir, olumsuz, 

yıkıcı ve birliği bozucu tesir. Her yeni din, eski anlayışlar ve kurumların anlamlarını ve varlık 

sebeplerini kaybettikleri yeni bir dünya yaratır. Yeni bir düzen eskisinin yerini alır. Bu 

değişiklikler ihtilalci olabilirler.125      

Sosyoloji, toplumu ve yapısını, toplumsal süreçleri, toplumsal evrim yasalarını ve 

güçlerini, fikir ve dünya görüşlerinin çatışmasını, toplumda insan iradesini vb. inceleyen bir 

bilimdir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, toplumsal yapının durgun olmaması, toplumun oluş 

nedeni olarak değişmeyi göstermektedir. Toplumu inceleyen sosyoloji için toplumun oluş nedeni 

olan değişme, temel konu olmaktadır. Toplumda gözlenen değişmeler ya da toplumsal 

değişmeler, ilişkilerin değişmesidir. Yani dengesi eğreti olan, sürekliliği göreli olan ilişkilerin 

değişmesi toplumsal yapının değişmesidir. Toplumsal değişmeler, bireyler arası, gruplar arası, 

sınıflar arası, toplumlararası dengenin değişirliklerini yansıtırlar.126 

Genel olarak insan davranışları, sosyal ahlaki temel görüşlerden daha çabuk değişir. 

Yaşanan yeni hayat tarzı ile eski değer sistemleri arasında gedik açılabilir. Bunun sonucunda ileri 

derecede kriz baş gösterebilir.127 Bu değişme çok hızlı ve anormal olmazsa, toplumda var olan 

toplumsal örgüt, değişmenin ortaya koyacağı bütün pürüzleri yutar ve değişmenin buhransız 

olarak sürüp gitmesini sağlar. Belirli bir örgütlenme içinde toplumsal kurumlar, toplumun 

gereksinmelerini karşılayacak derecede işledikleri ve elverişli oldukları sürece sorun söz konusu 

değildir. Fakat değişmeler kurumları aşar ve yenilikler getirirse toplumsal sorunlar sorun ortaya 

çıkar. Toplumsal sorun, toplumun değişim süreci içinde yeni tampon mekanizma veya 

fonksiyonlar yaratamamasından ortaya çıkar.128 Başka bir ifadeyle, bütün toplumsal değişmeler, 

varlığın bütün alanlarının aynı ritim içinde değişmemelerinden, daha çok sosyal sürecin genel 

akışı içinde sürekli ritmik kaymaların meydana gelmesinden teşvik görmektedirler. Günümüzde 

ekonomi ve teknik alandaki değişmeler, aile ve hukuk alanındaki değişmelerden daha hızlı 

                                                 
124 Celalettin, ÇELİK, “Kuran’da Toplumsal Değişme”, Ed., Mehmet Bayyiğit, Kuran Sosyolojisi, Konya, Yediveren 
Yay., 2003, s.122. 
125 WACH, a.g.e., s.67. 
126 ERGUN, a.g.e., s.157. 
127 Rene KÖNİG, Günümüz Sosyolojisi, Çev., Battal İnandı, İzmir, Akademi Kitabevi,1994, s.69. 
128 İbrahim YASA, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Ankara, Sevinç Matbaası,1970,s.22.       
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olmaktadır.129  İnsan toplulukları sürekli değişmektedir. Bir ulus bir nehre benzer. Bu nehir 

devamlı akmasına rağmen, görünürde kıyılarında bir değişiklik olmamaktadır. Ancak insan 

nehrinin akıntısına yön veren kıyılar kalıtım, din, gelenek, yasa, ahlak, eğitim gibi çeşitli sert 

nüfuz birimlerinden oluşur. Bunlar büyük ölçüde bir değişiklikten korunduğu müddetçe 

değişmeler yavaş olur.130 Sağlıklı bir toplum, ne sadece değişmeyen ne de hep değişendir. Fakat 

o, istikrar içinde değişme gösteren bir toplumdur.131 Kültür değişmesi sürecinin uzun ve çatışmalı 

olması, kültürün kendi yapısından kaynaklanmaktadır.132 Zira kültür biçimdir ve bunun için 

değiştirilmesi zordur; sosyal hayat ise sürekli olarak biçim değiştirmektedir. Bu nedenle kültürün 

hayat karşısında gecikmiş durumda kalması, kültürün yapısında vardır. Diğer taraftan da kültür, 

“kontrol” kabiliyetini bu özelliğinden alır.133  

                                      

D. CAFERİLİKTE İNANÇ VE İBADET ESASLARI  

1) Tarihçe 

Mezheplerin ortaya çıkmasının iki ana menşei olmuştur. İlk olarak, herhangi bir âlim veya 

önderin ileri sürdüğü yeni bir fikir ve onun sistemleşmesini sağlayan yardımcı ve tutarlı fikir ve 

sözleri bir mezhep ve ideolojinin doğmasının kaynağı oluyor. İkinci olarak, genellikle bir siyasi 

önderin ölmesi bazı ayrılıklara ve bölünmelere ve bölünenlerin bölünmelerini meşru göstererek, 

halka doğruluğunu gösterip, taraf toplamak için yeni fikirlerin kuralların ve sözlerin anlatılmasına 

sebep oluyor. Bu şekilde mezhepler teşekkül ediyor.134 

İmamiyye, Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ali, onun on iki oğlu ve torunlarını 

Allah’ın emri ve peygamberin tayini ve vasiyeti ile meşru imam kabul eden ve böylece 12 imama 

inanmayı dinin aslına dâhil bir rükün olarak görenlerin mezhebidir. Bugün şia denilince 

genellikle bu fırka anlaşılır. Bunlara 12 imamı kabul ettiklerinden dolayı İsna Aşeriyye, (on 

ikiciler), İmam Cafer-i Sadık’ın görüşlerine dayandıklarından dolayı Caferiyye de denilmektedir. 

İmamiyye, bir fırka olarak 12. İmamın kaybı ile başlayan Gaybet-i suğra (küçük gizlilik) 

döneminden sonra ortaya çıkmıştır.135   

                                                 
129 KÖNİG, a.g.e., s.68. 
130 Gustave Le BON, Tarih Felsefesi, Çev., Hüsrev Akdeniz, Murat Temelli, İst., Ataç Yay., 2004, s.81. 
131 Erol GÜNGÖR,  Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, 3.Bsm., İst., Ötüken Neşriyat,1998, s.21. 
132 Mehmet AKGÜL, Türkiye’de Din ve Değişim, İst., Ötüken Neşriyat, 2002, s.211. 
133 KÖNİG, a.g.e., s.71. 
134 Hüseyin  ATAY, Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara, A.Ü.İ.F.Yay., 1983, ss.14-15. 
135 Ethem Ruhi FIĞLALI, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Ankara, Selçuk Yay., 1999, s.140 . 
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Şia kelimesi Arapçada, misafiri uğurlamak, peşinden gitmek, teşyi etmek, taraftar olmak 

anlamlarına gelir. ‘Teşeyu’da ayrılmak, fırkalaşmak anlamında kullanılmıştır. Kur’an’da şia 

kelimesi fırka, taraftar, parti anlamındadır.136 Hz.Osman’ın şehid edilmesinden sonra 

Müslümanlardan bir kısmı Hz. Osman’a, diğer bir kısmı da Hz. Ali’ye meylettiklerinden 

aralarında mücadele ve savaşlar olmuştur. Hz.Osman ve onun mensup olduğu Emevi sülalesine 

taraftar olanlara ‘şia-i Osman, Hz. Ali’ye taraftar olalara da “şia-i Ali denir. Sonraları şia adı 

yalnızca Hz. Ali taftarlarına verildi.137 

 Şiilere göre Hz. Ali, Resulullah’tan sonra insanların en üstünüdür. Hz Ali ve çocukları da 

imamete en layık insanlardır. Hz Peygamber sağlığında Hz. Ali’yi veda haccından dönerken 

Gadir-i Hum denen yerde kendisine halife ve ümmete imam tayin etmiştir. Daha sonra da birçok 

vesile ile onun imametini vasiyet etmiştir. İmamete inanmak, Şiiliğin inanç esaslarından 

biridir.138 

2) İmamiyyenin Görüşleri 

İmamiye’ye göre din, Usul-u Din ve Füru-u Din olmak üzere iki bölümde ele alınır.   

a) Usul-u Din 

Dinin asılları, kökleri demektir ve beşe ayrılır. 

1. Tevhit: Allah’ın bir olması demektir.139 

2. Nübüvvet: Allah’ın seçtiği kullarını Cebrail vasıtası ile vahiy göndererek, ilahi bir 

görevle mükellef kılmasıdır. 

3. İmamet: Allah’ın emrine ve peygamberin sünnetine uygun olarak, İslami hükümleri 

yürütmek için imam gereklidir. Peygamberi halk seçemediği gibi, imamı da halk seçemez. Çünkü 

İmamet nübüvvetin idari cephesidir.140 İmamlar on iki tanedir. Bunlar: 

           1-Ali b. Ebi Talib. “el-Murtaza” 

            2-Hasan bAli. “ez-Zeki” 

            3-Hüseyin b.Ali. “Seyyidü’ş Şüheda” 

            4-Ali b.el-Hüseyin “Zeynel Abidin” 

            5-Muhammet b.Ali “el-Bakır” 

                                                 
136 ATAY, a.g.e., s.17. 
137 Neşet ÇAĞATAY, İ. Agah ÇUBUKÇU, İslam Mezhepleri Tarihi, 3. Bsm., A.Ü. Basımevi, Ankara, 1985, s.52. 
138 FIĞLALI, a.g.e., ss.141-142; Ayrıca bu konuda bkz., Hasan ONAT, “Şiilik ve Günümüz Şiiliğinde Bazı Yeni 
Yaklaşımlar Üzerine” İ.A. Dergisi, C.3. S.3, 1989, ss.,122-138. 
139 FIĞLALI, a.g.e., s.153. 
140 Abdülbaki GÖLPINARLI, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik.2. Bsm., İstanbul, Der Yay.,1987,s.308. 
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            6-Cafer b.Muhammet “es-Sadık” 

             7-Musa b.Cafer “el-Kazım” 

             8-Ali b.Musa “er-Rıza” 

              9-Muhammet b.Ali “et-Taki” 

             10-Ali b Muhammed  “en-Naki” 

             11-Hasan b. Ali “el-Askeri” 

             12-Muhammed b. Hasan “ el-Mehdi” 

4. Ahiret inancı (Mead): Ölümden sonra kıyamete kadar berzah ve sonra kıyamet 

gerçektir. Mizan, hesap, sırat, şefaat, cennet ve cehennem gerçektir. 

5.Adalet: Allah adildir, zalim değildir. Allah emirlerine uyanları mükâfatlandıracak, 

uymayanları ise azaba uğratacaktır.141 

b) Füru-u Din 

Dinin ibadet ve muamelatla ilgili kısmıdır. On kısma ayrılır. 

1. Namaz: Namaz amellerin en önemlisidir. Allah kulun namazını kabul ederse, diğer 

ibadetlerinde kabul eder. Namazı kabul olmayanın diğer ibadetleri de kabul olmaz. Farz namazlar 

şunlardır: Günlük Namazlar, Ayat Namazı (Güneş ve ay tutulduğunda kılınır), Hacda tavaf 

namazı, adak, yemin, namazı, cenaze namazı, Cuma namazı.142  

2. Oruç: Ramazan ayında Ehl-i Sünnette olduğu gibi 30 gün tutulur. 

3. Hac: Şartlarını taşıyan herkesin ömründe bir kez Hacca gitmesi farzdır. 

4. Zekât: Namazdan sonra en önemli ibadettir. Şartlarını taşıyan kimsenin zekât vermesi 

farzdır. 

5. Humus:Enfal 41.ayeti ile Hz Peygamber yakınlarına zekat yerine verilmek üzere 

farzdır. Humus ikiye bölünmelidir. Yarısı seyitlerin hissesi olup, fakir yetim, yolda kalmış 

seyitlere, diğer yarısı masum imamın hakkıdır ve tüm şartlara sahip müçtehide verilmeli veya 

onun izin verdiği yerde kullanılmalıdır.143 

6. Emr-i Bi’l maruf,  nehy-u anil münker: Her müslümanın yapması gereken en önemli 

farzlardandır. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak demektir. 

7.Tevella: Hz. Muhammed ve soyunu sevenleri sevmek demektir. 

                                                 
141 GÖLPINARLI, a.g.e., s.259. 
142 Ali Hüseyni SİSTANİ, Tam İlmihal, Çev., Komisyon, İstanbul, Alulbeyt Yay., 2005, ss.149-150. 
143 SİSTANİ, a.g.e., s.354. 
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8.Teberra: Hz Muhammed ve soyunu sevmeyenleri sevmemek.144 

9. Cihat: Cihat ikiye ayrılır. Büyük cihat, insanın nefsine karşı savaşıdır. Küçük cihat, 

hak, adalet ve dinin ikamesi için dıştaki düşmanlara karşı savaştır.145 

Ehl-i sünnet ile Şia arasında ibadetlerde fark olmasının nedeni, şianın Ehl-i Beyt’ten gelen 

hadislere Ehl-i Sünnet’in ise sahabeden gelen hadislere ve sahabe içtihadına önem vermelerinden 

kaynaklanmaktadır.146 

İmamiyye, Şii olmayan bir ravinin rivayetini alırken tereddüt etmiştir. Ehl-i Sünnet de 

Sünni olmayan bir ravinin rivayetini almakta tereddüt etmiştir. Hâlbuki bir ravinin haberi 

alınırken mensup olduğu zümreye değil, rivayetin doğruluk derecesine bakılmalıdır.147 

 

                                                 
144 FIĞLALI, a.g.e., s.172. 
145 FIĞLALI, a.g.e., s.191. 
146 GÖLPINARLI, a.g.e., s.574. 
147 M.Ebu ZEHRA, İmam Cafer Sadık, Çev., İbrahim Tüfekçi, İstanbul, Şafak Yay., 1992, s.239. 
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E. KARAKOYUNLU İLÇESİ’NDE DİNİ HAYATLA İLGİLİ BULGULAR 

I. DİNİN İNANÇ BOYUTUYLA İLGİLİ BULGULAR 

İnancın olmadığı bir din düşünmek imkânsızdır. En ilkelinden en yükseğine kadar, hak ve 

ya batıl olsun bu inançlar o dinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Her dinin kaynağı dini tecrübe, 

sezgi, ilham veya vahiy olan asgari bir teorik anlatıma, birtakım inançlar, tasavvurlar ve fikirlere 

dayanır. Bunların o dine inananları bir birine bağlayan bir tesiri vardır.148 İslam’a göre iman; 

terim olarak Hz Peygamberi Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde tasdik etmek, 

onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden 

inanmaktır. Buna göre kalbin tasdiki imanın değişmeyen asli unsurudur. İmanla bilgi arasında 

çok yakın bir ilişki vardır.  İnanılacak esaslarla ilgili bilgiye iman diyebilmek için, kişinin 

gönlünde iradeli bir boyun eğişin, teslimiyetin ve tasdikin bulunması gerekir.149 Kalp, dil ve 

İslam toplumunun üyeleri arasında üçlü bir ilişki vardır. Kalp veya aklın barındığı yer, itikadi 

prensiplerin kabul edildiği yerdir. Dil, bunu ikrar eder ve kabul edilen bu ilkeler, İslam 

toplumunun diğer üyeleriyle beraber sosyal hayatta yansımasını bulur.150 

İslam dininde Müslüman olanların inanması gereken bazı temel esaslar belirlenmiştir. 

Örneklemimizin dinin temel kabul edilen esaslarına olan inançlarını sorduğumuz sorularla 

belirlemeye çalıştık. Ayrıca gözlemlerimize dayanarak edindiğimiz kanaate göre son derece 

yaygın olan bazı halk inançları ile ilgili sorular da sorarak, bu inançların halkın dini 

yaşantısındaki yerini anlamaya çalıştık. Örneklemimizin mensubu olduğu mezhebin inanç 

esaslarını da dikkate alarak, onların bu konudaki inanç durumlarını da öğrenmeğe çalıştık. 

Din veya dindarlık konusunda insanlar birbirinden farklı düşünceler taşımakta ve farklı 

davranışlar sergilemektedirler.  Dindarlık kavramı kişiden kişiye, kültürden kültüre ve mensup 

olunan dinin esaslarına göre farklı anlamlar kazanır.151 Ancak bizim dindarlıktan kastımız,  

kişinin inançlı olup, mensup olduğu dinin kurallarına göre ferdi ve sosyal hayatını 

düzenlemesidir. Zygmunt Bauman’a göre inanca sahip olmak; hayatın anlam taşıdığına 

güvenmek ve kişinin yapmakta olduğu ya da yapmaktan kaçındığı şeyin uzun vadeli bir önem 

                                                 
148 GÜNAY, a.g.e., s.238. 
149 KOMİSYON, İlmihal,(İman ve İbadetler),C.1,Ankara,TDV.,Yay., 2006, s.68. 
150W.Montgomery WATT, İslam Nedir?, Çev., Elif Rıza, 2.Bsm., İstanbul, Birleşik Yay., 1993, s.200. 
151 Veysel UYSAL, Türkiye’de Dindarlık ve Kadın, İstanbul, Dem Yay., 2006, s.74. 
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taşıyacağını ummaktır.152 İnançsız bir insanın psikolojik varlığı düşünülemez, zira bu insan, 

devamlılığı olmayan bir varlık demektir. İnançların ferdi şahsiyette oynadığı temel rollerden biri 

de, onun psikolojik dünyasına bir yapı ve devamlılık kazandırmasıdır.153 Geniş inanç ve 

uygulama şekillerini kapsayan dindarlık154  ise,  insanın iman-amel temelinde ortaya koyduğu 

dini tutum, deneyim ve davranış biçimini, yani dini yaşantıyı veya dindarca hayatı, inanılan dinin 

emir ve yasakları doğrultusunda yaşamayı ifade eden inanç, bilgi, tecrübe, duygu ibadet etki 

organizasyon gibi boyutları olan bir olgu olarak anlaşılabilir.155  

Örneklemimizin dindarlık boyutunu tespit etmek için “Kendinizi dini inanç ve yaşayış 

yönünden nasıl tanımlarsınız?” şeklinde bir soru sorduk. (%)N=404 

Tablo:10 Deneklerin Dini İnanç Yönünden Tutumları 

 

1,5

14,1

52,7

31,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 İnanıyorum ve
ibadetlerimi yapmaya

çalışıyorum

 İnanıyorum ama
ibadetlerimi
aksatıyorum

 İnanıyorum ama
ibadetlerimi
yapamıyorum

 Dine ilgi duymuyorum

 
Tabloya göre, örneklemimizin dindarlık düzeyini anlamamız için 1.seçeneği 

işaretleyenleri dindar, 2. seçeneği işaretleyenleri az dindar, 3. seçeneği işaretleyenleri dinle az 

ilgili, 4. seçeneği işaretleyenleri dine ilgisiz olarak sınıflandırdık. Buna göre, örneklemimizin % 

52.7’si dindar, % 31.7’si az dindar, % 14.1’i dinle az ilgili, % 1.5’i dine ilgisizdir.  

                                                 
152 Zygmunt BAUMAN, Bireyselleşmiş Toplum, Çev., Yavuz Alogan, İst., Ayrıntı Yay., 2005, s.192. 
153 David KRECH, Rıchard S. CRUTCHFILD, Sosyal Psikoloji, Çev., Erol Güngör, 4.Bsm., İst., Ötüken Neşriyat, 
1994, s.230. 
154 Veysel UYSAL, a.g.e., s.76. 
155 Ejder OKUMUŞ, Gösterişçi Dindarlık, İstanbul, Pınar Yay., 2002, s.38. 
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Tablo :11 Dindarlık /Cinsiyet (%) 
 
 

CİNSİYETE 
GÖRE DAĞILIM 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
Yapmaya 
Çalışıyorum 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
aksatıyorum 

İnanıyorum 
İbadetlerimi 
Yapamıyorum 

Dine İlgi  
Duymuyorum 

Kadın 5555,,11 3355,,44 99,,55 00,,00 
Erkek 5511,,22 2299,,33 1177,,11 22,,44 
ORTALAMA 5522,,77  3311,,77  1144,,11  11,,55  

 

Tabloyu cinsiyet değişkeni açısından değerlendirirsek,  kadınları (% 55.1), erkeklerden 

(% 51.2) daha dindar olarak nitelendirebiliriz. Ancak ibadetlerini aksatan kadınlar % 35.4, 

erkekler % 29.3’tür.  İbadetlerini yapamadığını ve dine ilgi duymadığını belirten erkeklerin 

toplam oranı % 19.5 iken, kadınlardan ibadet yapamayanlar % 9.5’tir. Kadınlardan dine ilgi 

duymayan yoktur.  

Her ne kadar kadınlar erkeklerden daha fazla ibadetlerini aksatsa da, (% 35.4) erkeklerden 

daha fazla dinle ilgili olup, daha dindar olduklarını söyleyebiliriz. 

 Oysa,Veysel Uysal’ın araştırmasında, kadınların dini tutum ve davranışları erkeklerden 

daha az yoğun ve daha az güçlü olduğu şeklinde sonuç çıkmıştır.156 

 
 Tablo : 12 Dindarlık / Yaş (%) 
 

YAŞ 
GRUPLARINA  
GÖRE DAĞILIM 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
Yapmaya 
Çalışıyorum 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
aksatıyorum 

İnanıyorum 
İbadetlerimi 
Yapamıyorum 

Dine İlgi 
Duymuyorum 

17-25 Yaş 4433,,88 3388,,00 1144,,00 44,,11 
26-40 Yaş 3399,,44 3399,,44 2211,,22 00,,00 
41-60 Yaş 6655,,00 2233,,33 1100,,77 11,,00 
61 Yaş ve Üzeri 8855,,44 1122,,55 22,,11 00,,00 
ORTALAMA 5522,,77 3311,,77 1144,,11 11,,55 

 

İnsanların dini yönelimleri, toplum şartlarına bağlı olarak, değişime uğrar. Ancak gençlik 

döneminde insanlar, dine yakın ilgi duyarlar. Hayatın anlamı, insanın sorumluluklarını belirleme, 

kişiliğini tanımlama gibi konular, duygusal ve sosyal birçok arzunun tatmini insanın dini 

motivasyonunda çok etkilidir.157 Bu açıdan örneklemimizin inanç boyutunun yaşlara göre 

                                                 
156 UYSAL, a.g.e., s.80. 
157 UYSAL, a.g.e., s.73. 
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değişimine bakacak olursak, şu sonuçları görmemiz mümkündür. 

 Tabloya göre 17-25 yaş grubundakilerin % 43.8’i dindar, % 38.0’i az dindar, % 14.0 dine 

az ilgili, % 4.1’i dine ilgi duymuyor. 26-40 yaş aralığındakilerin % 39.4’ü dindar, % 39.4 ‘ü az 

dindar, % 21.2’si dine az ilgilidir. Bu grupta dine ilgi duymayan yoktur. 

41-60 yaş aralığındakilerin % 65.0’i dindar, % 23.3’ü az dindar, % 10.7’si dinle az ilgili 

iken, dine ilgi duyamayan % 1.0’dır.  

61 Yaş ve üzeri grup ise,  % 8855..44 gibi büyük bir oranda dindar, % 12.5’i az dindar, % 

2.1’i dine az ilgili, yine bu grupta dine ilgi duymayan yoktur. Bu yaş grubunda ibadetlerini 

yapamayan ve aksatanların toplam oranı, % 14.6’dır. Bunların büyük çoğunluğu sağlık 

problemleri nedeniyle oruç tutamayanlar ve namaz kılamayanlardır. Bu nedenle bu oranı dine az 

ilgili ve ya az dindar şeklinde tanımlamak yanlış olur. 

Buna göre Karakoyunlu’da yaşla birlikte ibadetlere bağlılık ve dindarlık düzeyinde bir 

artış olduğunu söyleyebiliriz. Örneklemimizi oluşturan 17-25 yaş aralığındakilerin % 43.8’i 

dindardır. Bu oran, 26-40 yaş aralığında biraz azalsa da, ( % 39.4) yukarı yaşlara doğru artarak 61 

yaş ve üzeri grupta % 85.4’e çıkıyor. Bu konuda Mehmet Taplamacıoğlu’nun 1962 yılında 

yayınladığı araştırmasında da benzer sonuç çıkmıştır. Sözkonusu araştırmada 16-30 yaşları 

arasındaki grupta namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirenlerin oranı % 31.8’dir. 50 ve üzeri yaş 

grubundakilerde ise bu oran % 69.5’e yükselmektedir. Taplamacıoğlu, bu değişmeyi, 50 yaşından 

sonra fiziki gücün azalmasına, tabiri caizse, Azrail’in kendini göstermesine bağlamaktadır. Bu 

yaştaki insanlar toplumla ve toplumsal gösterilerle ilgilerini gevşetmeye başlamışlardır. Zaten bu 

tür insanların toplumsal eylem ve törenlere katılması, eğlenmesi hoş görülmez. Toplum onları 

adeta zorla dindarlığa sevk eder.158 Ülkemizde yakın zamanlarda farklı bölgelerde yapılan alan 

araştırmalarında da yaşla birlikte dindarlık düzeyinde bir artış olduğuna dair bulgular elde 

edilmiştir.159 Bunun nedenlerinden biri de yaşın artmasıyla birlikte genellikle insanların zihinsel 

olarak olgunlaşmaları olabilir. 

                                                 
158 Mehmet TAPLAMACIOĞLU, “Yaşlara Göre Dini Yaşayışın Şiddet ve Kesaveti Üzerine Bir Anket Denemesi”, 
C. 10. 1962, ss.146-150. 
159 Bkz., M.Emin KÖKTAŞ, Türkiye’de Dini Hayat, İzmir Örneği, İstanbul, İşaret Yay.,1993, ss.79,109; Hacı 
ERMİŞ, Eskil İlçesinde Sosyal ve Dini Hayat, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2004, ss. 52- 53; İhsan 
Çapcıoğlu, Sosyal Değişme Sürecinde Din ve Kadının Toplumsal Konumu ( Kastamonu Örneği ) Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004, s.86. 
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Tablo :13 Dindarlık / Mesleki Durum (%) 
 

MESLEKİ 
DURUMLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
Yapmaya 
Çalışıyorum 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
aksatıyorum 

İnanıyorum 
İbadetlerimi 
Yapamıyorum 

Dine İlgi 
Duymuyorum 

Ev Hanımı, Öğrenci, 
Emekli, işsiz  

5522,,44 3322,,88 1122,,77 22,,11 

Esnaf, Sanatkar, 
Memur, İşçi 

4466,,66 3377,,00 1133,,77 22,,77 

Çiftçi 5566,,33 2277,,55 1166,,22 00,,00 
ORTALAMA 5522,,77 3311,,77 1144,,11 11,,55 

 

İnsanların yaptıkları işlerin dindarlık düzeylerine etki ettiğini düşünmekteyiz. Ev Hanımı, 

öğrenci, emekli, işsizlerden oluşan ilk meslek grubundaki deneklerin  % 52.4’ü dindar, % 32.8’i, 

az dindar, % 12.7’si dindar değil, % 2.1’i dine ilgi duymamaktadır. 

Esnaf sanatkar, memur, işçilerden oluşan ikinci gruptakilerin dindarlık düzeyi biraz 

düşerek, % 46.6 olmaktadır. Bu grupta az dindar olanların oranı % 37.0, dinle az ilgili olanlar % 

13.7, dine ilgi duymayanlar ise % 2.7’dir. 

Çiftçilerden oluşan son meslek grubundakilerde ise, dindar olanların oranı en yüksek 

olarak % 56.3, az dindar olanlar % 27.5, dinle az ilgili olanlar % 16.2, dine ilgi duymayan bu 

grupta yoktur. 

 Amiran Kurtkan’a göre “köylü açık havada çalıştığı için iklim ve hava şartlarına daha 

fazla maruz kalır. Toprak, ürünler, güneş ve suyla daima temas halinde ve asla müdahale 

edemeyeceği tabiat kuvvetlerine tabi durumdadır. Bu nedenle şehirli kesime nazaran daha dindar 

ve daha mütevekkildir.”160 Bizim sonuçlarımızda mesleki durum ile dindarlık ilişkisine 

baktığımızda çiftçilerin daha dindar olmalarını bu sebebe bağlayabiliriz. 

 
 
Tablo: 14 Dindarlık /Medeni Durum (%) 
 

 
MEDENİ 
DURUMLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
Yapmaya 
Çalışıyorum 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
aksatıyorum 

İnanıyorum 
İbadetlerimi 
Yapamıyorum 

Dine İlgi 
Duymuyorum 

Bekâr 4400,,44 3377,,66 1188,,44 33,,55 
Evli 5599,,88 2288,,00 1122,,22 00,,00 
Boşanmış/Eşi vefat etmiş 5522,,99 3355,,33 55,,99 55,,99 
ORTALAMA 5522,,77  3311,,77  1144,,11  11,,55  

                                                 
160 Amiran KURTKAN BİLGİSEVEN, Köy Sosyolojisi, ss. 83-84. 
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Evlilik kişilerin hayatında önemli değişikliklere yol açmakta ve kişiye birtakım 

sorumluluklar yüklemektedir. Diğer sosyo-kültürel faktörler gibi medeni durum da insanların 

dindarlık düzeyinde etkilidir.161 

 Bu soruyu medeni duruma göre değerlendirirsek,  bekârların % 40.4’ü, evlilerin ise  % 

59.8’i, boşanmış/eşi vefat etmişlerin ise % 52.9’u inançlı ve ibadetlerini yapıyor, yani dindardır. 

Buna göre evlilerin diğerlerinden daha dindar olduğu sonucunu çıkarabiliriz. İhsan Çapcıoğlu’da 

Kastamonu İli’ni kapsayan araştırmasında, evliliğin dini inanç ve bağlılıkla ilişkili olduğunu ve 

dini inanç düzeyinin yükselmesini etkilediği şeklinde sonuca varmıştır.162 

 
Tablo:15 Dindarlık /Eğitim durumu (%) 

  
EĞİTİM 
DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi Yapmaya 
Çalışıyorum 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
Aksatıyorum 

İnanıyorum 
İbadetlerimi 
Yapamıyorum 

Dine İlgi 
Duymuyorum 

Mezun Değil 6699,,88 2200,,66 99,,55 00,,00 
İlkokul Mezunu 7722,,77 1155,,99 1100,,22 11,,11 
Ortaokul Mezunu 4444,,22 2299,,99 2244,,77 11,,33 
Lise Mezunu 4400,,33 4444,,44 1133,,22 22,,11 
Üniversite/Y.Lisa
ns, Doktora 

4400,,66 4433,,88 1122,,55 33,,11 

ORTALAMA 5522,,77  3311,,77  1144,,11  11,,55  

  

Eğitim durumu da kişilerin dindarlık düzeylerini belirleyen önemli faktörlerden biridir. 

Zira tahsilin dini tutum ve davranışlar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.163 

 Eğitim düzeyi açısından tabloya bakacak olursak, mezun olmayanların % 69.8’i dindar, 

% 20.6’sı az dindar, % 9.5’i dine az ilgiliyken, dine ilgi duymayan bu grupta yoktur. İlkokul 

mezunlarında dindarlık düzeyi biraz artarak % 72.7 olmaktayken,  az dindar olanlar %15.9’dur. 

Dine az ilgili olanlar % 10.2, dine ilgi duymayanlar % 1.1 olmaktadır.  

Ortaokul mezunlarına bakarsak, dindarlık düzeyi önceki yaş gruplarına göre daha düşerek 

% 44.2 olmaktadır. % 29.9’u az dindar, % 24.7’si dine az ilgilidir. Dine ilgi duymayanların oranı 

ise, % 1.3’tür. Lise mezunlarının % 40.3’ü dindar, % 44.4’ü az dindar, % 13.2’si dine az ilgili, % 

2.1’i dine ilgi duymamaktadır. Üniversite ve yüksekokul mezunları ile  lise mezunları arasında 

                                                 
161 UYSAL, a.g.e.,s.82. 
162 ÇAPCIOĞLU, a.g.t., s.88. 
163 UYSAL, a.g.e., s.81. 



 48

önemli bir fark olmayıp, hemen hemen aynı oranlar görülmektedir. 

Sonuç olarak; dindarlık düzeyi açısından ilkokul mezunlarıyla mezun olmayanların 

arasında az bir fark olsa da, genel olarak Karakoyunlu’da eğitim düzeyi arttıkça dindarlık 

düzeyinde bir düşüş göze çarpmaktadır. Lise ve üniversite mezunlarında ibadetini aksatanlar ile 

yapanların oranı birbirine yakındır.  Eğitim düzeyi arttıkça dine ilgi duymayanlar artmaktadır.  

Bize göre bunun nedeni, eğitim düzeyi açısından düşük kesim genellikle yaşlılardan 

oluşmaktadır. Bu kesim gerek yaşa bağlı olarak, gerekse de din adamlarının dini telkinlerinden 

dolayı, genç ve eğitimli kesime nazaran dine karşı daha fazla ilgi duyabilmektedirler.  

Genel olarak İlçe’de ibadetlerini aksatsa da, inanç açısından dine ilgi duyanlar 

çoğunluktadır. Eğitim durumu yükseldikçe, dindarlık düzeyinde bir düşüş yaşanmaktadır. 

Nitekim Uysal’ın araştırmasında da bu doğrultuda bir sonuç çıkmıştır.164  

 

Tablo:16 Dindarlık / Aylık Gelir  
    
GELİR GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

İnanıyorum ve 
İbadetlerimi 
Yapmaya 
Çalışıyorum 

İnanıyorum Ama 
İbadetlerimi 
Aksatıyorum 

İnanıyorum 
Ama 
İbadetlerimi 
Yapamıyorum 

Dine İlgi 
Duymuyorum 
 

  300 YTL Altı 59,5 24,1 15,5 0,9 
  300 - 400 YTL Arası 55,6 34,7 8,3 1,4 
  401 - 750 YTL Arası 52,4 28,6 17,9 1,2 
  751 - 1000 YTL Arası 54,7 32,0 13,3 0,0 
  1001 - 1500 YTL Arası 25,0 42,9 25,0 7,1 
  1501 - 2000 YTL Arası 38,5 53,8 0,0 7,7 
  2001 YTL ve üzeri 44,4 44,4 11,1 0,0 
ORTALAMA 52,9 31,2 14,4 1,5 

       

Yukarıdaki tabloya göre deneklerin ekonomik seviyeleri yükseldikçe dindarlık düzeyinde 

bir düşüş olduğu görülmektedir. Ancak inanıp ibadetlerini yapanlar (dindar) 300 YTL  altı gelire 

sahip grupta % 59.5 oranındadır. Bu oran daha yukarı gelire sahip olanlarda azalarak, 1001-1500 

YTL arası gelire sahip olan grupta % 25.0 olmaktadır. Bundan sonra 1501-2000 YTL arası gelire 

sahip olan grupta bu oran tekrar yükselerek % 38.5, 2001 YTL ve üzeri grupta % 44.4 olarak 

tekrar yükselmektedir. Sonuç olarak 300 YTL ve altı gelire sahip olanları dindar, daha yukarı 

gelire sahip olanları ise az dindar olarak nitelendirebiliriz. Dine ilgi duymayan grup en fazla çok 

zengin kesimdir (% 7.7). 

                                                 
164 UYSAL, a.g.e., s.81. 
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Bundan sonraki aşamada deneklerin İslam’ın inanç esaslarına bağlılık durumunu 

inceleyeceğiz. 

 Şiaya göre Usul-i Din yani dinin esasları beştir. Bunlar, Tevhit, Nübüvvet, İmamet, 

Adalet ve Mead. Şiada Usul-i Dinde taklit caiz değildir. Yani Kur’an’daki ayetlerde Allah’ın 

varlığına iyice düşünerek inanmak emredilmiştir.165 Biz de deneklerimizi dini inançlara bağlılık 

açısından incelerken, Caferi mezhebi inançlarını da göz önüne alacağız. Bu inanç esaslarından 

birincisi Allah’a iman anlamına gelen Tevhit’tir. 

1) Allah İnancı (Tevhid)  

İslam inanç esaslarının birincisi ve en önemlisi Allah’ın varlığına ve bir olduğuna 

inanmaktır. Şiilikte Allah’a inanmak (tevhit) usul-i dindendir. Yani dinin esaslarındandır ve 

Şiiliğe göre Tevhit, dörde ayrılır. 

 1.Tevhid-i Zati: Allah’ın zatının her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olması, eşi 

benzeri ve ortağının olmaması demektir. 

2. Tevhid-i sıfati: Allah’ın zatını tavsif buyurduğu sıfatlarına inanmaktır. Bu sıfatlar; 

Âlim, Kadir, Murid, Müdrik, Kadim-i Ezeli, Mütekellim Sadık’tır.166  İmamiye, Allah’ın zatı ve 

sıfatları konusunda Ehl-i sünnetten ayrıldığı noktalar şunlardır. İmamiye, Kur’an’ın mahlûk 

olduğuna inanır, Ehli Sünnetten Eşari’ye göre, Kur’an Allah’ın kelamıdır, mahlûk değildir. 

Maturidi’ye göre ise,  Kelam Allah’ın sıfatı olup zatıyla kaimdir. Fakat Kur’an’ın iki kapak 

arasındaki yazılı metni sonradan olmadır. 

İkinci mesele, Ehl-i Sünnet, Allah’ın Ahiret’te müminlere görüneceğine inanırken, Şia 

buna inanmamakta ve bunu söylemeyi küfür olarak değerlendirmektedir.167 

3.Tevhid-i Fiili: Allah’ın fiillerinde ortağı bulunmadığına inanmak demektir. Mümin; 

yaratmak, rızık vermek ve öldürmenin yalnız Allah’ın sıfatları olduğuna ve bunları yapmaya 

Allah’ın mecbur olmadığına iman etmekle mükelleftir. 

4.Tevhid-i İbadeti: İbadete layık olan yalnızca odur. Ondan başkasına ibadet etmenin şirk 

olduğuna inanmaya denir.168 Kısaca Caferilikteki Allah inancını açıkladık. Gözlemlerimize göre 

genel olarak halk, yukarıda kısaca açıkladığımız “Tevhid”in kısımlarını bilmemekte ve daha çok 

tevhit inancının, Allah’ın eşi ve benzeri olmaması, doğmamış ve doğrulmamış olması gibi 

                                                 
165 GÖLPINARLI, a.g.e., s.226. 
166 GÖLPINARLI, a.g.e., ss. 235-236. 
167 FIĞLALI, a.g.e., ss.172-173. 
168 GÖLPINARLI, a.g.e., s.238. 



 50

anlamlarını kastetmektedirler. Çünkü mollalar camilerde Allah’ın en çok bu sıfatlarına vurgu 

yapmaktadırlar. Biz de sorduğumuz soruda genel olarak deneklerin Allah inancı konusundaki 

tutumlarını farklı değişkenlere göre belirlemeye çalıştık. 

 

Tablo:17 Allah inancı bakımından kendi durumunuza uygun seçeneği işaretleyiniz.  

(%) N= 403 

0,5

1,2

74,4

23,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Her şeyi yaratan Allah’ın varlığına kesin olarak
inanıyorum ve bu konuda akli ve mantıki

delillerin varlığını kabul ediyorum.

Allah’ın varlığına inanıyorum, fakat bu konuda
delile ihtiyaç duymuyorum.

Allah’ın varlığına inanıyorum, fakat bazı
şüphelerim var.

Allah’ın varlığına inanmıyorum

 
 

Örneklemimizin Allah inancı ile ilgili düşüncelerine bakacak olursak, % 74.4’ü Allah’ın 

varlığına kesin olarak inanıyor ve bu konudaki akli ve mantıki delillerin varlığını kabul ediyor, % 

23.8’i Allah’ın varlığına inanmakta ve bu konuda delile ihtiyaç duymamaktadır. % 1.2’si 

Allah’ın varlığına inanmakla beraber, bazı şüpheler duymaktadır. Allah’ın varlığına inanmayan 

ise düşük oran olarak  % 0.5’tir. Ancak örneklemimizin % 23.8’i Allah’a inanmakta ve bu 

konuda delile ihtiyaç duymayarak, taklidi olarak iman etmektedir. Sonuçta araştırmaya 

katılanlarda yüksek oranda (% 98.2) bir olan Allah inancı mevcuttur. Zaten din ile ilgili yapılan 

araştırmalarda yüce bir varlığa inanma, daima en yüksek değer olarak görülmektedir.169  

 Allah inancını cinsiyet değişkeni açısından değerlendirirsek şu sonuçlara görürüz. 

 

                                                 
169 M.Emin KÖKTAŞ, Türkiye’de Dini Hayat, İzmir Örneği, İşaret Yay., İst,1993, s.79. 
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Tablo: 18 Allah İnancı /Cinsiyet (%) 
 

 
CİNSİYETE 
GÖRE DAĞILIM 

Her şeyi yaratan Allah’ın 
varlığına kesin olarak 
inanıyorum ve bu konuda 
akli ve mantıki delillerin 
varlığını kabul ediyorum. 

Allah’ın varlığına 
inanıyorum, fakat bu 
konuda delile ihtiyaç 
duymuyorum. 

Allah’ın 
varlığına 
inanıyorum, 
fakat bazı 
şüphelerim var. 

Allah’ın 
varlığına 
inanmıyorum 

Kadın 7700,,99 2288,,55 00,,66 00,,00 
Erkek 7766,,77 2200,,88 11,,66 00,,88 
ORTALAMA 7744,,44 2233,,88 11,,22 00,,55 

 

Kadınların % 70.9’u, Allah’ın varlığına inanmakta ve bu konudaki akli ve mantıki 

delilleri kabul etmekte, % 28.5’i delile ihtiyaç duymadan Allah’ın varlığına inanmakta, % 0.6’sı 

Allah’ın varlığı hakkında şüpheler duymakta ve Allah’a inanmayan kadın yoktur.  

Erkeklerin ise % 76.7’si Allah’ın varlığına inanmakta ve bu konudaki akli ve mantıki 

delilleri kabul etmektedir. % 20.8’i Allah’ın varlığına inanmakta ve delile ihtiyaç 

duymamaktadır. % 1.6’sı Allah’ın varlığı hakkında şüpheler duymaktadır ve Allah’a inanmayan 

ise % 0.8’dir. 

 Tabloda görüldüğü gibi erkekler ile kadınlar arasında Allah inancı açısından önemli bir 

fark bulunmamakla beraber, erkekler kadınlara nazaran daha rasyoneldirler. Kadınlar ise taklidi 

olarak iman etmektedirler. 

Kişinin yaşının Allah inancına sahip olmada önemli bir değişken olduğunu 

düşündüğümüzden, Allah inancı ile yaş arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.  

 

Tablo: 19 Allah İnancı /Yaş (%) 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Her şeyi yaratan Allah’ın 
varlığına kesin olarak 
inanıyorum ve bu konuda 
akli ve mantıki delillerin 
varlığını kabul ediyorum. 

Allah’ın varlığına 
inanıyorum, fakat bu 
konuda delile ihtiyaç 
duymuyorum. 

Allah’ın 
varlığına 
inanıyorum, 
fakat bazı 
şüphelerim var. 

Allah’ın 
varlığına 
inanmıyorum 

17-25 Yaş 8822,,44 1133,,44 22,,55 11,,77 
26-40 Yaş 8822,,66 1166,,77 00,,88 00,,00 
41-60 Yaş 6688,,99 3300,,11 11,,00 00,,00 
61 Yaş ve Üzeri 4444,,99 5555,,11 00,,00 00,,00 
ORTALAMA 7744,,44  2233,,88  11,,22  00,,55  

  
Tabloya göre, 17-25 yaş grubunda olanların % 82.4’ünün akli ve mantıki delilerin 

varlığını kabul ederek Allah’ın varlığına inandığını, % 13.4’ünün herhangi bir delile ihtiyaç 

duymadan inandığını, % 2.5’inin bu konuda şüpheleri varken, % 1.7’sinin ise Allah’a 
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inanmadığını görüyoruz. 

26-40 yaş grubunda ise, 1. seçeneği işaretleyenlerin oranı, % 82.6, 2. seçeneği 

işaretleyenlerin oranı % 16.7, 3. seçeneği işaretleyenlerin oranı % 0.8,  Allah’a inanmayan bu 

grupta yoktur. 

41-60 yaş grubunda Allah’ın varlığına inanıp, bu konudaki akli ve mantıki delilleri kabul 

edenlerin % 68.9,  herhangi bir delile ihtiyaç duymadan inananların oranı % 30.1, bu konuda 

şüphe duyanlar ise % 1.0’dır. 

61 yaş ve üzeri grup a ise Allah’ın varlığına delileri kabul ederek inananlar % 44.9, delile 

ihtiyaç duymadan inanlar % 55.1’dir. Bu grupta da Allah’ın varlığına inanmayan ve şüphe duyan 

olmamıştır. 

 Bu oranlara baktığımızda açıkça görüldüğü gibi, yaş arttıkça Allah’ın varlığına bir delil 

arayarak inananların oranı azalırken, delile ihtiyaç duymadan inananların oranı artmaktadır.  

Bunun aksine yaş düştükçe Allah’ın varlığına olan akıl yürütme artmakta ve delile ihtiyaç 

duymadan inananlar azalmaktadır.  

Bu konuda benzer bir araştırma da, Bolvadin’de yapılmış ve bizim sonuçlarımızın tersi bir 

sonuç çıkmıştır. Buna göre, akli ve mantıki delillerin varlığını kabul ederek Allah’a inanma, yaş 

gruplarına göre incelendiğinde, en fazla (% 89.5) 61 yaş ve üzeri yaş grubunda görülmekte ve yaş 

azaldıkça bu oran da düşmektedir.170 Bizim sonucumuzda dikkati çeken bir husus da, 17-25 yaş 

grubunda Allah’ın varlığına inanmayan ve bu konuda şüpheleri olanların toplam oranı, % 4.2 

olmasıdır. Bu konuda batıda kiliseden kopan ve imanını yitiren 350 kişi üzerinde yapılmış 

sosyolojik bir araştırma, bunlar arasında en büyük kısmının 15-19 yaş arasında imanlarını 

yitirdiğini ortaya koymuştur.171 

                                                 
170 Cemile Zehra ŞİŞİK, Bolvadin ve Çevresinde Sosyal ve Dini Hayat, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 
2002, s.46. 
171 Antonie VERGOTE, “Ergenlikte Din”, Çev., Erdoğan Fırat,  A.Ü.İ.F.D, C.XXIX ,1981,s.589. 
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Tablo: 20 Allah İnancı / Medeni durum (%) 
 

 
MEDENİ 
DURUMA GÖRE 
DAĞILIM 

Her şeyi yaratan Allah’ın 
varlığına kesin olarak 
inanıyorum ve bu konuda 
akli ve mantıki delillerin 
varlığını kabul ediyorum. 

Allah’ın varlığına 
inanıyorum, fakat bu 
konuda delile ihtiyaç 
duymuyorum. 

Allah’ın varlığına 
inanıyorum, fakat 
bazı şüphelerim 
var. 

Allah’ın 
varlığına 
inanmıyorum 

Bekâr 8855,,55 1111,,66 11,,44 11,,44 
Evli 7700,,99 2288,,33 00,,88 00,,00 
Boşanmış/Eşi 
Vefat etmiş 

3388,,99 5555,,66 55,,66 00,,00 

ORTALAMA 7744,,44 2233,,88 11,,22 00,,55 

 
Tabloya göre, bekârların % 85.5’i Allah’a akli ve mantıki delillere dayanarak 

inanmaktayken, delile ihtiyaç duymadan inananların oranı % 11.6’dır. Bu konuda şüphe duyanlar 

(% 1.4) ile Allah’a inanmayanların oranı aynıdır. ( % 1.4) 

Evlilerde ise bekârlara nazaran Allah’ın varlığına akli ve mantıki delillere dayanarak 

inananların oranı düşmektedir. ( % 70.9 ) 

Boşanmış /eşi vefat etmiş olanlara gelince, akli ve mantıki delillere dayanarak Allah’a 

iman edenlerin oranı en düşük seviyededir. (% 38.9) Oysa delile ihtiyaç duymadan inananlar  (% 

55.6) ve Allah’ın varlığı konusunda şüphe duyanlar ise en fazladır(% 5.6). Bu grupta Allah’a 

inanmayan yoktur. Bu sonuçlara göre Allah’ın varlığına bekârlar daha fazla düşünme ve akıl 

yürütme yoluyla inanmaktadır. Bu grubu evliler takip etmekte ve en az akli delillere dayanarak 

iman edenler eşi vefat etmiş /boşanmışlarda görülmektedir. 

 
Tablo:21 Allah İnancı / Eğitim Durumu 
 

 
EĞİTİM 
DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

Her şeyi yaratan Allah’ın 
varlığına kesin olarak 
inanıyorum ve bu konuda 
akli ve mantıki delillerin 
varlığını kabul ediyorum. 

Allah’ın varlığına 
inanıyorum. Fakat bu 
konuda delile ihtiyaç 
duymuyorum. 

Allah’ın varlığına 
inanıyorum, fakat 
bazı şüphelerim 
var. 

Allah’ın 
varlığına 
inanmıyorum 

Mezun Değil 5555,,66 4444,,44 00,,00 00,,00 
İlkokul Mezunu 6655,,66 3344,,44 00,,00 00,,00 
Ortaokul Mezunu 7777,,66 1199,,77 22,,66 00,,00 
Lise Mezunu 8811,,77 1144,,88 22,,11 11,,44 
Üniversite/Y.Lisans 
Doktora 

9966,,99 33,,11 00,,00 00,,00 

ORTALAMA 7744,,44  2233,,88  11,,22  00,,55  

 

Eğitim durumunun Allah inancında etkili olduğunu düşündüğümüzden Allah İnancına 
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eğitim durumu açısından bakacak olursak; mezun olmayanlarda Allah’ın varlığına delilleriyle 

beraber inananlar % 55.6, delile ihtiyaç duymadan inananlar % 44.4, şüphe duyan ve inanmayan 

bu grupta yoktur. 

İlkokul mezunlarında, Allah’a delilleriyle beraber inananlar % 65.6, delile ihtiyaç 

duymayanlar % 34.4’tür. Bu grupta diğer şıkları işaretleyenler olmamıştır. 

Ortaokul mezunlarında, Allah’a delilere dayanarak iman edenler % 77.6,  herhangi bir 

delile gerek duymadan iman edenler % 19.7,   Allah’ın varlığından şüphe duyanların oranı ise, % 

2.6’dır. Lise mezunlarında, Allah’ın varlığına mantıki delillerin varlığını kabul ederek inananların 

oranı, % 81.7, delile ihtiyaç duymadan inananların oranı % 14.8’dir. Allah’ın varlığından şüphe 

duyanlar % 2.1, Allah’ inanmayan ise % 1.4 oranlarındadır. 

 Yüksek tahsillilere baktığımızda mantıki delillere dayanarak Allah inancına sahip olanlar, 

% 96.9 ile en yüksek orandadır. Delile ihtiyaç duymadan inananlar ise en düşük orandadır. (% 

3.1) Allah’a inanmayan ve varlığından şüphe duyan ise bu grupta yoktur. 

 Bu sonuçlar eğitim düzeyi arttıkça, düşünerek ve akıl yürüterek Allah inancına sahip 

olma oranının arttığı şeklindeki genel düşünceyi doğrulamaktadır. Eğitim düzeyi düştükçe daha 

çok taklidi imana sahip olunduğu görülmektedir. 

2) Peygamberlere İman 

İslam Dinine göre Allah, emirlerini insanlara ulaştırmakla görevli Peygamberler 

göndermiştir. Bütün Peygamberlere inanmak, İslam’ın inanç esaslarındandır. Peygamberlerin 

sonuncusu Hz. Muhammed’dir.  

Caferilikte ise Peygamber göndermek, adaleti dolayısıyla bir rahmet ve lütuf olarak 

Allah’a vaciptir. Kullarına onlar aracılığıyla kötülüğü ve iyiliği bildirir. Nübüvvete inanmak, 

dinin temellerinden biridir. Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş tanesinin adı geçmekle beraber, bir 

rivayete göre sayıları yüz yirmi dört bindir. Bu peygamberlerin sonuncusu ve efdali 

Hz.Muhammed’dir. Onun peygamberliğini tasdik etmedikçe, diğer peygamberlere inanmak 

boşunadır.172  Peygamberlik konusunda Ehl-i Sünnet’le Caferilik arasında önemli bir fark yoktur. 

 Deneklerin Hz. Muhammed ile ilgili düşüncelerini öğrenmek için sorduğumuz soruyla 

ilgili tablo şöyledir: 

                                                 
172 GÖLPINARLI, a.g.e., ss.275,282. 



 55

a. Hz. Muhammed’in Peygamberliği İle İlgili Bulgular 

  Tablo:22 Hz.Muhammed ile ilgili aşağıdaki maddelerden size uygun geleni 

işaretleyiniz. 

1,7

1,0

96,8

0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Hz.Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna
inanıyorum.

 Bazı üstün yetenekleri olmakla beraber
Hz.Muhammed’in peygamber değil; sadece bir

insan olduğuna inanıyorum. "

 
 

Ankete katılanların % 96.8’i Hz. Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna 

inanmaktadır. Burada örneklemimizin büyük bir oranda Hz. Muhammed’in peygamber olduğuna 

inandıklarını görüyoruz. Bu konuda şüphe duyanlar % 0.2, Hz.Peygamber’in peygamber değil, 

sadece bir insan olduğuna inananlar % 1.0, fikir belirtmeyenler % 1.7’dir. Araştırma alanımızda 

dikkatimizi çeken bir husus da, Hz.Muhammed’in ismi anıldığında “Sallallahu aleyhi ve’s selem” 

veya “Rasulullah” ifadelerini kullanan hiçbir denekle karşılaşmadığımızdır. Hâlbuki on iki 

imamın her biri lakaplarıyla beraber anılmakta ve özellikle de en son imamın adı geçtiğinde 

büyük bir duygusallıkla, “sahib-i zaman” ifadesini kullanmaktadırlar. 

Tablodan açıkça anlaşıldığı gibi denekler Hz. Peygamber’in peygamberliğine % 96.8 

oranında inanmaktadır.  

 Mollaların vaaz ve mersiyelerinde, dine az da olsa ilgi duyan gençlerin okuduğu 

kitaplarda, 12 imamın menkıbeleri ve yaşam-ölüm öyküleri Hz. Peygamber’in yaşamından ve 

sözlerinden daha fazla yer tutmaktadır. Bu nedenle yüksek oranda Hz. Peygamber’in 

peygamberliğine inansalar da, O’nun hakkındaki bilgi düzeyleri düşük seviyededir.   Bir şey 

hakkında bilgisi olmayan insanların o şeye sevgi ve saygı duymaları mümkün değildir. 

Peygamberin peygamberliğine inanan insanlardan onun hayatı veya sünneti hakkında da bilgi 

Hz.Muhammed’in peygamberliği 
konusunda şüpheler taşıyorum 

 
 
 
 
 
 

Fikrim yok 
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sahibi olmaları da beklenir. Oysa Karakoyunlu’da insanların ne peygamber, ne de onun sünneti 

hakkında bir bilgisi vardır. Bu bilgi eksikliğini diğer peygamberler hakkında da görmemiz 

mümkündür. Diğer Peygamberlerden en fazla Hz. İsa hakkında az da olsa bilgileri olduğunu 

gördük. Bizce bunun nedeni, görsel medyada Hıristiyan âlemiyle ilgili yayınların nispeten daha 

fazla olması, diğer bir neden de, yurt dışında çalışanların Avrupa ülkelerinin dini hakkında bilgi 

aktarmalarıdır. 

Deneklerin sahabeler hakkındaki düşüncelerini tablo 23’de görebiliriz. Peygamberimizin 

sahabelerinden kastettiğimiz Hz.Ömer, Hz.Osman ve Hz.Ebubekir’dir. Halk, özellikle Hz.Ömer 

hakkında oldukça olumsuz bir düşünceye sahiptir. 

 

b. Hz. Muhammed’in Sahabeleri İle İlgili Bulgular 

Din kurucusunun etrafında tilmizler mevcuttur. Tilmizler arasındaki artan dayanışma 

duygusu onları birbirine bağlar ve onları sosyal teşkilatın başka şeklinden ayırt eder. Bu çeşit 

kardeşlik cemaatine “halka” denir. Tilmizler, din kurucusuna fedakârlık, dostluk ve sadakatle 

bağlı olan arkadaşlarıdır. Çoğunlukla müstesna bir tilmizin üstadın sırdaşı olması, onun şahsi 

bakımıyla meşgul olması vakidir. Onlar aynı zamanda tebliğin başarıya ulaşmasında yardımcı 

olarak, onun tebliğine saygı göstererek akidesini tanırlar.173 İslam tarihinde de “ashab” yani Hz. 

Peygamberin arkadaşlarının özel bir yeri olmuştur. Özelliklede ilk dört halife Resulullah’ın 

daima yakınında bulunmuş, ona ve mesajına sadık kalmış, İslam’ın tesisi ve yayılmasında etkin 

fonksiyonları olmuştur.   Wach’a göre de ashap, İslam dininde hususi bir yolla intisab etmiş olan 

dört halife ve diğer altı kişi, diğerlerinden istisna edildiler, çünkü Muhammed onların cennetle 

müjdelenmiş olduklarını bildirmişti. Sünni Müslümanlıkta ashap, gerçek dini pratiğin (sünnet) 

kaynağı olarak mevki işgal eder.174 Şii anlayışa göre, Hz. Peygamberin sağlığında saf ve temiz 

olan birçok sahabi O’nun ölümünden sonra bu hallerini muhafaza edememişlerdir. Ebu Said el- 

Hudri’den Hz. Peygamber’in ölümünden sonra sahabelerin neler yapacağını bilmediğine ve bu 

yüzden hepsine şefaat etmek istemenin hatalı olduğuna dair bir hadis rivayet edilmektedir. 

Dolayısıyla Peygamberin sağlığında adil olan bir sahabe, O’nun ölümünden sonra bu sıfatını 

koruyamamış olabilir.175 Karakoyunlu’da Caferiler ashaptan özellikle de Hz. Ayşe ve Hz. Ömer 

hakkında olumlu düşünceye sahip değillerdir.  Hz. Ömer’in, Hz. Peygamber hasta yatağındayken, 

                                                 
173 WACH, a.g.e., s.181. 
174 WACH, a.g.e., ss.182-183. 
175 Cemal SOFUOĞLU, “Şia’nın Sahabiler Hakkındaki Bazı Görüşleri”, A.Ü.İ.F.D, C.24,1981, ss.535-536. 
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Hz. Ali’nin halife tayin ettiğine dair yazdıracağı vasiyete engel olduğunu ve Sakife toplantısında 

oldu-bittiyle Hz. Ebubekir’e zorla biat ettiren kişi olduğunu düşündüklerinden, Hz. Ayşe’ye ise, 

Hz. Ali’yle savaştığı için olumlu bakılmamaktadır. Hatta araştırma sahamızda Ayşe, Ömer, 

Ebubekir ve Osman isimlerine sahip hiç kimse yoktur. Bu düşmanlığı artırıcı faktörlerin başında 

Şii mollaların vaazları gelmektedir. Hemen hemen her vaazda sahabeler kötülenmekte, onlar birer 

menfaat düşkünü ve Ehl-i Beyt düşmanı olarak anlatılmaktadır. Bu telkinlerin etkisinde kalan 

halkın da farklı düşünmesi beklenmemelidir. Biz de bu konuda halkın düşüncesinde değişiklik 

olup olmadığını tespit etmek için soru sorduk.  

Tablo:23 Hz. Muhammed’in sahabeleri hakkında aşağıdaki maddelerden size uygun 

geleni işaretleyiniz. (%) 402 
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faziletli kimseler idiyse de, onun vefatından sonra
çoğu doğru yoldan uzaklaşmıştır
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 Diğer

 
Tabloya göre, deneklerin % 31.4’ü sahabelerin hepsinin daima faziletli insanlar olduğuna, 

% 36.1’i Hz.Peygamber’in vefatından sonra doğru yoldan uzaklaşmış olduğuna inanmaktadır. % 

29.7’si fikir belirtmemiştir. Diğer seçeneğini işaretleyenler ise % 1.5 oranındadır. Bu seçeneği 

işaretlere baktığımızda genel olarak, sahabelere ‘hazret’ ifadesi kullanılmasının günah olarak 

değerlendiren, Hz Ali’nin en üstün, diğer sahabelerin saptığını, Ömer ve Osman’dan başka diğer 

sahabelerin her zaman kötü olduğunu, sahabelerin dini samimiyetine inanmadığını, Peygamber 

zamanında yaşadı diye  tüm sahabelerin mükemmel olmayacağı şeklinde düşünceler yazılmıştır. 

  Tabloda sahabelerin daima faziletli insanlar olduğuna inananlar ile, bunun aksini 
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düşünenlerin oranı birbirine yakındır. Ancak dikkatimizi çeken bir husus da, bu konuda fikir 

belirtmeyenlerin fazla olmasıdır. Deneklerimizden özellikle de yaşlı kesim, bu ifadenin ne 

anlama geldiğini bilmediğinden, anket uygularken “sahabe” ifadesinin tanımını yaparak bu 

soruyu sorduk. Buna rağmen “bu konuda bir şey bilmiyorum, ne desem yalan olur” demişlerdi. 

Bundan başka, bu konuda kararsız olanlarında fikrim yok seçeneğini tercih ettiklerini 

gözlemledik. Üzüm’ün çalışmasında sahabe konusunda olumsuz düşünenlerin oranı % 64.5’tir. 

Fikir belirtmeyenler ise, küçük bir orandır (% 1.7).176 Çalışmamızda ise, sahabelerin doğru 

yoldan saptığını düşünenler % 36.1, fikir belirtmeyenler ise, % 29.7’dir. Fikir belirtmeyenlerin 

fazla olması en azından bu konuda kesin bir reddetmenin olmaması açısından olumlu bir gelişme 

olduğunu düşünüyoruz.Üzüm’ün çalışmasını yaptığı zamandan günümüze kadar geçen zaman 

diliminde, Caferi halkın sahabe hakkındaki olumsuz düşüncelerinde bir kırılmanın olduğunu bu 

sonuçlar bize göstermektedir. Ancak örneklemimizin tamamının Karakoyunlu’da ikamet etmesi 

de, sahabe kavramında fikir belirtmeyenlerin oranının çok olmasında etkilidir. Bu kesimin en 

azından olumsuz düşünmemesi de bir değişmenin başladığının göstergesidir.  Zira Üzüm’ün 

örneklemi, büyük şehirlerde Sünnilerle daha yoğun bir ilişki içinde yaşayan kesimi de 

kapsamaktadır. 

Cinsiyet değişkeninin sahabe konusunda önemli bir etkisi olabileceğini düşündük. 

 
Tablo:24 Hz. Muhammed’in Sahabeleri ile İlgili Bulgular/Cinsiyet (%) 
 

CİNSİYETE 
GÖRE 
DAĞILIM 

Sahabelerin hepsi faziletli 
kişiler olup, Hz 
Peygamberin vefatından 
sonra da faziletlerini 
devam ettirmişlerdir 

Sahabeler her ne kadar Hz 
Peygamber zamanında faziletli 
kimseler idiyse de, onun 
vefatından sonra çoğu doğru 
yoldan uzaklaşmıştı 

Fikrim yok Diğer 

Kadın 3322,,11 2211,,88 4466,,22 00,,00 
Erkek 3311,,77 4455,,99 1199,,99 22,,44 
ORTALAMA 3311,,88  3366,,66  3300,,11  11,,55  

 

Tabloya baktığımızda, kadınların % 32.1’i  ilk düşünceyi, % 21.8’i ikinci düşünceyi 

paylaşmaktadır. % 46.2’si ise fikir belirtmemiştir.  

Erkek deneklerimizin ise % 31.7’si ilk düşünceyi, % 45.9’u ikinci düşünceyi 

paylaşmaktadır. % 19.9’u fikir beyan etmemiştir.   

Sahabelerin daima faziletli insanlar olması konusunda kadınlarla erkeklerin oranı birbirine 

                                                 
176 ÜZÜM, a.g.t., s.229. 
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yakınken, sahabelerin peygamberin vefatından sonra doğru yoldan uzaklaştıklarına inanan 

erkekler kadınlardan daha fazladır. (% 45.9) Bu konuda fikri olmayan kadınlar daha fazladır. (% 

46.2) Bu oranın yüksek olmasının nedeni, kadınların dini bilgi edinme yolları, diğer mezhep 

mensuplarıyla karşılaşma veya camide mollanın vaazını dinleme imkânlarının, erkeklere nazaran 

daha az olmasıdır. Erkeklerin, askerlik veya iş ortamlarından dolayı veya camide olumsuz 

telkinler şeklinde bile olsa sahabeler hakkında bir fikir sahibi olmaları doğaldır.  

Yaş değişkeninin de sahabe konusundaki düşüncelere önemli bir etkisi olabileceğini 

düşündük. 

Tablo:25 Hz. Muhammed’in Sahabeleri ile İlgili Bulgular /Yaş (%) 
 

 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Sahabelerin hepsi 
faziletli kişiler olup, Hz 
Peygamberin vefatından 
sonra da faziletlerini 
devam ettirmişlerdi 

Sahabeler her ne kadar Hz 
Peygamber zamanında faziletli 
kimseler idiyse de, onun 
vefatından sonra çoğu doğru 
yoldan uzaklaşmıştı 

Fikrim yok Diğer 

17-25 Yaş 4422,,77 2288,,22 2277,,44 11,,77 
26-40 Yaş 3300,,88 3366,,88 3300,,88 11,,55 
41-60 Yaş 2277,,22 4411,,77 3311,,11 00,,00 
61 Yaş ve Üzeri 1188,,44 4444,,99 3322,,77 44,,11 
ORTALAMA 3311,,88  3366,,66  3300,,11  11,,55  

 

17-25 yaş grubunda 1. görüşte olanların oranı % 42.7, 2.görüştekilerin ise % 28.2’dir. Bu 

konuda fikir belirtmeyenlerin oranı, % 27.4’tür. Diğer seçeneğini % 1.7 oranında 

işaretlemişlerdir. 

26-40 yaş grubunda sahabelerin daima faziletli olduğuna inananlar % 30.8, buna 

inanmayanlar % 36.8, fikir belirtmeyenler % 30.8, diğer seçeneğini işaretleyenler % 1.5’tir. 

41-60 yaş grubunda sahabelerin faziletli olduğunu düşünenlerin oranı biraz düşerek, % 

27.2, buna inanmayanlar yükselerek % 41.7’dir. Fikir belirtmeyenler % 31.1’dir. 

61 yaş ve üzeri grupta, sahabelerin faziletine inananlar  % 18.4’e düşerken, peygamberin 

vefatından sonra saptıklarına inananların oranı artmaktadır. (% 44.9) Fikir belirtmeyenlerin oranı 

da % 32,7’ye yükselmiştir. Bu grupta diğer seçeneğini işaretleyenler ise % 4.1’dir. 

 Buna göre, sahabeler hakkında olumlu düşünceye sahip olanlar, yaşın artmasıyla birlikte 

azalmaktadır. Olumsuz düşünenler ve fikir belirtmeyenlerin oranı da artmaktadır. 

Bu verilerden, gençlerde sahabeler hakkındaki tutumların oluşmasında mollaların 

vaazlarının etkisinin yaşlılara nazaran daha az olduğu, buna karşın yaşlı kesim üzerinde hala 
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mollaların etkisinin devam ettiği sonucunu çıkarabiliriz. 

Tablo: 26 Hz. Muhammed’in Sahabeleri İle İlgili Bulgular /Eğitim Durumu (%) 
 

 
EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

Sahabelerin hepsi 
faziletli kişiler olup, Hz 
Peygamberin vefatından 
sonra da faziletlerini 
devam ettirmişlerdir 

Sahabeler her ne kadar Hz 
Peygamber zamanında 
faziletli kimseler idiyse de, 
onun vefatından sonra çoğu 
doğru yoldan uzaklaşmıştır 

Fikrim 
yok 

Diğer 

Mezun Değil 1144,,33 2288,,66 5555,,66 11,,66 
İlkokul Mezunu 2266,,77 4444,,44 2266,,77 22,,22 
Ortaokul Mezunu 3388,,22 2277,,66 3322,,99 11,,33 
Lise Mezunu 4411,,55 3344,,55 2233,,99 00,,00 
Üniversite/Y. Lisans, Doktora 2222,,66 6611,,33 99,,77 66,,55 
ORTALAMA 3311,,88 3366,,66 3300,,11 11,,55 

 

Tabloya göre mezun olmayanların % 14.3’ü sahabelerin daima faziletli olduğunu, % 

28.8’i Hz. Peygamberin vefatından sonra saptıklarını belirtmiş, % 55.6’sı bu konuda fikir beyan 

etmemiştir. 

İlkokul mezunlarında sahabelerin daima faziletli olduğunu (% 26.7) düşünenlerin ve 

bunun aksini düşünenlerin oranı da artarak % 44.4 olmaktadır. Fikir belirtmeyenlerin oranı  % 

26.7’dir.  Bu gruptakilerin % 2.2’si diğer seçeneğini işaretlemiştir. 

Ortaokul mezunlarının % 38.2’si sahabelerin daima faziletli olduğunu düşünmektedir. 

Olumsuz kanaat belirtenlerin oranı ise % 27.6’dır.  Deneklerin % 32.9’u fikir belirtmemiş, % 

1.3’ü diğer seçeneğini işaretlemiştir. 

Lise mezunlarında sahabelerin daima faziletli olduğunu düşünenler en yüksek orandadır. 

Bu gruptakilerin % 41.5’i olumlu düşünüyorken, % 34.5’i olumsuz, % 23.9’u fikir belirtmemiştir. 

Üniversite mezunlarında sahabe konusunda olumlu düşünenlerin oranı tekrar düşerek, % 

22.6 iken, Peygamberin vefatından sonra saptıklarını düşünenlerin oranı % 61.3’tür. Bu 

gruptakilerin % 9.7’si fikir beyan etmemiştir. % 6.5’i ise diğer seçeneğini işaretlemiştir. Bu 

sonuçları değerlendirirsek şunları söyleyebiliriz: 

Eğitim düzeyi yükseldikçe sahabeler hakkında olumlu düşünenlerin oranı da yükselmekte, 

fakat üniversite mezunlarında % 22.6’lık bir oran ile tekrar bir düşüşe geçmektedir. Üniversite 

mezunlarında sahabelerin yoldan saptığına inananlar en yüksek oranda (% 61.3) fikir beyan 

etmeyenler ise en az yine bu grupta olmaktadır.( % 9.7) 

Eğitim düzeyi arttıkça sahabe konusunda fikir sahibi olanların oranı da artmaktadır. 

Mezun olmayanlarda “fikrim yok” diyenler % 55.6, üniversite mezunlarında % 9.7’dir.  
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 Eğitim durumuna göre sahabeler hakkındaki düşünceleri incelediğimizde en yüksek 

oranla sahabelerin peygamberin vefatından sonra doğru yoldan uzaklaştıklarını düşünenlerin, 

üniversite mezunlarında olmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bize göre, son yıllarda yüksek 

öğrenim için ülkemizin diğer kentlerine giden özellikle erkek öğrenciler üzerinde Caferi 

mezhebinin etkisi artmaktadır. Mümtaz Turhan’a göre, “En iptidai ve basitlerinden en mütekâmil 

ve mürekkep olanlarına kadar her toplum kendi kültürü, onun unsurlarına ve bilhassa kendi 

yaşayış tarzına, örf adetlerine, ananelerine özel bir önem vermekte, başkalarınkine üstün 

görmekte ve tercih etmektedir.”177 Hayatının büyük bir kısmı farklı bir kültürde ve farklı dini 

inanç ve pratiklerle geçmiş gençler de, baskın kültürün unsurlarıyla karşılaşınca mevcut inanç ve 

kültürel değerlerine daha da sarılarak, kendilerini ifade etmeye çalışmış olabilirler.  

Son bir-iki yıl içerisinde ilçede çoğunlukla 17-25 yaş grubunda olan bazı gençlerin, dini 

ilgilerinde bir yoğunluk göze çarpmaktadır. Bu gençlerden bazıları dini eğitimini İran’da 

tamamlayarak dönmüş, bazısı çeşitli nedenlerle bu eğitimini yarım bırakmıştır. Hayatlarında dini 

ve mezhebi faktörlerin etkilerinin yoğun olarak bulunduğu bu gençlerin içerisinde üniversite 

öğrencileri de bulunmaktadır. Bunlar genellikle vakit namazları için camiye gitmekte, bazı dini 

etkinliklere öncülük etmektedirler. Örneğin, orada bulunduğumuz bir sırada bu gençlerin on iki 

imamlardan birinin çocuğunun doğum günü münasebetiyle Iğdır’daki bir camide bir program 

tertip ettiklerini öğrendik. Ancak halkın geneline yönelik bir faaliyetlerinin olmadığını 

gözlemledik.  Kendilerini ilçe halkından soyutlayarak grup içi bir dayanışma içerisindedirler. 

Bunlardan birine kahvelerde oturan yaşıtlarıyla neden ilgilenmediklerini, onlara dini ve ahlaki 

telkinlerde neden bulunmadıklarını sorduk. Aldığımız cevap ilginçti “Bizimle dalga 

geçtiklerinden ve bize deli olmuş muamelesi yaptıklarından dolayı onları önemsemiyoruz.” Bu 

cevabı veren gencin yüzünde derin bir huzur ve toplumdan farklı olmanın verdiği bir mutluluk 

vardı. Anladığımız kadarıyla kendilerini bir gruba ait olmalarından dolayı mutlu hissetmekle 

beraber, dışarıdan kendilerine karşı bir anlayış da beklememekte ve kendi kendilerine yettiklerini 

düşünmektedirler. Zaman zaman düzenledikleri mezhebe ait etkinliklerle de grubun dinamizmini 

canlı tutmaktadırlar. Tekrar belirtmeliyiz ki bunlar halkın geneline hitap etmemekte, halktan 

kendilerini farklılaştırarak huzurlu olmaktadırlar. Yukarıdaki tabloda eğitim durumuna göre 

üniversite gençliğindeki mezhebi etkilerin yüksek olan oranını bu nedene de bağlayabiliriz   

 

                                                 
177 Mümtaz TURHAN, Kültür Değişmeleri, 4.Bsm., İstanbul, Çamlıca Yay., 2002, s.213. 
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3) Kitaplara İman 

İlahi Kitap, insanların ferdi ve sosyal hayatını bir düzen içinde sürdürmesi için gerekli 

prensiplerin içinde yer aldığı, Allah tarafından peygamberlerine vahiy yoluyla iletilen kutsal 

kitaplara denir.178 İslam Dininde, Allah tarafından gönderildiğine inanılan kitaplara inanmak, 

temel inanç esaslarından biridir. İslam dini, bugün mevcut şekli ile diğer ilahi kitapların tahrife 

uğradığını düşünür. Bu nedenle bu kitapların bozulmamış şekliyle Allah kelamı olduğuna 

inanmayı, inanç esaslarından sayar. 

Üzüm’ün Türkiye’de Caferilerle ilgili araştırmasında mollalarla yapılan görüşmede, 

onlara Tevrat ve incili okuyup okumadıkları sorulmuş, 20 molladan 18’i okumadığını 

belirtmiştir. Üzüm, bunun nedenlerinden birisini, mollaların eğitim programında Dinler Tarihi 

dersinin olmamasına bağlamaktadır.179 Günümüzde Karakoyunlu’da da Caferi halkın durumu 

aynıdır. Söz konusu araştırmanın yapıldığı zamandan beri 14 yıl geçmesine rağmen,  araştırma 

alanımızdaki halkın durumunda bu konuda bir değişim olmadığını düşünmekteyiz. 

Gözlemlerimize ve mülakatlarımıza göre halk, kutsal kitaplardan en çok, İncil hakkında bilgiye 

sahiptir. İncil’in hangi peygambere gönderildiğine dair kendilerine yöneltilen soruya çoğunlukla 

doğru cevap verilmiştir. Diğer kutsal kitaplar hakkında soru sorulduğunda, lise öğrencileri ve 

eğitim düzeyi yüksek kesim haricindekiler cevap verememişlerdir. 

Müslümanların Allah tarafından gönderilmiş diğer kitaplarla beraber, Hz. Peygambere 

gönderilmiş kitap olan Kur’an’a da inanması gerekir. Bu imanın gereği olarak her müslüman, 

Kur’an’ın Allah kelamı olup, hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaştığına inanmakla 

yükümlüdür. 

Bazı Şii kaynaklar, Ali b. Ebu Talib’in halifeliği ve hilafetin Hz. Fatıma’da devam eden 

soyuna ait olduğu şeklindeki iddialarını en güçlü şekilde destekleyebilmek için Kur’an’ın tahrif 

edildiğini veya bilinçli bir eksiltmeye tabi tutulduğunu iddia ederek, alternatif mushaflar 

gündeme getirmişlerdir. Ancak Şia’nın en önemli âlimlerinden Şeyh Saduk, Seyyid el-Mürteza, 

et-Tüsi ve et-Tabersi gibiler ise, Kur’an’ın tahrif olduğu iddialarına katılmamışlardır.180 

Araştırma alanımızda ise geçmiş yıllarda dile getirilen Kur’an’ın tahrife uğradığı şeklindeki bazı 

görüşlerin, artık mollalar tarafından savunulmayıp, şiddetle reddedildiğini gördük. Ayrıca ilçe 

                                                 
178 Şerafettin GÖLCÜK, Süleyman TOPRAK, Kelam, 3. Bsm., Konya.,Tekin Kitabevi, 1996, s.323. 
179 ÜZÜM,a.g.t.,s.189. 
180 Mehmet ATALAN, “Şii Kaynaklarda Ali B.Ebu Talib ve Fatıma Mushafı,” D.A., Dergisi,C.8.S.22, 2005, 
ss.93,103. 
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halkının neredeyse tek dini bilgi edinme kaynağı olan mollaların Kur’an ile ilgili durumları 

hakkında şunları söylemek mümkündür. İlçede Ramazan ayında mukabele yapılmamaktadır. 

Ancak son iki yıldır Ramazan ayında Iğdır’daki Şii camilerinde kadınlara yönelik mukabeleler 

yapılmaktadır. Bu halk adına olumlu bir gelişmedir. İlçede halka yönelik Kur’an’ın tefsiri ile 

ilgili bir faaliyet de yapılmamaktadır. Mollalar gerek vaazlarında ve gerekse dua okuyuşlarında 

Türkçe veya Azeri şivesi değil de, İran Azerilerinin şivesini kullanmakta, Kur’an okurken de aynı 

tarz ile hüzünlü bir okuyuşu tercih etmektedirler. 

İlçe’de Kur’an okuma ile ilgili bu kısa hatırlatmadan sonra, Kuran’ı Kerim’in Allah 

kelamı olup hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaştığına inanma ile ilgili araştırmaya 

katılanların ne düşündüğünü öğrenmek amacıyla soru sorduk. 

Tablo:27 Kur’an-ı Kerim’in 1400 yıl önce nazil olmasına rağmen tüm emirlerinin 

kıyamete kadar geçerli olduğu görüşüne katılıyor musunuz? (%)  N=407 
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Örneklemimizin % 85.5’i Kuran’ı Kerim’in Allah kelamı olup, hiçbir değişikliğe 

uğramadan günümüze kadar ulaştığına inanmaktayken, % 7.9’u buna inanmamakta,  % 6.6’sı 

fikrinin olmadığını belirtmiştir.  

Bu sonuçlara göre örneklemimizin büyük çoğunluğu Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna ve 

emirlerinin kıyamete kadar geçerli olduğunu düşünse de,  hala tahrif iddialarına az da olsa 

inananların olması düşündürücüdür. (% 7.9) Bir diğer nokta da, bu konuda fikrinin olmadığını 
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belirtenlerin  % 6.6 olmasıdır. Bunun nedeni halkın dini bilgilerini edinebildiği kaynakların 

yetersiz olmasıdır. Kur’an’ın muhtevası hakkında gözlemlerimiz ve yaptığımız görüşmelerde 

çoğunlukla halkta bilgi eksikliğinin olduğunu gördük. 

Bu konuda Üzüm’ün 1993 yılında yapmış olduğu çalışmasında da bizimkine yakın 

sonuçların çıktığını görmekteyiz. Söz konusu araştırmada, Türkiye’deki Caferi halktan Kur’an’ın 

değişmeden kıyamete kadar geçerli olacağına inananlar % 88.6, buna inanmayan ve fikir 

belirtmeyenlerin toplam oranı da, % 11.2’dir. Üzüm’ün bu çalışması büyük şehirlerdeki 

Caferileri de kapsamaktadır.181 

Bu konuyu yaş değişkenine göre değerlendirirsek Tablo 28’deki sonuçları görmemiz 

mümkündür. 

Tablo: 28 Kur’an-ı Kerim İnancı/Yaş (%) 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Katılmıyorum Katılıyorum Fikrim Yok 

17-25 Yaş 99,,88 7777,,99 1122,,33 
26-40 Yaş 88,,33 8877,,22 44,,55 
41-60 Yaş 77,,88 8877,,44 44,,99 
61 Yaş ve Üzeri 22,,00 9955,,99 22,,00 
ORTALAMA 77,,99  8855,,55  66,,66  

 

Tabloya göre, 17-25 yaş grubunda Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar geçerli olacağı 

inancına katılanlar en düşük orandadır. (% 77.9) Bu yaş grubunda buna inanmayanlar (% 9.8)  ve 

fikir belirtmeyenler ise (% 12.3) en yüksek orandadır. 

26-40 yaş grubunda, Kur’an-ı Kerim inancına katılanlar, % 87.2, katılmayanlar % 8.3, 

fikir belirtmeyenler % 4.5’tir. 

41-60 yaş grubu önceki yaş grubuyla önemli bir farklılık göstermemektedir. Bu grupta 

Kur’an’ın kıyamete kadar geçerli olacağına inananlar % 87.4, buna inanmayanlar % 7.8, fikir 

beyan etmeyenler % 4.9’dur. 

61 yaş ve üzeri grupta ise Kur’an-ı Kerim inancı % 95.9 iken, inanmayanlar % 2.0, fikir 

belirtmeyenler de % 2.0’dir.  

                                                 
181 ÜZÜM,a.g.t., s.193. 
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Buna göre örneklemimizin Kur’an’ın kıyamete kadar geçerli olacağına inancı, yaş 

gruplarına göre değişmektedir. Bu inanç en düşük (% 77.9) 17-25 yaş grubundayken, yaşın 

artmasıyla paralel olarak da, bu inançta artış olmakta, 61 yaş ve üzeri grupta en yüksek seviyeye 

(% 95.9)  ulaşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar değişmeyeceğine olan inanç en düşük 

( % 2.0) seviyede 61 yaş ve üzeri grupta görülmektedir. Bu sonuçlardaki en önemli nedeni, 

gençlerin dindarlık açısından diğer yaş gruplarına göre daha zayıf olmasına bağlamamız daha 

doğru olacaktır.( Bkz.,tablo 12) Köktaş’ın çalışmasında ise yaş ile birlikte Kur’an’a olan inanç 

dalgalı bir artış göstermekte, 61 yaş ve üzeri grupta tekrar düşmektedir. (78.3)182 

 

Tablo: 29 Kur’an-ı  Kerim İnancı /Yerleşim Yeri (%) 
KENT ve KIRSAL ALANA 
GÖRE DAĞILIM 

Katılmıyorum Katılıyorum Fikrim Yok 

İlçe Merkezi 88,,11  8811,,55  1100,,44  
Köyler 77,,77 8899,,88 22,,66 
ORTALAMA 77,,99 8855,,55 66,,66 

 

Kur’an-ı Kerim’in 1400 yıl önce nazil olmasına rağmen tüm emirlerinin kıyamete kadar 

geçerli olduğu görüşüne katılım köylerde İlçe Merkezi’ne oranla daha yüksektir. Şöyle ki; 

köylerde Kur’an inancının İlçe Merkezi’nden daha fazla (% 89,8) olduğunu, ilçe merkezinde ise 

bu oranın daha düşük (% 81.5) olduğunu görüyoruz. Ayrıca fikir belirtmeyenler İlçe Merkezi’nde 

% 10.4, köylerde ise % 2.6 olmaktadır. Köylerdeki deneklerin Kur’an hakkında fikir beyan 

etmeyenlerin oranı ilçe merkezine göre daha azdır. İlçe merkezindeki deneklerin, bu inanca % 

10.4’ünün daha şüpheli yaklaştığını da ifade edebiliriz. Genel olarak, deneklerimizin 

çoğunluğunun Kur’an-ı Kerim’in Allah kelamı olup, günümüze kadar değişmeden ulaştığına 

inandığını söyleyebiliriz.  

Tablo: 30 Kur’an-ı  Kerim İnancı / Eğitim Durumu 
EĞİTİM DURUMUNA 

GÖRE DAĞILIM 
Katılmıyorum Katılıyorum      Fikrim yok 

Mezun Değil 44,,88  9922,,11  33,,22  
İlkokul Mezunu 22,,22 9922,,22 55,,66 
Ortaokul Mezunu 99,,11 8833,,11 77,,88 
Lise Mezunu 1111,,77 7799,,33 99,,00 
Üniversite/Y.Lisans, Doktora 99,,44 8877,,55 33,,11 
ORTALAMA 77,,99 8855,,55 66,,66 

 

                                                 
182 KÖKTAŞ. a.g.e., s.89. 
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Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu yıldan beri değiştirilmeden günümüze kadar geldiğine ve 

kıyamete kadar geçerli olacağına dair inanç ile ilgili sorumuzu eğitim durumu açısından 

değerlendirecek olursak, şu sonuçları görebiliriz. Mezun olmayanların % 92.1’i bu inanca 

sahipken, % 4.8’i buna inanmamakta, % 3.2’si fikir belirtmemiştir. İlkokul mezunlarının, % 

92.2’si bu konuda olumlu, % 2.2’si olumsuz % 5.6’sı fikrinin olmadığını belirtmiştir. 

Ortaokul mezunlarında Kur’an-ı  Kerim inancı ile ilgili olumlu düşünenler % 

83.1,olumsuz düşünenler  % 9.1, fikir belirtmeyenler  % 7.8’dir.  

Lise mezunlarında Kur’an inancı konusunda olumlu düşünenler önceki gruplara göre 

azalmakta, (% 79.3) olumsuz düşünenler, (% 11.7) ve fikir belirtmeyenler  bu grupta artmaktadır 

(% 9.0). 

Üniversite mezunlarında Kur’an inancı tekrar yükselmekte (% 87.5) olmaktayken, 

olumsuz düşünenler (% 9.4), fikir belirtmeyenler de (% 3.1)  tekrar azalmaktadır. 

Bu verilere baktığımızda, eğitim düzeyi arttıkça Kur’an inancı azalmaktadır. Ancak 

üniversite mezunlarında tekrar artmakta ve olumsuz düşünen ve fikir belirtmeyenler de 

azalmaktadır. Bize göre bunun nedeni, lise mezununun, dini bilgi düzeyi açısından üniversite 

mezunuyla kıyaslandığında daha düşük olması normaldir. Nitekim dini bilgi düzeyi/eğitim 

durumu ilişkisi ile ilgili tabloda görüldüğü gibi ( bkz. tablo: 127) lise mezunlarının % 26.9’u, 

üniversite mezunlarının % 37.5’i kendilerini dini bilgi düzeyi açısından yeterli olarak 

algılamaktadırlar. Kur’an-ı  Kerim inancı da dini bilgiyle alakalı bir inançtır. Üniversite 

mezunlarının bu inançta tekrar yükselmelerini bu açıdan da görebilmemiz mümkündür. 

4) Kader İnancı  

Kader kelimesi; Kur’an’da ölçme, güç yetirme, kudret, ölçerek takdir ederek tayin, rızkı 

daraltma, Allah’ın irade etiği külli hüküm ve önceden ölçüp biçip hüküm verme manalarında 

kullanılmaktadır.183 Maturidi’ye göre kader, Allah’ın olacak her şeyin ne zaman ve ne şekilde 

olacağını, ezelde tespit ve tayin etmesi, kaza ise bu tayin edilen şeylerin zamanı gelince Allah 

tarafından meydana getirilmesidir.184 Ehl-i Sünnet, kulların fiilleri konusunda orta bir yolu 

tutmaktadır. Buna göre kul, cüzi iradesini iyilik ve hayra yöneltirse Allah onun için hayrı, şerre 

yöneltirse şerri yaratır. Bu bakımdan Allah, kulun işleyeceği şerri de hayrı da yaratandır.185  

Şia’ya göre ise, adalet inancının içinde işlenen bir konu olan kader inancı, Allah’ın işlerin 

                                                 
183 Ahmet AKBULUT, “Allah’ın Takdiri –Kulun Tedbiri,” A.Ü.İ.F.D, C. XXXIII, 1992, s.139. 
184  Nurettin es- SABUNİ, Maturidiye Akaidi, Çev. Bekir Topaloğlu, 7. Bsm, Ankara, D.İ.B., Yay., 2000, s.194. 
185 GÖLPINARLI, a.g.e., s.266. 
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sonunu bilmesidir. Kaza ise işlerin vaktinde olmasıdır. Allah’ın bilmesi kula o işi zorla 

yaptırmaz, kul Allah’ın verdiği güçle o işi yapar ve karşılığında ya mükâfata, ya da mücazata 

uğrar.186 Kısacası Şia’ya göre insanın kaderi kendi elindedir. Dilediği gibi davranabilir. Ancak bu 

irade, Allahın izniyle ve kaza-kader doğrultusunda gerçekleşmektedir. Yani insani bir davranışta 

etkili olan iki iradeden biri Allah’ın, diğeri de insanındır.187 Açıklamaya çalıştığımız gibi Ehl-i 

sünnetle Şia arasında kader inancı konusunda bir fark yoktur.  Ancak bu konuda müracaat 

ettiğimiz kaynakta Ehl-i Sünnet’in kader anlayışından bahsederken, Cebriye ve Eşari görüşten 

bahsedilmiş, fakat Maturidi’den bahsedilmeyerek, Şia inancının orta yol görüşte olduğu 

belirtilmiştir.188 Gözlemlerimize göre halk, mezhebin bu konudaki görüşünü bilmemektedir. 

Çünkü mollaların neredeyse hiç anlatmadığı konuların başında kaza ve kader konusu 

gelmektedir. Halkın kafasını karıştırma endişesinden dolayı anlatmadıklarını düşünmekteyiz. 

Görüştüğümüz genç ve orta yaşın üzerindeki ilçe sakinlerinin  kafasında bir soru işareti olarak 

duran kader konusunu öğrenilebilecekleri yeterince kaynağın olmadığını biliyoruz. Bu konuda 

teorik bilgiden mahrum olduğunu da düşündüğümüz deneklerin kader ve kaza inancını 

sorduğumuz iki soruyla inceleyeceğiz. 

Tablo: 31 “İnsan doğumundan ölümüne kadar ne yaparsa yapsın, sadece alnına 

yazılanı görür” görüşü hakkındaki düşünceniz nedir? (%)  N=405 
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186 GÖLPINARLI, a.g.e. s.268-269. 
187 Üstat, Asgar, KAİMİ, 40 Derste Ehl-i Beyt İnançları, Çev., İsmail Bendiderya, İstanbul, Kevser Yay., 2007, s.92. 
188 Bkz., KAİMİ, a.g.e., s.93. 
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Araştırmaya katılanların % 72.8’i bu görüşü doğru, % 9.1’i yanlış, % 13.3’ü kısmen doğru 

bulmuştur. % 4.2’si fikir belirtmemiştir.  

Yukarıdaki oranlara baktığımızda, kulların yaptıkları fiillerde iradelerinin olamayacağını 

düşünen % 72.8 gibi yüksek bir oranla karşılaşmaktayız. Aslında bu inanış Anadolu’da yaygın 

olarak bulunmaktadır. İnsanlar üstesinden gelemeyeceği işlerde muhakkak sorumluluğu “alın 

yazısı” ifadesiyle bu yazıyı yazana yüklemekte ve bu yolla ruhen rahatlamaktadırlar. Ahmet 

Akbulut bu konuda, insanoğlunun kendi kusuru neticesi ortaya çıkan en basit şeyleri bile kadere 

yüklemesinin, onun kolayına geldiğini ve bu şekildeki bir inancın aklını kullanmak istemeyene 

sığınma imkânı vererek, insanın kendi kendini hipnotize etmesine yaradığını belirtmektedir.189 

Kader inancını farklı değişkenlere göre değerlendirmeyi gerekli görüyoruz. 

Tablo:32 Alın Yazısı / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Doğru Yanlış Kısmen Doğru Fikrim Yok Diğer 

17-25 Yaş 5588,,33 1144,,22 2200,,00 66,,77 00,,88 
26-40 Yaş 6688,,44 99,,00 1166,,55 55,,33 00,,88 
41-60 Yaş 8866,,44 66,,88 55,,88 11,,00 00,,00 
61 Yaş ve Üzeri 9911,,88 22,,00 44,,11 22,,00 00,,00 
ORTALAMA 7722,,88 99,,11 1133,,33 44,,22 00,,55 

 

Tabloda açıkça görüldüğü gibi yaşla birlikte alın yazısına olan inanç artmaktadır. Bu 

inanca sahip olanlar, en düşük oranla 17-25 yaş grubunda iken, en yüksek 61 yaş ve üzeri grupta 

olmaktadır. Gençler daha çok aklın ve iradenin insan hayatına yön vermede etkili olduğunu 

düşünmektedir. Aksine yaş arttıkça insanın hayatına yön vermede iradesinin olmadığını 

düşünenlerin oranı artmaktadır. 

Tablo:33 Alın Yazısı / Medeni Durum (%) 
MEDENİ DURUMA 
GÖRE DAĞILIM 

Doğru Yanlış Kısmen Doğru Fikrim Yok Diğer 

Bekar 5544,,33 1144,,33 2244,,33 66,,44 00,,77 
Evli 8811,,99 66,,55 88,,11 33,,22 00,,44 
Boşanmış/Eşi Vefat etmiş 9944,,11 55,,99 00,,00 00,,00 00,,00 
ORTALAMA 7722,,88 99,,11 1133,,33 44,,22 00,,55 

 

Tabloya göre, alınyazısına evliler bekârlardan daha fazla inanmaktadırlar. Bekârların % 

54.3’ü bu inancı doğru buluyorken, evlilerde bu oran % 81.9, boşanmış / eşi vefat etmişlerde en 

                                                 
189 AKBULUT, a.g.m., s.131. 
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yüksek seviyeye çıkarak, % 94.1 olmaktadır. Buna göre evli ve boşanmış eşi vefat etmiş olanlar 

başlarına gelen olayların veya hayatlarının seyrinin kendilerinin değil de, Allah tarafından 

önceden belirlenmiş olan alın yazısı neticesinde meydana geldiğini düşünmektedirler. 

 

Tablo:34 Alın Yazısı / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

Doğru Yanlış Kısmen 
Doğru 

Fikrim  Yok Diğer 

Mezun Değil 9966,,88 11,,66 00,,00 11,,66 00,,00 
İlkokul Mezunu 8844,,33 66,,77 77,,99 11,,11 00,,00 
Ortaokul Mezunu 6688,,88 77,,88 1188,,22 55,,22 00,,00 
Lise Mezunu 6633,,99 1111,,88 1177,,44 66,,33 00,,77 
Üniversite / Y. Lisans, 
Doktora 

4433,,88 2211,,99 2255,,00 66,,33 33,,11 

ORTALAMA 7722,,88  99,,11  1133,,33  44,,22  00,,55  

 

Tabloya göre, eğitim seviyesi yükseldikçe alın yazısına olan inanç farklılaşarak, 

düşmekte, üniversite mezunlarında en düşük oranda olmaktadır (% 43.8). En yüksek oran ise 

mezun olmayanlarda karşımıza çıkmaktadır (% 96.8). Fikir belirtmeyenlerin oranı, eğitim düzeyi 

yükseldikçe artmaktadır. Lise ve üniversite mezunlarında en yüksek % 6.3 oranındadır. Yine bu 

inancı kısmen doğru bulanlar en yüksek oranla üniversite mezunlarında görülmektedir. Bu 

sonuçlara bakarak, eğitim düzeyi düşük kesim daha kaderci, teslimiyetçi, eğitim seviyesi yüksek 

kesim de daha sorgulayıcı, insanın hayatına yön vermede iradenin aktif rol oynadığını 

düşünmektedir. Fikir belirtmeyenler ise bu konu hakkında kesin bilgi sahibi olmayanlardır. 

Tablo:35 Alın Yazısı / Yerleşim Yeri (%) 
YERLEŞİM YERİNE 
GÖRE DAĞILIM 

Doğru Yanlış Kısmen 
Doğru 

FikrimYok Diğer 

İlçe Merkezi 6699,,55 1122,,44 1122,,99 55,,22 00,,00 
Köyler 7766,,44 55,,66 1133,,88 33,,11 11,,00 
ORTALAMA 7722,,88  99,,11  1133,,33  44,,22  00,,55  

 

Köylerde alın yazısına olan inanç İlçe Merkezi’ne göre daha fazladır. İlçe Merkezi’nde bu 

inancı paylaşanlar % 69.5, köylerde ise, 76.4’tür. 
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Tablo: 36 Alın Yazısı / Ekonomik Durum (%) 

GELİR GRUPLARINA  
GÖRE DAĞILIM 

Doğru Yanlış Kısmen 
Doğru 

Fikrim 
Yok 

Diğer 

330000  YYTTLL  AAllttıı 8855,,22 44,,33 77,,88 22,,66 00,,00 
330000--440000  YYTTLL  AArraassıı 7700,,88 1133,,99 1122,,55 22,,88 00,,00 
440011  --  775500  YYTTLL  AArraassıı 6699,,88 88,,11 1188,,66 33,,55 00,,00 
775511  --  11000000  YYTTLL  AArraassıı 6655,,33 99,,33 1144,,77 99,,33 11,,33 
11000011  --  11550000  YYTTLL  rraassıı 7711,,44 1100,,77 77,,11 77,,11 33,,66 
11550011  --  22000000  YYTTLLAArraassıı 6611,,55 1155,,44 2233,,11 00,,00 00,,00 
22000011  YYTTLL  vvee  üüzzeerrii 4444,,44 2222,,22 3333,,33 00,,00 00,,00 
ORTALAMA 7722,,88 99,,11 1133,,33 44,,22 00,,55 

 
Tabloya göre, ekonomik seviye yükseldikçe alın yazısı dediğimiz, “insanın doğumundan 

ölümüne kadar ne yaparsa yapsın alına yazılanı görür” şeklindeki inancı doğru bulanların oranı 

düşmektedir. Diğer bir ifadeyle, zengin kesim, insanın hayatını yönlendirmesinde aklın etkili 

olacağına daha fazla inanmaktadır. Nitekim 300 YTL altı gelire sahip olanların % 85.2’si alın 

yazısına inanmaktayken, bu oran gelir seviyesi yükseldikçe düşmektedir. 2001 YTL ve üzeri 

gelire sahip grupta ise en düşük orandadır (% 44.4). 

Kaza ve kader konusunda, deneklerimize. “Günlük yaşantınızda kişilerin başına gelen 

felaketlerden dolayı (Kahpe kader, felek vurdu bizi v.b. gibi) sözlerle sızlanmalarına karşı 

tutumunuz nedir?” (%)  N=405 şeklinde soru da yönelttik. 

 Buna göre, deneklerimizin % 52.6’sı bu tür ifadelerin Allah’a isyan ve günah olduğunu, 

% 26.9’u sıkıntılı zamanlarda söylenmişse mazur karşılanabileceğini, % 5.2’si kişinin 

yaratıcısına sitemi olduğunu, % 8.1’i kişinin kendini rahatlatma yolu olduğunu, % 4.7’si 

sorumluluklarından kaçış yolu olduğunu belirtirken, % 2.5’si diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Diğerlerine baktığımızda, bu tür ifadeleri kullanmanın cahillikten ve bilgisizlikten kaynaklandığı 

şeklinde cevaplar verilmiştir. 

Bolvadin ve çevresinde yapılan bir araştırmada da kader konusunda bizimkine çok yakın 

sonuçlar çıkmıştır. Bu da ülkemizin batısı ile doğusunun kadere bakış açısının ne kadar 

benzediğini göstermektedir.190 

  Yaş gruplarına göre soruya bakacak olursak, yaşın artmasıyla beraber ilk iki görüşü 

benimseyenlerin arttığını, diğer görüşleri paylaşanların yaşın artmasıyla beraber azaldığını 

görmekteyiz. Şöyle ki; 17-25 yaş grubunda bu tür ifadelerin Allah’a isyan ve günah olduğunu 

                                                 
190 Bkz., ŞİŞİK, a.g.t., s.54. 
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belirtenler % 49.2, 26-40 yaş grubunda % 53.4, 41-60 yaş grubunda % 52.4, 61 yaş ve üstünde 

ise % 59.2’dir. 

Soruyu eğitim durumu değişkenine göre irdeleyecek olursak, eğitim düzeyi arttıkça ilk 

görüşü benimseyenler dalgalı bir artış göstermektedir. Mezun olmayanlarda ilk düşüncede olanlar 

% 58.7, ilkokul mezunlarında % 54.4 iken, ortaokul mezunlarında bu oran artarak, % 61.0’e 

çıkmakta, lise mezunlarında % 47.6, üniversite mezunlarında en düşük oran olarak, % 37.5’e 

inmektedir. Buna göre eğitim düzeyi arttıkça insanların bazı davranışlarında yargılamada 

bulunurken acele hükümler vermekten kaçındıklarını ve daha hoşgörülü bir tavır sergilediklerini 

görüyoruz. 

5)  Ahiret İnancı ( Mead) 

İnsanın ölüm karşısındaki tutumunda en önemli rol, dine düşmektedir. Ahiret inancı 

sadece ceza-mükâfat olarak değil, aynı zamanda insanın içindeki ebed duygusuna cevap vermek 

bakımından da önem taşımaktadır. Suçlardan kurtulup ebedi bir kurtuluş, rahatlığa ulaşma, 

cennet gibi büyük bir nimete kavuşma ideali, insanda ümit ve arzu doğurur, dünyanın ızdırap ve 

sıkıntılarına karşı tahammül verir. Geçici dünya heves ve arzuları, aslında insan ruhunu tatmin 

etmediğinden, din ona en yüksek ve ulvi zevkler, manevi hazlar kazandırır. İnsanın ruhen 

yükselerek kemal bulması, onun yaradılışının gayesidir.191 

İlahi dinlerin hepsi de, ahiret hayatının gerçek olduğunu bildirir. İslam inancına göre, bu 

dünya hayatı bir gün sona erecek, ahiret hayatı başlayacaktır. Kur’an- ı Kerim’in Rum suresi 27. 

ayetinde Allah’ın insanı yarattıktan sonra öldürüp, sonra tekrar dirilteceğini belirtmektedir.192 

Yine Kuran’ın muhtelif ayetlerinde insanların bu dünyada yaptıklarının karşılığını, gerçekleşecek 

olan ahiret hayatında alacaklarını belirtmektedir. Yine Kur’an, cennet ve cehennem hayatını 

tasvir ederek, insanları iyi ve erdemli bir hayat sürdürmeye davet etmektedir. İslam dinine 

mensup olanların ahiret ve cennet-cehennem hayatının gerçekleşeceğine inanmaları 

gerekmektedir. 

Şii inancına göre, “mead” ile ifade edilen ahiret inancı olmaksızın Allah’a edilen iman 

geçerli değildir. Mead, Allah’ın adaletinin bir gereğidir. Bu adalet, dünyadan sonra bir kıyametin, 

ödül ve cezanın olmasını ve bunların hesabının yapılmasını gerektirir.193 Her inanç ve ibadette 

olduğu gibi bu inançta da Şia, sadece Kuran ve Ehl-i Beyt’ten gelen rivayetlerle konuyu 

                                                 
191 TÜMER, a.g.m., s.248. 
192 Kur’an-ı Kerim, Rum 27. 
193 KAİMİ, a.g.e., ss.193,200. 
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anlatmaktadır. Caferiliğin Ehl-i Sünnet’le arasında ahiret inancıyla ilgili önemli bir fark 

olmamakla beraber, Caferilik’te ahirette kula;  Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir?  İmamın 

kimdir? Sorularının sorulacağı şeklinde bir inanç mevcuttur. 

Anketimizde bu konuyla ilgili bir soru sorarak örneklemimizin düşüncesini öğrenmeği 

amaçladık.   

Tablo:37 Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye ve insanların inanç ve amellerine 

göre cennet veya cehenneme gideceğine inanıyor musunuz? (%)  N=405 

5,2

91,2

3,2
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Örneklemimizin ahiret inancını öğrenmek için sorduğumuz soruyla ilgili sonuçlar 

şöyledir. 

Deneklerimizin % 91.2’si ahiret gününe inanıyor, % 3.2’si inanmıyor, % 5.2’si bu konuda 

kararsız olduğunu belirtmiştir. Kararsızlarla inanmayanların toplamı % 8.4’dir.  

Köktaş’ın İzmir’de 1993 yılında yaptığı çalışmada ahirete inananlar % 80.9’dur.194 

Batıdaki o araştırma ile kıyaslayınca her ne kadar % 91.2’lik bir oran ahiret inancı için yüksek bir 

oran olsa da, kırsal bir ilçe olan Karakoyunlu’da ahiret gününe inanmayanların veya tereddütlü 

olanların % 8.4 oranında olması önemsenecek bir orandır. Gözlemlerimize göre İlçe halkının 

doğumdan ölümüne kadar tüm örf adetleri dini bir anlam kazanarak hayatına nüfuz etse de, dinin 

kurallarına uyma, emirlerini yerine getirme noktasında halkın genelinde bir azlık var. 

                                                 
194 KÖKTAŞ, a.g.e., s.93. 
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 Ahiret inancı, mükâfat ve ceza düşünülmeden sürdürülen bir yaşantı varsa, çok fazla bir 

anlam ifade etmiyor. Bu açıdan deneklerimizin ahiret inancına bağlı olarak, bu dünyada 

yapılanların ahirette karşılığının alınacağına, dolayısıyla Allah’ın adil olması demek olan ve 

Şia’ya göre Usul-i Din’den olan ‘Adalet’ inancını öğrenmeye çalışacağız. 

6) Adalet İnancı 

Yüce Allah’ın adil olup, kullarına gerçek adaletle hükmederek, her kula yaptığının 

karşılığını vermesidir. Her Müslüman Allah’ın adil olup, kimseye zulmetmeyeceğine inanmak 

zorundadır.195 Konuyla ilgili elimizde incelediğimiz kaynakların Şii müellifleri, Ehl-i Sünnet’in 

itikadi mezheplerinden biri olan Eşariliği eleştirerek, Ehl-i Sünnet ile Eşariliği aynı kabul etmekte 

ve Şia ile arasındaki uçurumdan bahsetmektedir. Oysa Ehl-i Sünnet’in diğer itikadi mezhebi olan 

Maturidilik’ten hiç bahsetmemektedir.196   

 

Tablo:38 “Bu dünyada ne ekersen, öbür dünyada onu biçersin”  

görüşünü doğru buluyor musunuz? (%)  N=406 
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Deneklerimizin % 93.1’i bu inanca evet , % 2.1’i hayır diye yanıt verirken, % 3.7’si bu 

inancı kısmen doğru bulmuş, % 1.2’si fikir beyan etmemiştir. 

                                                 
195 GÖLPINARLI, a.g.e., ss. 259,260. 
196 Bkz., GÖLPINARLI, a.g.e., s.261; KAİMİ, a.g.e., ss.77-78. 
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 Bazı yaşlıların bu soruyla kastedilen şeyi yanlış anladıklarını fark ettiğimizden dolayı, bu 

soruyu onlara açıklamak suretiyle sorduğumuzu belirtmeliyiz. Bu sorudaki oran ahiret inancı ile 

ilgili sorudaki sonuca göre çok önemli olmayacak bir farkla daha yüksek çıkmıştır. Bu da 

çoğunlukla ahirete iman konusunda deneklerin verdiği cevapların gerçeği yansıttığını gösterir. Bu 

sonuca göre araştırmaya katılanlar büyük oranda adalet inancına da sahiptirler.  

Deneklere zaman zaman, “Usul-i din”i sayar mısınız diye sorular yönelttik, ancak camiye 

sık sık giden kesim haricindekiler bunu sayamamışlardır. Bu sebeple adalet inancının tanımını 

doğrudan sormak yerine, yukarıdaki şekliyle sorarak daha anlaşılır kılmaya çalıştık. 

7) Melek İnancı  

Meleklere inanmak, İslam’ın itikat esaslarındandır. Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde 

meleklerin varlığından bahsedilmektedir. Her müslümanın, Allah’ın kendisine gece ve gündüz 

ibadet eden, emirlerini yerine getiren, gözle görülemeyen, yemesi, içmesi ve cinsiyeti olmayan, 

her birinin görevine göre ismi olan melekleri olduğuna inanması gerekir.197 Şia’da Melek inancı 

müstakil bir esas olarak değil, Nübüvvet inancının bir parçası olarak yer almaktadır. Yani, 

Nübüvvete inanan bir kimse meleklere de inanmak zorundadır.198 Anketimize katılanlara melek 

inancı ile ilgili soru sorduk. Ancak bu soruda ‘evet’ ve ya ‘hayır’ şeklindeki şıklara ek olarak, 

halkın melekler hakkındaki bilgisini de ölçeceğine inandığımız bir şık da ekledik. 

Tablo : 39 “Meleklere inanıyor musunuz?” (%)  N=404 
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197 A.Hamdi AKSEKİ, İslam Dini,13. Bsm., Ankara, Nur Yay., 1989, s.70. 
198 GÖLPINARLI, a.g.e., s.299. 
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Melekler ile ilgili sorumuza, deneklerin % 69.8’i melekler hakkında bilgiye sahip olarak 

inanıyor, % 26.8’i meleklerin mahiyet ve fonksiyonları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan 

inanıyor. Neticede deneklerimizin meleklerin varlığına bilgi sahibi olarak veya olmayarak 

inananların toplam oranı, % 96.6’dır. Bu konuda fikir beyan etmeyenler ise % 2.7’dir.  Bunlar 

melekler hakkında hiçbir bilgisi olmayanlardan oluşabildiği gibi, inanıp inanmamak konusunda 

kararsızlardan da oluşanlar olabilir. “Meleklere inanmıyorum” seçeneğini işaretleyen olmadığı 

için değerlendirme kolaylığı açısından bu şıkkı tabloya almadık. 

Ehli Sünnet’e göre İslam’ın temel inanç esaslarından biri, Şia’da ise nübüvvetin bir cüzü 

olan meleklerin varlığına inanma, araştırma sahamızda yüksek bir orandadır. Ancak meleklerin 

görev ve mahiyetleri hakkında bilgi sahibi olmayanlar ve bu konuda hiçbir fikri olmayanlar da 

azımsanmayacak orandadır. Gözlemlerimize göre ilçe halkı en çok yazıcı melekler, Azrail, 

Münker ve Nekir’in isimlerini bilmektedir. 

 

Tablo:40 Melek İnancı / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Evet inanıyorum Evet inanıyorum, ama 
mahiyetleri ve fonksiyonları 
hakkında bir şey bilmiyorum 

Fikrim yok 

17-25 Yaş 8888,,33 66,,77 55,,00 
26-40 Yaş 6677,,77 3300,,11 22,,33 
41-60 Yaş 6622,,77 3355,,33 22,,00 
61 Yaş ve Üzeri 4499,,00 4499,,00 22,,00 
ORTALAMA 7700,,33 2266,,77 33,,00 

 

Yukarıdaki tabloya göre 17-25 yaştakilerin % 88.3’ü meleklerin varlığına inanıyor, % 

6.7’si mahiyet ve fonksiyonları hakkında bir bilgiye sahip olmayarak inanıyor, % 5.0’i ise fikir 

belirtmemiştir.  

26-40 yaştakilerin % 67.7’si meleklere inanıyor, % 30.1’i meleklere inanmakla beraber, 

onlar hakkında bir bilgiye sahip değil. Bu grupta fikir belirtmeyenlerin oranı  % 2.3’tür.  

41-60 yaş arası gruptakilerin % 62.7’si meleklerin varlığına inanıyor, % 35.3’ü inanmakla 

beraber, mahiyetleri ve fonksiyonları hakkında bilgisi yokken, fikir belirtmeyenler % 2.0’dir.  

61 yaş ve üzeri grupta ise % 49.0’u meleklere bilgisine dayanarak inanıyor. % 49.0’u ise 

haklarında bilgi sahibi olmadan inanıyor. Fikir belirtmeyenler ise % 2.0’dir. Meleklerin varlığını 

kabul etmeyen hiçbir denek yoktur. 

Gençlerin meleklere mahiyet ve fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak 
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inandıkları ve bu şekilde inanmanın yaş arttıkça azaldığı şeklinde bir sonuç çıkartmak 

mümkündür. Bunun nedeni genç kesimin okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde 

aldıkları dini bilgiler ve gençlerin bilgiye ulaşmalarının yaşlılara göre daha kolay olmasıdır. 

 

Tablo:41 Melek İnancı / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM 
DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

Evet inanıyorum Evet inanıyorum, ama 
mahiyetleri ve fonksiyonları 
hakkında bir şey bilmiyorum 

Fikrim yok 

Mezun Değil 4444,,44 5522,,44 33,,22 
İlkokul Mezunu 6633,,33 3355,,66 11,,11 
Ortaokul Mezunu 7744,,77 2211,,33 44,,00 
Lise Mezunu 7799,,22 1177,,44 33,,55 
Üniversite/Y.Lisans, 
Doktora 

9900,,66 66,,33 33,,11 

ORTALAMA 7700,,33 2266,,77 33,,00 

 

Mezun olmayanların % 44.4’ü, ilkokul mezunlarının % 63.3’ü, ortaokul mezunlarının % 

74.7’si  lise mezunlarının % 79.2’si, üniversite mezunlarının % 90.6’sı, meleklerin varlığına 

görev ve fonksiyonlarını bilerek inanmaktadır. 

Eğitim düzeyi arttıkça meleklere mahiyet ve fonksiyonları hakkında bilgiye sahip olarak 

inananların oranı da artmaktadır. Nitekim en yüksek oran üniversite mezunlarında, (% 90.6). en 

düşük oran ise mezun olmayanlarda görülmektedir.  (% 44.4) 

 Soruyu yerleşim yeri açısından değerlendirirsek, İlçe Merkezi’nde % 62.9, köylerde % 

78.4 oranlarında meleklere hakkında bilgi sahibi olarak inanılmaktayken, yine Merkezde bilgiye 

dayanmadan iman edenler % 31.4, köylerde bu oran % 21.6 olmakta, fikir belirtmeyenler 

merkezde % 5.7’dir. Köylerde bu seçeneği işaretleyen olmamıştır.  

Ortalama olarak deneklerin % 70.3’ü meleklerin varlığına inanmaktadırlar. Ancak % 26.7 

gibi yüksek oranda meleklerin varlığına inanmakla beraber, mahiyet ve fonksiyonları hakkında 

bir bilgileri olmadığını ifade etmişlerdir. Meleklerin varlığına inanmayan ise yoktur. 

Bu konuda da bilgi eksikliğinin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Okuma-yazma 

bilmeyen veya bilse bile materyal eksikliğinden dolayı doğru bilgiye ulaşamayan insanların ne 

yazık ki, eğitim imkânları sınırlıdır. En başta, ilçede mollalar bilginin en önemli kaynağı 

durumunda olmalarına rağmen, farkında olarak veya olmayarak yeterince 

aydınlatamamaktadırlar. Bundan başka halkın seyredilen veya dinlenilen yayınlarda dini içerikli 

konuların yer almaması, halkın geniş katılımının olduğu dini faaliyetlerin olmaması gibi 
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nedenlerle halk, dinin en temel konularında bile yeterli bilgiye sahip olamamaktadır. Bu durum, 

İlçe’de dinin ibadet boyutunda yaşanmasına menfi etki etmektedir.  

 

8) Mehdi İnancı 

Mesihçilik, kurtuluşun sadece tabiatüstü bir lider veya Allah tarafından gönderilen bir 

liderden beklenmesi inancıdır. Şiilerin Muhtar liderliğindeki ayaklanmasının başarısızlığından 

sonra özellikle Miladi 700’den sonra Muhammet İbni Hanefiyye’nin vefatından sonra, 

İmamlarının ölmediği, gizlendiği ve Mehdinin de uygun bir zamanda gelerek her şeyi düzelteceği 

inancı yaygınlık kazanmıştır. Bu fikrin pratikteki etkisi, insanlara her şeyin bir gün düzeleceği 

telkininde bulunarak onların rahatlatılması olarak düşünülmüştür.199 Kitleler, uğradıkları 

haksızlıklardan kendilerini kurtaracağına inandıkları şahıslara insanüstü vasıflar yakıştırmakta, 

onların ölümsüz olduklarına inanmak istemektedirler. Buna ihtiyaçları olduğundan, zaman zaman 

bu ruh halinin, bir dini inanç şekline dönüştüğü görülür.200 

Mesih, beklenen kurtarıcının sıfatıdır. Özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlığın vazgeçilmez 

inanışlarından biridir.201 Mehdicilik ise, Mesih ile ilgili fikirlerin bir aksinden ibarettir.202 

Mehdi, kendisine Allah tarafından yol gösterilen demektir ve İslam kültüründe kıyametten 

önce gelmesi beklenen kişi anlamında kullanılmaktadır. Şiiler Mehdi inancını temel inanç 

esaslarından saymaktadırlar. 

Şii inancına göre, 12. İmam Mehdi’dir ve Hz Peygamber Mehdinin adını, künyesini, 

bildirmiştir.203  

Anketimize katılanlara mehdi inancı ile ilgili düşünceleri sorulmuş ve şu sonuç alınmıştır.  

                                                 
199 WATT, a.g.e., ss., 201-202. 
200 Ahmet Yaşar OCAK, Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, 4.Bsm., İstanbul, İletişim Yay., 2003, 
s.256. 
201 FIĞLALI, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri,11.Bsm., İstanbul, Şa-to İlahiyat Yay., 2001, s.289. 
202 Philip K. HİTT, History Of The Arabs, s.248’den nakleden, FIĞLALI, a.g.e., s.311. 
203 Bkz.,GÖLPINARLI, Şiilik, s.324; Allame Tabatabai ve Henri Corbin, Söyleşiler, İst., İnsan Yay., 1996, s.68. 
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Tablo:42 “Mehdi, on ikinci imam olup, on birinci imam Hasan Askeri’nin oğludur. 

Şu anda hayatta ve gizlenmiş durumdadır. Günün birinde ortaya çıkacak ve yeryüzünü 

adaletle dolduracaktır.” düşüncesine inanıyor musunuz? (%)  N=407 

15,5
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 Örneklemimizin % 77.9’u Mehdi inancına sahipken % 6.6’sı buna inanmamakta, % 

15.5’i bu konuda fikir belirtmemiştir. Burada dikkatimizi çeken bir husus da, fikir 

belirtmeyenlerin yüksek oranda olmasıdır. Bu sonuç, deneklerin bu inancı mantık açısından 

anlamakta zorlandıklarını göstermektedir. Mehdi inancını çeşitli değişkenlere göre incelemeyi 

uygun gördük. 

Tablo: 43 Mehdi İnancı / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM Evet Hayır Fikrim yok 
Kadın 6655,,88 1100,,88 2233,,44 
Erkek 8855,,55 44,,00 1100,,44 
ORTALAMA 7777,,99 66,,66 1155,,55 

 

Kadınların % 65.8’i mehdinin varlığına inanıyor, % 10.8’i inanmıyor, % 23.4’ü ise fikir 

belirtmemiştir. Erkeklerin ise % 85.5’i inanırken, % 4.0’ı inanmamakta, bu konuda fikri 

olmayanların oranı, % 10.4’tür. 

Buna göre mehdi inancına erkekler daha fazla sahipken, kadınlarda bu inanç büyük 

ölçüde zayıflamış görünüyor. Kadınlarda inanmayan ve fikir belirtmeyenlerin toplam oranı % 

34.2’dir. Kadınların Mehdiye inanmada kararsız kaldıklarını görmekteyiz. Çünkü genel olarak 
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kadınlar erkeklerden daha az mollaların telkinine maruz kalmakta ve bu tür inançları dolaylı 

yollardan duymaktadırlar. Bu da onların mezhebin bazı öğretilerine kesin olarak inanmalarını 

zorlaştırmaktadır. 

Mehdi inancındaki değişimin üzerinde eğitim faktörünün etkili olduğunu düşündük. 

Eğitim durumu açısından değerlendirirsek şu sonuçları görmemiz mümkündür. 

 

Tablo: 44 Mehdi İnancı / Eğitim Düzeyi (%) 
EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

Evet Hayır Fikrim yok 

Mezun Değil 7733,,00 1144,,33 1122,,77 
İlkokul Mezunu 8800,,00 66,,77 1133,,33 
Ortaokul Mezunu 7722,,77 55,,22 2222,,11 
Lise Mezunu 7799,,33 55,,55 1155,,22 
Üniversite/Y.Lisans, Doktora 8877,,55 00,,00 1122,,55 
ORTALAMA 7777,,99  66,,66  1155,,55  

 

Eğitim düzeyi açısından Mehdi inancına baktığımızda, dalgalı bir artışla karşı karşıya 

gelmekteyiz. Mezun olmayanların % 73.0’ü Mehdi inancına sahipken, % 14.3’ü bu inanca sahip 

değil, fikir belirtmeyenler ise % 12.7’dir. 

İlkokul mezunlarında Mehdiye inananların oranı biraz artarak % 80.0 olmaktadır. 

İnanmayanlar % 6.7, fikir belirtmeyenler ise % 13.3’tür.  

Ortaokul mezunlarının % 72.7’si mehdi inancına sahip, % 5.2’si mehdiye inanmıyor. Bu 

konuda fikir belirtmeyenler en fazla bu gruptadır ( % 22.1). 

Lise mezunlarının % 79.3’ü Mehdiye inanıyor, % 5.5’i inanmıyor, % 15.2’si fikrim yok 

demiştir. 

Üniversite mezunlarında Mehdi inancına sahip olanların oranı en yüksek orandadır (% 

87.5). Bu konuda fikir belirtmeyenler % 12.5, inanmayan ise bu grupta yoktur. 

Buna göre, eğitim düzeyi düşük kesim, bu inanca en az oranda sahiptir. Üniversite 

mezunları ise % 87.5 oranı ile en fazla mehdi inancına sahip olan gruptur. Yine bu grupta 

mehdiye inanmayanların olmaması da ilginçtir. Çünkü eğitim düzeyinin yüksek olmasının, daha 

rasyonel düşünmeye neden olması beklenirken, burada tersi bir durum görülmektedir. Bizce 

üniversite mezunlarının Mehdi inancına yüksek oranda sahip olmalarının nedeni, Sünni 

kaynaklarda da geçen Hz. İsa’nın kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne gelerek insanlığı 

kurtaracağı inancının Şiilikteki 12.imam inancını destekleyici öğeler taşıması olabilir. Diğer bir 
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ifadeyle, Sünni kaynaklardaki Mehdi inancı 12. İmam inancını beslemekte ve onu destekleyici 

anlamlar katmaktadır. Çünkü üniversite okumuş olanlar, Sünni kaynaklardan az veya çok 

haberdardılar. Ancak aynı durum eğitim düzeyi daha düşük kesim için söz konusu değildir.  

 

Tablo: 45 Mehdi İnancı/Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Evet Hayır Fikrim yok 

17-25 Yaş 7788,,77 66,,66 1144,,88 
26-40 Yaş 7766,,77 55,,33 1188,,00 
41-60 Yaş 7766,,77 66,,88 1166,,55 
61 Yaş ve Üzeri 8811,,66 1100,,22 88,,22 
ORTALAMA 7777,,99  66,,66  1155,,55  

 

Tabloya göre, 17-25 yaş grubundakiler % 78.7, 26-40 yaş grubundakiler % 76.7, 41-60 

yaş grubundakiler % 76.7, 61 yaş ve üzeri gruptakiler % 81.6 oranlarında Mehdi inancına 

sahiptirler. Yaş açısından bakarsak, yaş arttıkça hem Mehdiye inananlar, hem de inanmayanların 

oranı artmaktadır. 61 yaş ve üstü gruptakiler % 81.6 oranında Mehdiye inanmaktayken, 

inanmayanlar yine bu grupta en yüksek oran olarak, % 10.2’dir. 

 

 Tablo: 46 Mehdi İnancı / Yerleşim Yeri (%) 
YERLEŞİM YERİNE 
GÖRE DAĞILIM 

Evet Hayır Fikrim yok 

İlçe Merkezi 7744,,44 77,,66 1188,,00 
Köyler 8811,,66 55,,66 1122,,88 
ORTALAMA 7777,,99 66,,66 1155,,55 

 

İlçe Merkezi’ndekilerin % 74.4’ü,  mehdi inancına sahiptir. % 7.6’sı bu inanca sahip 

değil, fikir belirtmeyenler ise % 18.0’dir. Köylerde deneklerin % 81.6’sı Mehdiye inanmakta, % 

5.6’sı inanmıyor, % 12.8’i ise fikir belirtmemiştir. 

Bu sonuçlara göre köyler mezhebi etkilere daha fazla açık olup, buralarda değişim daha 

yavaştır. İlçe Merkezi’nde Şii inancında çok hızlı olmayan bir değişimin olduğunu görmekteyiz.  

Mehdi inancı konusunda gerek fikrim yok diyenlere ve gerekse inanmayanlara bunun 

nedenini sorduğumuzda genel olarak, uzun zaman evvel kaybolmuş bir şahsın yeniden ortaya 

çıkıp, insanları kurtaracağına inanmadıklarını, şayet ortaya çıkıp insanları kurtaracaksa, 

Müslümanların uzun zamandır sıkıntı içerisinde olduğunu, Mehdinin niçin bu zamana kadar 
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ortaya çıkmadığını ifade etmişlerdir. Abdulbaki Gölpınarlı bu konuda şöyle düşünmektedir. 

“Âlemde olmasına rağmen aklen imkân bulunmayan nice şeyler olmuştur ve olmaya devam 

etmektedir. Bu imana ait bir şeydir. Allah’a inanan buna da inanır. Nitekim Allah “Gayb, 

Allah’ın elindedir. Bekleyin artık ben de gerekten sizinle berber bekleyenlerdenim.” (Yunus, 

20)204 Görüldüğü gibi Gölpınarlı Mehdi inancını imana ait bir konu olarak görmekte ve Allah’a 

inanan insanın, buna da inanması gerektiğini düşünmektedir.  

Genel olarak örneklemimizde mehdi inancında bir azalmanın var olduğunu söyleyebiliriz. 

Buna rağmen anket uygulama aşamasında bazı deneklerin, Caferi inançlarıyla ilgili sorulara 

gelinildiğinde, dindar olmasalar bile mezheplerini savunmaya geçtiklerine şahit olduk. Bunlar 

Sünniler ve sahabe hakkında bazı olumsuz ifadelerde bulunarak, bizim hangi mezhebe bağlı 

olduğumuzu öğrenmek istemişlerdir. Onların ilgilerini sorulara yönlendirmek çok zamanımızı 

almıştı. 

 9) İmamet İnancı 

Şiayı diğer muhalif ekollerden,  örneğin haricilerden ayıran en belirgin niteliği onun diğer 

köklü medeniyetlerle olan mistik alışverişidir. Bu yüzden Şia,  tarihe tutunabilecek siyasal ve 

dinsel bir merkezilik oluşturmayı başarmıştır. Binlerce yıllık geçmişi olan ve köklü bir uygarlığa 

dayanan bir geleneğin üyeleri din değiştirdiklerinde, belleklerini tamamen boşaltmış olamazlar. 

Eski düşünce ve inançlarının izlerini zihinlerinde yaşatırlar.205 Hz. Peygamberin vefatından sonra 

İslamiyet, Irak, İran ve Türkistan istikametinde Asya içlerine ve Kuzey Afrika’ya hızla 

yayılmıştır. Sonraki yıllarda İslam topraklarının sınırları fazlaca genişlememekle beraber, 

fethedilen toprakların halkı İslam’ı kitle halinde benimsediler. Özellikle spritüalist unsurlara fazla 

yer veren Asya dinleri, çok pratik ve dünyevi olan İslamiyet’e kolay bir geçiş sağlayamıyorlardı. 

Sünni Müslümanlığın temsilcisi olan Arap devletinin resmi otoriteleri yerli dinlere asla cevaz 

vermezken, yavaş yavaş yerli dinlerin batini ve mistik unsurlarıyla uzlaşan Şii muhalefeti 

kuvvetlenmeye başladı. Şiiliğin İran ve ötesindeki ülkelerde kuvvet bulması İslamlaşmanın eksik 

kaldığı her yerde görülen bir durumdur. Yerli dinlerde mistik batini unsurların çokluğu ölçüsünde 

Şiiliğe temayülün kuvvetli olduğu görülmektedir.206 Bundan dolayı İslamiyet’in kabulüyle eski 

İran mitolojisinin bazı temaları Şii düşüncede yeniden yorumlanarak üretilmiştir. Yönetimde 

veraset, hükümdarın tanrısal hakkı, yarı insan, yarı tanrı yöneticiler, kutsanmış aile motifleri, 

                                                 
204 GÖLPINARLI, 12 İmam, İstanbul,Der Yay., 1970, s.227. 
205 Mehmet, EVKURAN, Sünni Paradigmayı Anlamak, Ankara, Ankara Okulu Yay., 2005, ss.84-85. 
206 Erol GÜNGÖR, İslam Tasavvufunun Meseleleri, 6. Bsm, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1996, ss.150-151. 
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Şia’nın İslamileştirdiği temel mitoslardır.207 

Şiayı diğer ekollerden ayıran en temel özelliği imamet görüşüdür. Şia, imamete kendine 

özgü ve özel bir anlam yükleyerek, imameti, anlamını ve meşruiyetini risaletten alan ve süregelen 

kutsal bir kurum olarak görmektedir.208 

Şiiler imamın tayininde demokratik metodun karışıklığa yol açacağına, çünkü karizmadan 

yoksun sıradan insanların kötü kararlar vereceğine inanmışlardı. Toplumun kurtuluşu ancak ilahi 

bir şekilde görevlendirilen bir liderle mümkündü. Bu inanışın uzun yıllar güney Arabistan’da 

hüküm süren yarı ilah krallar geleneği ile ilişkisi vardır. Nitekim Şii inancının ilk takipçilerinin 

çoğu güney Arabistan kabilelerinden çıkmıştır.209 

Hz. Muhammed’de ortaya çıkan Allah vergilerinden dolayı Haşimoğulları’nın müstesna 

bir değere sahip olduğu ve asalet gibi önemli vasıfların kalıtsal olduğu inancını savunan Şiiliğe 

göre, ailede karizmatik vasıflara belirli bir zamanda sadece bir üyesi sahiptir. Bu şahıs, imam 

veya lider, her zaman bir önceki lider tarafından belirlenmiştir. Hz. Ali’nin Hz Muhammed, Hz. 

Hasan’ın da Hz Ali tarafından imam olarak seçildiğine, 12 İmamın bu şekilde belirlendiğine 

inanmışlardır.210 Allah tarafından tayin edilen Peygamber vefat edince vahiy kesilir, tebliğ sona 

erer. Fakat dinin hükümlerini insanlara tatbik etmek, onları idare etmek ve Peygamberi temsil 

etmek için imam gereklidir. İmam Allah tarafından tayin edilmiş, Peygamberse imamı tebliğ 

etmiştir. Bu açıdan imamet nübüvvetin ikinci cephesidir.211 Şia, 12 imamın her türlü hata ve 

yanılgıdan korunmuş olduğuna inanmayı iman esaslarından sayar. Çünkü imam Peygamberin 

naibidir. Bu itibarla dinin koruyucusudur. İmamlar peygamberin vekili olduklarından 

masumdurlar.212 Bu konuda Şeyh Muhammed Rıza el- Muzaffer, eserinde şu ifadelere yer 

vermiştir. “İmamlar bizim gibi insanlardır. Bizim sorumlu olduğumuz şeylerden sorumludurlar. 

Ancak onlar şerefli kullardır. Allah onlara kereminden bahşetmiş, dostluğunu vermiştir. Onlar 

insanda bulunan ilim, şecaat, takva gibi övülen sıfatlarda en üstün derecede olduklarından, Hz. 

Peygamberden sonra dini açıklama ve kanun koymada ve dini yorumlamada kaynak ve yol 

göstericidirler.”213  

                                                 
207 Muhammet Ziyauddin Rayyis, İslam’da Siyasal Düşünce Tarihi’den aktaran, EVKURAN, a.g.e., s.85.  
208 EVKURAN,a.g.e., ss.86,89. 
209 WATT,a.g.e., s.192.  
210 WATT,a.g.e., s.201. 
211 GÖLPINARLI, Tarih Boyunca ve Günümüzde Şiilik, s.308. 
212 ÇAĞATAY, ÇUBUKÇU, a.g.e. s.62. 
213 Şeyh Muhammed Rıza el- Muzaffer, Akaid el İmamiye, tarihsiz, s.74. 
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Biz de örneklemimizin bu konudaki inanç ve bilgi durumlarını öğrenmek amacıyla, 12 

İmamla ilgili sorular sorduk.  

Tablo:47 “İmamlar masumdurlar, hiç günah işlemezler ve ilimde en üstün 

kimselerdir.” görüşü size göre doğru mudur? (%)  N=404 

 

9,1

83,3

6,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Evet doğrudur

 Hayır doğru değildir

 Fikrim yok

 
 

Örneklemimizin % 83.3’ü 12 imamın masum olduğuna inandığını, % 6.9’u buna 

inanmadığını belirtmiş, % 9.1’i bu konuda fikir belirtmemiştir. Üzüm’ün Türkiye’deki Caferileri 

kapsayan çalışmasında deneklerin % 55.5’i imamların masumiyetine inanıyorken, % 38.3’ü 

inanmadığını belirtmiş, % 6’sı ise fikir belirtmemiştir. Bu çalışma göç sonrası yerleşim yerleri 

olan batı bölgelerindeki Caferileri de kapsamaktadır. Üzüm bu sonucu mollalara gösterdiğinde, 

onların sonucu şaşırtıcı bulduklarını ve mollaların, ibadet hayatı hangi düzeyde olursa olsun, 

Caferi toplumundaki bu inancın kuvvetli olduğunu, dolayısıyla bu sonucun çok düşük çıktığını 

söylediklerini belirtir. Üzüm de çalışmasında bu sonuçtaki hata payının biraz fazla olabileceğini, 

eğitimlilerin ve mezhebi bilgiye sahip olmayanların bu inancı abartılı bulduklarını, imamet 

inancını sahiplenenlerin ve savunanların daha çok radikal gençler olduğunu belirtmiştir.214  

 Bizim sonucumuza bakarsak, deneklerin % 83.3’ü imamet inancına sahiptir. İmamet 

inancına sahip olmayan ve fikir belirtmeyenlerin toplam oranı ise % 16.0’dır.  İmamet inancının, 

ilçedeki yaşlı kesiminin şüphe duymadan inandığı, 12 imam ifadesini duyar duymaz gözlerini 

                                                 
214 ÜZÜM,a.g.t., s.216. 
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yaşartan, büyük bir sevgi ile bağlandıkları en önemli inanç esası olduğunu gözlemlerimize 

dayanarak söyleyebiliriz. Ancak, aynı duygu yoğunluğunu genç yaştakilerde göremedik. İlçede 

doğup büyümemizden, anket uygulama aşamasında halkın duygularına yakından şahit olma 

fırsatı bulduk. İmamların hayatı hemen hemen her fırsatta mollaların muhakkak anlattığı bir konu 

olmasına rağmen özellikle genç kesimde imamların masum olup olmamasının çok fazla önemli 

bir mevzu olarak görülmediğini gözlemledik. 

İmamların masum olduğu ve hiç günah işlemediği sorusunda farklı değişkenlerin rol 

oynadığını düşünmekteyiz.  

 

Tablo:48 İmamet İnancı / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE 
DAĞILIM 

Evet             Hayır         Fikrim yok 

Kadın 7788,,55 77,,00 1144,,66 
Erkek 8877,,44 66,,99 55,,77 
ORTALAMA 8833,,99 66,,99 99,,22 

 

Kadınların % 78.5’i, erkeklerin % 87.4’ü imamların günahsız ve ilimde en üstün 

olduklarını düşünmektedir. Bunun aksini düşünen kadınlarla erkeklerin oranı birbirine yakındır. 

Fikir belirtmeyen kadınlar % 14.6, erkekler % 5.7’dir. Buna göre diğer Caferi inanç esaslarına 

olduğu gibi bu inanca da erkekler daha fazla bağlıdırlar. Bu konuda fikir belirtmeyenlerin bazıları 

anket uygulama sırasında “bilemiyorum Allah bilir” diyerek bu konuda emin olamadıklarını ifade 

etmişlerdir.  

 

Tablo:49 İmamet İnancı /Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Evet Hayır Fikrim yok 

17-25 Yaş 7766,,22 99,,88 1133,,99 
26-40 Yaş 8844,,66 77,,77 77,,77 
41-60 Yaş 8866,,44 55,,88 77,,88 
61 Yaş ve Üzeri 9955,,99 00,,00 44,,11 
ORTALAMA 8833,,99 66,,99 99,,22 

 

17-25 yaş grubundakilerin % 76.2’si, 26-40 yaştakilerin % 84.6’sı, 41-60 yaştakilerin % 

86.4’ü 61 yaş ve üstündekilerin ise % 95.9’u imamet inancına sahiptir.  İnanmayanlar (% 9.8)  ve 

fikir belirtmeyenler (% 13.9) ise en fazla ilk yaş grubundadır. İmamete inanmayanların oranı, yaş 
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arttıkça daha da azalmakta ve 61 yaş ve üstündekilerde imamete inanmayan görülmemektedir. 

Tabloda da açıkça görüldüğü üzere, imamet inancında yaşın artmasıyla birlikte bir artma 

söz konusudur. Mollalarla ve dolayısıyla mezhebin öğretileriyle daha çok karşılaşan kesim olan 

yaşlılar, bu inanca daha fazla sahiptirler. Dini ve mezhebi faktörlerin etkisinin az olduğu kesim 

olan gençlerde ise, Şiiliğin en önemli inanç esası olan imamet inancı yaşlı kesime göre daha 

düşüktür.  

 

Tablo:50 İmamet İnancı / Medeni Durum (%) 
MEDENİ DURUMA 
GÖRE DAĞILIM 

Evet Hayır Fikrim yok 

Bekâr 7799,,33 1100,,00 1100,,77 
Evli 8855,,88 55,,77 88,,55 
Boşanmış/Eşi vefat etmiş 9944,,44 00,,00 55,,66 
ORTALAMA 8833,,99  66,,99  99,,22  

 

 Tabloya göre bekârların %  79.3’ü, evlilerin % 85.8’i boşanmış/eşi vefat etmişlerin % 

94.4’ü imamet inancına sahiptir. İmamete inanmayan bekârlar % 10, evliler % 5.7’dir. 

Boşanmış/eşi vefat etmişlerde inanmayan yoktur. Bu konuda fikir sahibi olmayanlar en fazla 

bekârlar, en az ise son gruptur. 

 Buna göre bekârların mezhebin etkilerinden daha uzak olduğunu söyleyebiliriz 

 

Tablo:51 İmamet İnancı / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

Evet Hayır Fikrim yok 

Mezun Değil 8888,,99 11,,66 99,,55 
İlkokul Mezunu 8888,,99 55,,66 55,,66 
Ortaokul Mezunu 8855,,55 55,,33 99,,22 
Lise Mezunu 7799,,22 1100,,44 1100,,44 
Üniversite/Y. Lisans, 
Doktora 

7777,,44 99,,77 1122,,99 

ORTALAMA 8833,,99  66,,99  99,,22  

  

 Eğitim durumuna göre imamet inancına bakacak olursak, mezun olmayanlar ve ilkokul 

mezunlarında imamet inancı en yüksektir ( % 88.9) Ortaokul mezunlarında bu oran biraz düşerek 

% 85.5, lise mezunlarında % 79.2, yüksek tahsillilerde ise en düşük oran olan % 77.4 olmuştur. 

Tabloya göre lise ve üniversite inanmayan ve fikir belirtmeyenler, eğitim düzeyine göre 
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baktığımızda en yüksek oranda çıkmıştır. Her ne kadar eğitim düzeyi yükseldikçe imamet 

inancında bir azalma görünse de, üniversite mezunlarının yer yer peygamber seviyesine 

çıkartılacak kadar abartılı menkıbelerle, her türlü hatadan korunmuş bir halde, olağanüstü vasıflar 

yüklenerek anlatılan bir inanç esası olan imamet inancına sahip olanların oranını ( % 77.4) yine 

de yüksek bulmaktayız. Ancak tablonun geneline baktığımızda imamet inancında eğitime bağlı 

olarak bir azalmanın olduğunu söylemek mümkündür.  

Tablo: 52 İmamet İnancı / Yerleşim Yeri (%) 
YELEŞİM YERİNE 
GÖRE DAĞILIM 

 Evet Hayır Fikrim yok 

İlçe Merkezi 8811,,44 66,,77 1111,,99 
Köyler 8866,,66 77,,22 66,,22 
ORTALAMA 8833,,99 66,,99 99,,22 

  

Oturulan yerin köy ve merkez olup olmamasına göre de imamet inancını irdelemeyi 

faydalı buluyoruz. İlçe merkezinde oturanların % 81.4’ü, köylerdekilerin % 86.6’sı imamet 

inancına sahipken, ilçe merkezinde oturanların % 6.7’si, köylerde oturanların % 7.2’si bu inanca 

sahip değildir. Fikir belirtmeyenler İlçe Merkezi’nde % 11.9 köylerde %  6.2 oranlarındadır. 

 Buradan imamet inancı açısından ilçe merkezinin köylere nazaran daha fazla değiştiğini, 

köylerde ise değişimin daha yavaş olduğu sonucunu çıkarabiliriz. 

10) İman -Amel Bütünlüğü 

Dini yaşantı, şuur dışındaki bir objeye veya tanrıya yönelmesi ile öteki iç yaşantılardan 

ayrılır. Gerçekte din olgusu, dini yaşantıya dayanmaktadır.215 

Dinler, mensuplarından verdikleri bilgilere ve önerdikleri kurallara inanmalarını ister. Bu 

nedenle din mensubu, bu dinin verdiği bilgileri bilen biri değil, onlara inanan biridir. Bu açıdan 

bazı din felsefecileri haklı olarak, dinde en önemli öğenin inanç öğesi veya iman tavrı olduğunu 

söylerler. Dinlerde mevcut olan diğer bir öğe de tapınma, ayin ve ya merasim olarak adlandırılan 

öğedir. Tapınma ve ayin inanan insanın inancını ifade biçimidir.216 Her din, mensuplarına kabul 

etmiş oldukları inanç esaslarına bağlı olarak, bir takım ibadetleri de yapma yükümlülüğü getirir. 

Dini tecrübenin pratik anlatımı nazari ifadesinden önce mi gelmektedir, yoksa akide ile 

ilgili elemanlar mı ibadetin icra olunması gereken formları belirlemektedir? Efsane ile ayin, inanç 

ve ibadet, nazariye ve takva arasındaki münasebetler nelerdir? 

                                                 
215 Kamıran BİRAND, “Din Kavramının İncelenmesi Hakkında”, A.Ü.İ.F.D. C.8,1960, s.6. 
216 ARSLAN, a.g.e., ss.221-222. 
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 Nazari olanla ameli olan birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İlahi herhangi bir fikir 

olmaksızın hiçbir takva fiili mevcut olmayacağı gibi, ibadetle ilgili bir anlatım olmaksızın bir 

dinde amel olunamaz.217 Dini tecrübenin teorik anlatımında akide iman veya doktrin, bir cemaati 

yorumlama aracı olması bakımından önemlidir. Din olayının iki türlü görünüşünden başka bir şey 

olmayan akide ile amel, diğer bir ifadeyle doktrin ve ibadetten hangisi daha önemlidir? 

Aralarında sıkı bağlılıklar bulunduğu, her yönden birbirlerini tamamladıkları ve tam bir 

dayanışma içerisinde bulunduklarını ifade edebiliriz.218 Diğer bir ifadeyle, dinin biri inanç diğeri 

amel yönünü oluşturan iki unsuru vardır. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil eder ve 

birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Amel, iman konularının davranış alanına uygulanışıdır.219 İslam’a 

göre iman ise, Hz.Muhammed’i Allah tarafından getirdiği katiyetle bilinen hususlarda kalben, 

şüphe götürmeyecek bir tarzda tasdik etme, doğrulama anlamına gelir.220 Genellikle insanlarımız 

kendilerini inanç bakımından daha dindar görürken, dini pratiklere yönelik olarak aynı derecede 

dindar görmemektedirler. Ancak İslam dinine göre, ideal olan iman-amel bütünlüğüdür.221 Ehl-i 

Sünnetin bu konudaki ana ilkesi, iman-amel birbirinin parçası olmadığıdır. Yani,iman etmekle bir 

kişi Müslüman olur, amel ile de Müslümanlığını pekiştirir, gösterir. Amel, Müslüman olduktan 

sonra insanın bir dindar olarak yapması gereken işlerdir. 

Caferilikte amel konusunda, önce iman, sonra amel gelir. İmanlı olan bir kişi dinin 

emirlerini yerine getirmezse günahkâr olur ancak dinden çıkmaz.222 

İman, toplumda ayrılıklara neden olabilir. Fakat ibadetin bütünleştirici fonksiyonu vardır. 

İslamiyet’de imanın önemi “Namaz dinin direğidir.” hadisiyle ibadetle bütünleştirilmiştir.223 

Araştırma sahamızda ankete katılanların iman amel bütünlüğüne verdikleri önemi tespit etmek 

için “İbadet etmemize gerek yok; kalbimizdeki iman bize yeter”  

görüşüne katılıyor musunuz?” şeklinde soru sorduk. Tablo 53’te bu konuda verilen cevapları 

görmek mümkündür. 

                                                 
217 WACH, a.g.e., ss. 44-45. 
218  Mehmet TAPLAMACIOĞLU, Din Sosyolojisi,3.Bsm,, A.Ü.İ.F. Yay., Ankara, 1983, s.28. 
219 GÜNAY, a.g.e., s.245. 
220 Es-SABUNİ, a.g.e., s.192. 
221 UYSAL, a.g.e., s.79. 
222 Hüseyin ATAY, Ehl-i Sünnet ve Şia, Ankara, A.Ü.İ.F. Yay., 1983, ss.173, 178. 
223 SEZEN, a.g.e., ss.125-126. 
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Tablo:53 “İbadet etmemize gerek yok; kalbimizdeki iman bize yeter”  

görüşüne katılıyor musunuz? (%)  N=407  

0,7

5,2

15,0

79,1
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 Evet

 Hayır

 Kısmen katılıyorum

 Fikrim yok

 
 

Örneklemimizin % 15’i kalpteki imanı ibadetten öncelikli görürken, % 79.1’i bu görüşe 

katılmayarak, ibadetsiz imanın bir anlamı olmayacağını belirtmiş, kısmen bu görüşe katılanların 

oranı % 5.2, fikir belirtmeyenler ise küçük bir oranı oluşturmaktadır. Şişik’in Bolvadin’deki 

çalışmasında yukarıdaki yargıyı yanlış bulanların oranı % 85.1dir.224 Bundan araştırma 

alanımızdaki insanların dini pratikleri Bolvadin’dekilerden daha az önemsedikleri sonucunu 

çıkarmamız mümkündür. 
Tablo:54 İman-Amel Bütünlüğü / Cinsiyet (%) 
 

CİNSİYETE GÖRE 
DAĞILIM 

Evet Hayır Kısmen 
Katılıyorum 

Fikrim Yok 

Kadın 1144,,66 7777,,22 77,,00 11,,33 
Erkek 1155,,33 8800,,33 44,,00 00,,44 
ORTALAMA 1155,,00 7799,,11 55,,22 00,,77 

 

Cinsiyete göre değerlendirirsek bu yargıyı kadınlar % 77.2, erkekler ise % 80.3 oranında 

yanlış bulmaktadır. Kadınlarla erkeklerin arasında küçük bir fark vardır.Bu sonuçları önemli bir 

değişken olan yaş değişkeni açısından değerlendirirsek şu sonuçları görebiliriz: 

                                                 
224 SİŞİK, a.g.t., s.59. 
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Tablo:55 İman - Amel Bütünlüğü / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Evet Hayır Kısmen Katılıyorum      Fikrim Yok 

17-25 Yaş 1100,,77 8822,,00 55,,77 11,,66 
26-40 Yaş 1144,,33 7799,,77 55,,33 00,,88 
41-60 Yaş 1166,,55 7788,,66 44,,99 00,,00 
61 Yaş ve Üzeri 2244,,55 7711,,44 44,,11 00,,00 
ORTALAMA 1155,,00 7799,,11 55,,22 00,,77 

 

Tabloya baktığımızda  bu yargıyı yanlış bulanların oranı 17-25 yaş grubunda % 82.0 iken, 

bu oran 61 ve yukarı yaşlarda % 71.4’e inmektedir. Bu yargının doğru olduğunu belirtenlerin 

oranı 17-25 yaş grubunda % 10.7,  61 yaş ve üzeri grupta  % 24.5’e çıkmaktadır. Tabloya göre, 

gençlerin yaşlılara nazaran ibadeti imanın ayrılmaz bütünlüğü içerisinde değerlendirdiklerini 

görüyoruz. Oysa gözlemlerimize göre, dini pratiklere bağlı olanların çoğunluğunu yaşlı kesim 

oluşturmaktadır.  

Tablo:56 İman -Amel Bütünlüğü / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE 
DAĞILIM 

Evet Hayır Kısmen 
Katılıyorum 

Fikrim Yok 

Mezun Değil 3300,,22 6666,,77 33,,22 00,,00 
İlkokul Mezunu 1166,,77 8800,,00 33,,33 00,,00 
Ortaokul Mezunu 1144,,33 8800,,55 55,,22 00,,00 
Lise Mezunu 1100,,33 8811,,44 66,,99 11,,44 
Üniversite / Y. Lisans, Doktora 33,,11 8877,,55 66,,33 33,,11 
ORTALAMA 1155,,00 7799,,11 55,,22 00,,77 

 

“İbadet etmemize gerek yok, kalbimizdeki iman bize yeter” yargısını yanlış bulanlar en 

az, mezun olmayanlardır. (% 66.7) Bu oran öğrenim durumuna bağlı olarak artarak, en yüksek 

üniversite mezunlarındadır. ( % 87.5) Eğitim düzeyi artıkça denekler iman etmenin, ibadet 

olmadan anlamı olmadığını düşünmekte ve ibadetin gerekli olduğuna inanmaktadırlar.Denekler, 

% 79.1 oranında iman amel bütünlüğüne inansa da, genel olarak ilçede dini pratikler, özellikle de 

sünnet ve nafile dediğimiz ibadetlere önem verilmemektedir. Özellikle sünnet olan namazlar 

kılınmamakta, sünnet namazı kılan birine mezhep değiştirmiş muamelesi yapılmaktadır.     
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 11) HALK İNANÇLARI   

İslamiyet’in fiziksel kapasitesi ile fenomen olarak görüntüsünün birbirine denk düşmediği 

gerçeğinin İslamiyet hakkında ortalama bilgiye sahip olan herkes farkındadır. Aslında her din için 

teori ve olgu farkı bulmak mümkündür. Bu sebeple resmi din (bir dinin kutsal metinlerindeki 

biçimi) ile halk (halkın anladığı ve yaşadığı) dini gibi bir ayrımdan bahsedilir.225 Değişik fikir ve 

inançlar toplum katlarına rastgele serilip dağılmaktan çok, üstlü ve altlı kadrolara bölünmüş halde 

karşımıza çıkarlar. Bir kısmı zirvede dar bir elit çevrenin, bir kısmı tabanda geniş yığının 

inançları düzeyinde yer alır. Bu kademelenme, farklı seviyede iki inanç türünü göz önüne 

sermektedir. İster üst tarafta elit çevrenin itikatlarını kıskançlıkla koruması, ister tabanda geniş 

yığının bildiğinden şaşmaması, aradaki ikiliği sürüp götürebildiği gibi, üst düzeydeki itikatların 

bazen aslına yakın, bazen de yüz çizgileri tanınmayacak kadar değişikliğe uğramış halde aşağıya 

sızması da mümkündür. Aslında bu ikilik, kişilerin manevi telkinleri alma ve sindirme 

noktasındaki istidat ve yeteneklerinin eşit çizgide olmamasından ileri geliyor.226 Şerif Mardin’in  

“volk İslam” ifadesiyle tanımladığı bu “halk İslamı” toplumdaki seçkin kesim tarafından kural 

dışı sayılmıştır. Dini ciddiye alan veya almayan kimseler halk inançlarını kendi içinde anlamlı bir 

tür olduğunu kabul etmeyerek “hurafe” şeklinde tanımlamışlardır.227Aslında Türk toplulukları 

İslamiyet’i kabul etmeden önce de muhtelif dinlere girdikleri zaman eski inançlarından yeni dinle 

çatışmayanları olduğu gibi, çatışanlarını ise yeni dinden aldıkları motiflerle besleyerek ona 

uydurmaya çalışmışlardır. İslami dönem için de aynı şey olmuştur. Bu tarihi gerçek dikkate 

alındığında, bütün Türk topluluklarında aynı devirde başlayan ve eski inançlarla hiçbir ilgisi 

kalmamış yüzde yüz bir İslamlaşma olayı düşünülemez.228  

Anadolu’da da halk arasında kaynağını İslam öncesi din ve kültürlerden alan, varlığını İslam 

ile birlikte günümüzde de devam ettiren bu halk inançlarına örneklemimizin ne ölçüde sahip 

olduğunu öğrenmek amacıyla soru sorduk:  

a. Manevi Halk İnançları 

  Deneklere bazı halk inançlarına sahip olma oranlarını tespit etmek amacıyla 

“Aşağıdakilerden hangilerine inanırsınız?” şeklinde bir soru sorduk. 

                                                 
225 Niyazi USTA, Ekonomi Ahlakı ve İnsan Kaynağı, Erzurum, Aktif Yay., 2001, s.22. 
226 ÜLGENER, a.g.e., s.38. 
227 Şerif MARDİN, Din ve İdeoloji,15. Bsm., İstanbul, İletişim Yay., 2007, s.145. 
228 Ahmet Yaşar OCAK, ALEVİ Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, 4.Bsm., İst., İletişim Yay., 2003, 
s.153. 
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Deneklerin % 10.1’i fal ve büyüye, % 17.2’si çarpılma, cinli olmaya, % 29.7’si muskaya, 

% 44.5’İ türbe ziyaretine, % 63.1’i nazara, % 29.0’ı mezarda mum yakmaya, % 4.4’ü bu 

inançların hepsine inanmaktadır. Bunlardan hiçbirine inanmayan yoktur.  

Yapılan araştırmalarda halk inançlarından en fazla nazara inanıldığı ve bu inanca en fazla 

kadınların sahip olduğu şeklinde sonuç çıkmıştır.229 Bizim araştırmamızda da denekler en fazla 

nazara inanmaktadırlar. Karakoyunlu Merkezde Arsaklılar’dan kalma bir mezarlıkta “Garip Seyit 

Ocağı” denilen bir türbe bulunmaktadır. Kapısı devamlı kilitli olan bu türbenin pencerelerinde 

hiçbir zaman mum ve kibrit eksik olmamıştır. Çünkü kadınlar özellikle Perşembe akşamları gelip 

dua okuyup, mum yakarak, dileklerinin gerçekleşmesini umarlar.   Gözlemlerimize göre, türbede 

mum yakılmasına çoğunlukla kadınlar olumlu yaklaşmaktadırlar. Çünkü dinin teorik kısmını çok 

fazla bilemeyen kadın, ölmüş bir yakını için mum yakacaksa, bu şekilde ölenin ruhunun 

rahatlayacağına inanmaktadır. Dini bilgisi olsa bile, sırf psikolojik bir sıkıntısını gidermek veya 

halledemeyeceği bir sorun karşısında “şu sorunum çözülürse, Garip Seyide gidip mum 

yakacağım” ifadesiyle adak adayarak, o an için psikolojik olarak rahatlamaktadır. Konuştuğumuz 

kadınlar da yaptıklarının dine uygun bir davranış olmadığını kabul etmekle beraber, bunun dini 

inançlarına bir zarar vermediğini de düşünmektedirler.  

Objektif gerçeklerle uyuşmayan inançlar da en az gerçeğe daha çok uyan inançlar kadar 

kuvvetli olabilir ve onlar kadar kesinlik ifade edebilirler. Bir insan 13 rakamının uğursuzluğuna, 

bu rakamın 12 ila 14 arasına düştüğü inancı kadar emin olabilir.230 Aynı şekilde Karakoyunlu’da 

türbede mum yakmanın, kadınlar için fonksiyonelliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek bir inanç 

olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazıları kimseye anlatamadığı, sadece kendisine ait olan bir 

problemine bu şekilde bir çözüm bularak, ruhsal dünyasında bir denge oluşturmaktadır.  

 

b. Din Adamlarının Şifa Vereceği veya Şifaya Vesile Olacağı İnancı 

Günümüzde Anadolu’da okuyup üflemek, ip bağlamak, muska yazmak gibi usullerle 

hastalık tedavi etmeye çalışan kişiler vardır. Halk arasında genellikle hoca diye tanınan bu 

şahıslar, genellikle şaman kalıntısı kimselerden başka bir şey değildir. Doğu Türkistan’daki 

meslektaşları gibi, onlarında yıldızname ve benzeri gibi hususi olarak tertiplenmiş, içine ayetler, 

peygamber isimleri, Allah’ın isimleri karıştırılmış birtakım kitapları vardır. Anadolu’da 

                                                 
229 Bkz, ŞİŞİK, a.g.t., s.56,57. İbrahim YASA, 25 Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, Ankara, A.Ü.S.B.F.Yay., 1969, 
s.251, BAL, a.g.e., s.202. 
230 David KRECH, Richard S. CRUTCHFILD, a.g.e., s.250. 
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insanların içlerinde bulunduğuna inanılan cinleri kovarak ya da emrindeki cinlerle gelecekten 

haberler vererek kehanetlerde bulunan kişilerin de, şamanistler arasında yardımcı ruhları 

çağırarak hastanın içinden kötü ruhları çıkarmaya çalışan ve geleceği öğrenen şamanlardan farkı 

yoktur. Yüzlerce yıldan beri İslamiyet, Anadolu’da Şamanizm’in bu ana fonksiyonunu silip 

atamamıştır.231  Bu konuda Osmanlı devleti, kırsal kesim ile özdeşleştirilen heterodoksi ile, şehir 

dinini temsil ettiği söylenen ortodoksi arasındaki farka oldukça realist bir tarzda yaklaşarak, her 

iki kesime uygun dinsel politikalar gütmüştür. Kırsal kesimin dünyasına Sünni ve kitabi bir 

entelektüalizmle karşılık veremeyeceğini iyi bilen devlet, bu nedenle halkın yaşadığı dindarlığa 

muhalif olmamış, aksine gelişmesi için özel programlar uygulamıştır. Nitekim Anadolu’nun çoğu 

yerinde rastladığımız geniş evliya kültürüne,  aynı zamanda kırsalın Sünni ve alevi Bektaşi 

halkları da sahiptir.232 Ülkemizin diğer kırsal bölgelerinde mevcut olan evliya kültürünün yerini 

araştırma sahamızda din adamlarının ve imamların mezarlarının şifa vereceğine olan inanç 

almaktadır. Karakoyunlu’da halk özellikle kadınlar, kendilerinde gizli güçler ve özel yetenekleri 

olduğuna inandıkları bu şahıslara çok önem vermektedirler. Herhangi bir patolojik veya 

psikolojik rahatsızlığı olan, yeni doğmuş bebeği sürekli ağlayan, evlenme yaşı gelmesine rağmen 

evlenemeyen kızlar,  kocasıyla veya oğluyla problemi olanlar, sık sık bu şahıslara müracaat 

ederek muska veya tavsiye alırlar. Bu şekilde psikolojik olarak rahatlar, sorunların üstesinden 

gelmeye çalışırlar. Bu şahıslara “Molla”  veya “Mir”, “Ağa” denilmekte ve bu işi belirli bir ücret 

karşılığında yapmaktadırlar.  

Urfa yöresindeki Ubade Aşiretiyle ilgili yapılan benzer bir araştırmaya göre de, yöre halkı 

arasında özellikle psikolojik veya felç gibi hastalıklar karşısında türbelere müracaat etmek veya 

muskaların tedavi etme gücü olduğuna inanmak oldukça yaygındır. Hatta araştırmaya katılanların 

tamamı, yukarıda bazılarını belirttiğimiz nedenlerle, farklı sıklıkta olmak üzere türbe ve yatır 

ziyaretleri yapmaktadırlar.233   

Anketimize katılanların, bu şahısların hastalıkları tedavi ettiğine olan inançlarını 

öğrenmek için,“Günün birinde bir yakınınız, mesela babanız hastalansa,  bir an önce sağlığına 

kavuşması için ne yaparsınız?” Şeklinde bir soru sorduk ve aşağıdaki sonuçları elde ettik. 

                                                 
231 Ahmet Yaşar OCAK, Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri,4.Bsm., İst.,İletişim Yay., 2003, 
s.149,150. 
232 Yasin AKTAY, Türk Dininin Sosyolojik İmkanı, 2.Bsm.İst., İletişim Yay., 2000, ss.20-21. 
233 Celil ABUZER, GAP Bölgesi Harran Yöresinde Dini ve Sosyal Hayat, “Ubade Aşireti Örneği” Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Urfa,1996, ss. 49,50. 
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Tablo: 57 Günün birinde bir yakınınız, mesela babanız hastalansa bir an önce  

sağlığına kavuşması için ne yaparsınız? (%)  N=406 

20,1
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 Duruma göre değişir

 
 

Deneklerimizin % 67.3’ü doktora götüreceğini, % 0.2’si okutmak için bir din büyüğüne 

götüreceğini, % 12.0’ı hem doktora, hem de din büyüğüne götüreceğini belirtmiştir. Duruma göre 

değişir, yani doktorluk bir rahatsızlık varsa doktora, mollanın tedavisini gerektirecek bir 

rahatsızlık varsa mollaya götürürüm seçeneğini % 20.1’i tercih etmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 

araştırma alanımızda deneklerimizin çoğunluğu, herhangi bir hastalığın tedavisinde tıbbi tedaviye 

başvurmakla beraber, % 32.3’ü hala mollaların hastalık durumunda şifa vereceğine veya şifaya 

vesile olacağına inanmaktadır. Ancak gördüğümüz kadarıyla pratikte bu oranlardan daha fazlası 

din adamlarının şifa vereceğine inanmaktadır. 

 

Tablo:58 Din Adamlarının Şifa Vereceğine Olan İnanç / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE 
DAĞILIM 

Doktora 
Götürürüm 

Okutmak İçin Bildiğim 
Din Büyüğüne 

Götürürüm 

Hem Doktora, Hem 
Din Büyüğüne 

Götürürüm 

Duruma Göre 
Değişir 

Kadın 5555,,11 00,,66 1177,,11 2277,,22 
Erkek 7755,,44 00,,00 88,,99 1155,,77 
ORTALAMA 6677,,55 00,,22 1122,,11 2200,,22 

 

Tabloya göre kadınların % 55.1’i, erkeklerin % 75.4’ü bu durumda sadece doktora 

götüreceğini belirtmiştir. Din büyüğüne götürenler, hem mollaya hem de doktora götürenler ve 
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duruma göre değişir  seçeneğini tercih edenlerin toplamı kadınlarda % 40.4, erkeklerde % 24.6 

oranlarındadır. Bu sonuçlara göre, kadınlar erkeklerden daha fazla din adamlarının şifa 

vereceğine veya şifaya vesile olacağına inanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kadınların büyük 

bölümünün tıbbi tedavinin sonucu ne olursa olsun din adamlarının hastalığın seyrinde etkili ve 

tıbbi tedaviye yardımcı olduklarına inandıklarını görmekteyiz. Bu soruyu yaş açısından 

değerlendirirsek şu sonuçları görürüz. 

 

Tablo:59 Din Adamlarının Şifa Vereceğine Olan İnanç / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Doktora 
Götürürüm 

Okutmak İçin 
Bildiğim Bir Din 

Büyüğüne Götürürüm 

Hem Doktora, Hem 
Din Büyüğüne 

Götürürüm 

Duruma Göre 
Değişir 

17-25 Yaş 8800,,22 00,,00 77,,44 1122,,44 
26-40 Yaş 7722,,22 00,,00 99,,88 1188,,00 
41-60 Yaş 5599,,22 00,,00 1144,,66 2266,,22 
61 Yaş ve Üzeri 4400,,88 22,,00 2244,,55 3322,,77 
ORTALAMA 6677,,55 00,,22 1122,,11 2200,,22 

 

17-25 yaş grubundakilerin % 80.2’si sadece doktora, % 7.4’ü hem doktora hem de din 

büyüğüne götüreceğini, % 12.4’ü duruma göre değişir şeklinde görüş belirtmişlerdir.  

26-40 yaş aralığındakilerin % 72.2’si sadece doktora, % 9.8’i doktora ve din büyüğüne 

götüreceğini belirtmiş, % 18.0’i hastalığın çeşidine göre, duruma göre değişir şeklinde cevap 

vermiştir. 

 41-60 yaş aralığındakilerin % 59.2’si doktora, % 14.6’sı hem doktora, hem din büyüğüne, 

% 26.2 oranında duruma göre değişir seçeneğini işaretlemiştir. 

 61 yaş ve üzeri yaş aralığındakiler ise, % 40.8 oranında sadece doktora götüreceğini, % 

2.0’si okutmak için bir din büyüğüne, % 24.5’i hem doktora hem de bir din büyüğüne 

götüreceğini belirtmiş, % 32.7’si duruma göre değişir demiştir. 

 Buna göre, Karakoyunlu’da din adamlarının şifa vereceğine veya şifaya vesile olacağına 

olan inanç büyük oranda çözülmeye başlamıştır. Çünkü tabloda görüldüğü gibi bir hastalık 

durumunda 17-25 yaş grubundakilerin % 80.2’si sadece doktora götüreceğini belirtirken, 61 yaş 

ve üzeri gruptakilerin % 40.8’i sadece doktora götürürüm seçeneğini işaretlemiştir. 



 95

Tablo:60 Din Adamlarının Şifa Vereceğine Olan İnanç /Eğitim Durumu (%) 
 
EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

Doktora 
Götürürüm 

Okutmak İçin 
Bildiğim Din 

Büyüğüne Götürürüm 

Hem Doktora, 
Hem Din 
Büyüğüne 
Götürürüm 

Duruma Göre 
Değişir 

Mezun Değil 3399,,77 11,,66 2233,,88 3344,,99 
İlkokul Mezunu 5544,,44 00,,00 1166,,77 2288,,99 
Ortaokul Mezunu 6688,,88 00,,00 77,,88 2233,,44 
Lise Mezunu 8844,,00 00,,00 55,,66 1100,,44 
Üniversite / Y. Lisans, 
Doktora 8811,,33 00,,00 1155,,66 33,,11 

ORTALAMA 6677,,55  00,,22  1122,,11  2200,,22  
 

Konuyu eğitim durumu açısından değerlendirdiğimizde sadece doktora götürürüm 

seçeneğini işaretleyenler, mezun olmayanlarda % 39.7, ilkokul mezunlarında % 54.4, ortaokul 

mezunlarında % 68.8, lise mezunlarında % 84.0, üniversite mezunlarında % 81.3’tür. Eğitim 

düzeyi arttıkça din adamlarının şifa vereceğine olan inanç azalmakla beraber, üniversite 

mezunlarında ‘doktora götürürüm’ diyenler lise mezunlarına göre biraz düşük, din  büyüğünü 

tercih edenler ise daha fazladır. Görüldüğü gibi insanlar, üniversite mezunu bile olsalar, tıbben 

her yolu denedikten sonra din adamlarına da müracaat edebilmektedirler. Eğitim düzeyi kişinin 

dünyaya ve olaylara bakış açısını değiştirse de, üniversite okuduktan sonra geleneksel bir 

toplumda yaşayan kişi, bir süre sonra o toplumun genelinin kabul ettiği düşünceleri 

benimseyebilir. Diğer bir ifadeyle, tıbbi tedaviyi deneyen biri, yaşadığı çevrede genelin 

uyguladığı bir pratiği denemekten daha fazla geri kalamaz. 

Sadece ‘din büyüğüne götürürüm’ diyenler sadece % 1.6’lık oranla mezun olmayanlarda 

görülmektedir.Hem doktora hem de din büyüğüne götürürüm ve duruma göre değişir diyenler en 

yüksek oranda mezun olmayanlarda görülmektedir. Bunu düzenli bir azalmayla sırayla ilkokul 

ortaokul ve lise mezunları takip etmekteyken, üniversite mezunlarında bu oran tekrar yükselerek, 

% 15.6 olmaktadır. Bu son grupta duruma göre değişir diyenler en düşük orandadır.(% 3.1) 

Üniversite mezunu bile olsa insanlar kendi güçlerini aşan herhangi bir hastalığın tedavisinde her 

yolu denedikten sonra, hastalıkları tedavi ettiğine inandıkları bazı din adamlarına müracaat 

ederek tedavi beklentisine girebilmektedirler. Nitekim bizim örneklemimizde de üniversite 

mezunlarından hem doktora hem din büyüğüne götürürüm seçeneğini tercih edenlerin yüksek 

oranda olmasının sebebini buna bağlayabiliriz. 

Genel olarak eğitim düzeyinin artması, insanların tıbbi tedaviye başvurma oranını olumlu 
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yönde etkilemektedir. Mollaların şifa vereceğine ve şifaya vesile olacağına olan inanç araştırma 

alanımızda eğitim düzeyinin artmasıyla azalmaktadır. Tabloda da görüldüğü gibi fakülte veya 

yüksek okul mezunlarının % 81’i bir hastalık durumunda doktora götüreceğini belirtmiştir.  

 

Tablo: 61 Din Adamlarının Şifa Vereceğine Olan İnanç / Medeni Durum (%) 
MEDENİ DURUMA 
GÖRE DAĞILIM Doktora 

Götürürüm 

Okutmak İçin 
Bildiğim Din 

Büyüğüne Götürürüm 

Hem Doktora, Hem 
De Din Büyüğüne 

Götürürüm 

Duruma Göre 
Değişir 

Bekar 8800,,77 00,,00 77,,11 1122,,11 
Evli 6622,,11 00,,00 1144,,11 2233,,88 
Boşanmış/Eşi vefat etmiş 3388,,99 55,,66 2222,,22 3333,,33 
ORTALAMA 6677,,55  00,,22  1122,,11  2200,,22  

 

Bekârların % 80.7’si, evlilerin % 62.1’i, eşi vefat etmiş veya boşanmışların % 38.1’i 

‘doktora götürürüm’ seçeneğini işaretlemiştir.Okutmak için din büyüğünü tercih edenler % 

5.6’lık bir oranla sadece eşi vefat etmiş veya boşanmışlardır. 

Hem din büyüğüne, hem de doktora götürürüm ve duruma göre değişir diyenler en az 

bekârlardır. (% 7.1 ve % 12.1) Bu grubu evliler, (% 14.1 ve % 23.8) eşi vefat etmiş / boşanmışlar 

(% 22.2 ve % 33.3) takip etmektedir.   

 

Tablo:62 Din Adamlarının Şifa Vereceğine Olan İnanç / Mesleki Durum (%) 
MESLEK 
GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIM 

Doktora 
Götürürüm 

Okutmak İçin 
Bildiğim Din 

Büyüğüne Götürürüm 

Hem Doktora, Hem 
De Din Büyüğüne 

Götürürüm 

Duruma Göre 
Değişir 

Ev Hanımı, Öğrenci, 
Emekli,işsiz  6655,,66 00,,55 1133,,22 2200,,66 

Esnaf, Sanatkar, Memur, 
İşçi 8866,,55 00,,00 55,,44 88,,11 

Çiftçi 6600,,11 00,,00 1144,,00 2255,,99 
ORTALAMA 6677,,55  00,,22  1122,,11  2200,,22  

 

Ev hanımı, öğrenci, emekli, işsizlerden oluşan grubun % 65.6’sı, esnaf, sanatkar, memur, 

isçilerden oluşan grubun % 86.5’i, çiftçilerin ise % 60.1’i doktora götüreceğini belirtmiştir. Buna 

göre hastalık durumunda doktora müracaat edenler en yüksek oranda ikinci gruptadır. Çünkü bu 

gruptakiler bağımsız ekonomik gelire sahip olup, sağlık güvencesi olan meslek mensuplarından 

oluşmaktadır. Dolayısıyla ekonomik olarak doktora müracaat etme imkânları fazladır. Bu nedenle 

bir hastalık durumunda doktora götürmeyi düşünenler en fazla bu meslek grubundakilerdir. 
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Tablo:63 Din damlarının Şifa Vereceğine Olan İnanç / Yerleşim Yeri (%) 
YERLEŞİM 
YERİNE GÖRE 
DAĞILIM  

DDookkttoorraa  
GGööttüürrüürrüümm  

OOkkuuttmmaakk  İİççiinn  
BBiillddiiğğiimm  DDiinn  

BBüüyyüüğğüünnee  GGööttüürrüürrüümm  

HHeemm  DDookkttoorraa,,  HHeemm  
DDiinn  BBüüyyüüğğüünnee  

GGööttüürrüürrüümm  

DDuurruummaa  GGöörree  
DDeeğğiişşiirr  

İlçe Merkezi 6633,,88 00,,00 1122,,44 2233,,88 
Köyler 7711,,44 00,,55 1111,,77 1166,,33 
ORTALAMA 6677,,55 00,,22 1122,,11 2200,,22 

 

İlçe merkezinde oturanların % 63.8’i, köylerde oturanların % 71.4’ü doktora götüreceğini 

belirtirken, İlçe Merkezi’nde din büyüğüyle beraber doktora götürürüm ve duruma göre değişir 

seçeneğini işaretleyenlerin toplam oranı % 36.2, köylerde oturanlarda ise bu oran % 28.0’dır. 

Buna göre, İlçe Merkezi’nde din adamlarının şifa vereceğine olan inanç köylere nazaran 

daha az değişime uğramıştır. Köylerde bu inanca sahip olanlar daha azdır.  

Şerif Mardin’e göre; “Toplumumuzda artık fonksiyonu kalmayan semboller zamanla 

ortadan kalkabilir. Ancak bunların hangilerinin kalkacağını bilmek zordur. Örneğin dünyanın 

öküzün boynuzu üzerinde durduğu sembolü bütün anlamsızlığına rağmen kişiye ferahlık veren 

üfürükçünün telkinleri gibi fonksiyonlu bir kültürel yönelimle birlikte kavramlaştırılıyorsa, o 

zaman onu fonksiyonu devam ettirecektir. Yeni düzen kişinin ruhsal dengesini sağlayıcı yeni bir 

mekanizma sağlamadıkça bu tür inançlar da ortadan kalkmayacaktır.”234 Aynı şekilde 

hastalıkların tedavisinde modern tıbbın başarısı ve insanların doktora gitme imkânları arttıkça, 

tedavi için din adamlarına gitme oranları da azalabilir. Fakat din adamlarının dua okuma veya 

tavsiyelerde bulunma gibi uygulamaları ile hasta insana sağladığı psikolojik destekten dolayı 

onlara müracaat edenler daima olacaktır. 

 

3. Aşura Törenleri 

Iğdır yöresinin dini hayatı ile ilgili bahsetmemiz gereken bir konu da, Muharrem ayında 

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişi dolayısıyla yapılan törenlerdir. Kısaca bahsedecek 

olursak, her yıl Muharrem ayının onunda yörede Hz. Hüseyin’in ailesi ve arkadaşlarının 

Kerbela’da Yezid taraftarlarınca şehit edilmesinin anısını yaşatmak için tören yapılmaktadır.  

Gerek Muharrem ayı ve gerekse bu ayı takip eden safer ayında düğün, nişan, sünnet gibi 

eğlenceler yapılmaz. Yüksek sesle müzik çalınıp dinlenmez. Eskiden buna çok dikkat edilirken, 

günümüzde bazı gençler bu aylarda müzik dinlemektedirler. Yılın diğer zamanlarında düğün 

                                                 
234 MARDİN, a.g.e., ss.151-152. 
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tarihinin kararlaştırılmasında muhakkak bu iki ay göz önünde bulundurulur.  Muharrem ayının 

başlamasıyla Iğdır ve ilçelerinde ve köylerde halk arasında “şehşey tepmek veya dövmek” 

amacıyla deste birlikleri oluşturulmaktadır. 8-9 yaşlarından başlayarak en fazla 30 yaşına kadar 

erkekler bu deste gruplarına katılabilmektedirler. Muharrem ayının başlangıcından aşura günü 

törenin sonuna kadar bu grup köylerdeki camileri ve İl’deki camileri dolaşarak okunan mersiyeye 

uygun tempoda “zincir dövmek” tedirler. Her camide bir deste grubu oluşturulur. Gruptakilerin 

her biri siyah renkli sırtı açık bir gömlek giyerler. Ellerinde 20-30 cm uzunluğunda tamamı 6-7 

cm kalınlığındaki zincir destesini, okunan mersiyenin temposuna uygun olarak sırtlarına 

vurmaktadırlar. Bu şekilde Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki acısına ortak olmaya çalışmaktadırlar. 

Muharremin onuna yani aşura gününe kadar günün muhtelif zamanlarında yollardan bir 

minibüsün içinde mersiye okuyarak geçen bu grup, aşura gününün birkaç gün öncesinden itibaren 

mersiyeyi sesli olarak tüm ilçeye dinletmektedirler. Aşura günü hemen hemen her evde 

dağıtılmak üzere yiyecek bulundurulur. Bu yiyeceğin çeşidini niyet edenin adağı/neziri 

belirlemektedir. Örneğin, “şu işim olursa aşura günü ihsan vereceğim” şeklinde bir neziri olan 

birisi, o gün geldiğinde başta deste gruplarını olmak üzere tüm halkı yemeğe davet eder. Bu 

durum ilçe hoparlörüyle tüm ilçeye ilan edilir. Aynı şekilde helva, şeker veya başka yiyeceklerde 

ihsan verilebiliyor. Bunu mollalar da teşvik etmektedirler. Törenler aşura günü öğlene kadar 

tamamlanmış olur. Bundan sonra cami boşalır ve halk kaldığı yerden hayatına döner. Ancak 

eğlence yasağı sefer ayının sonuna kadar devam eder. Her yıl büyük teşviklerle yerine getirilen 

bu törenlere Caferi mollalar büyük önem vermektedirler. 

Caferilerde uzun zamandır uygulanan aşura törenlerinin yöre insanının dini ve sosyal 

yaşantısı üzerinde izleri olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle bu etkinin derecesini öğrenmek 

için soru sorduk. Soru hazırlarken bu törenlerin halkın dini duygusunu kuvvetlendirme derecesini 

ölçmemiz için farklı şıklar koyduk. Bu şekilde her deneğin üzerinde bıraktığı etkiyi ölçebilmenin 

mümkün olacağını düşünmekteyiz.     
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Tablo:64 Her yıl Muharrem ayında düzenlenen aşura törenlerinin dini 

duygularınızın kuvvetlenmesinde etki derecesini belirtir misiniz? (%)  N=406 

6,4

11,6

58,1

23,9
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 Çok fazla
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Tabloya göre Aşura törenleri halkın % 58.1’ini çok fazla etkilemektedir. Fazla 

etkilenenler ise % 23.9’dur. Az etkilendiğini belirtenler % 11.6 iken hiç etkilenmediğini 

belirtenler % 6.4’tür.  

Görüldüğü gibi, deneklerin yarıdan fazlası bu törenlerin dini duygularını çok fazla 

kuvvetlendirdiğini belirtmiştir. Ancak görüştüğümüz bazı bayanlar bu törenleri izlerken 

muhakkak ağladıklarını, imamların çektiği çilelere üzüldüklerini, ancak tören sona erince dini 

duygularının kuvvetlenmesi açısından kendilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve eski 

yaşantılarına devam ettiklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo:65 Aşura Törenlerinin Dini Motivasyona Etkisi / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIM Çok Fazla Fazla Az Hiç 

17-25 Yaş 5566,,66 2288,,77 1133,,99 00,,88 
26-40 Yaş 5599,,88 1188,,99 1122,,99 88,,33 
41-60 Yaş 5544,,44 2255,,22 88,,77 1111,,77 
61 Yaş ve Üzeri 6655,,33 2222,,44 88,,22 44,,11 
ORTALAMA 5588,,11 2233,,99 1111,,66 66,,44 

 

 Aşura törenlerinden çok fazla etkilenenler 17-25 yaş grubunda % 56.6, 26-40 yaş 

grubunda  % 59.8, 41-60 yaş grubunda % 54.4, 61 yaş ve üzeri grubunda % 65.3’tür. Az 
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etkilenenler en fazla ilk yaş grubundadır. Bu tür törenlerin hiç etkilenmediğini en fazla belirtenler 

41-60 yaş grubundadır (% 11.7). 

Aşura törenlerinden çok fazla etkilenenler her ne kadar örneklemin yarısını oluştursa da, 

yöre halkının dini yaşantısından edindiğimiz izlenimlere göre, bu tür törenler sadece o an için bir 

duygu yoğunluğu oluşturarak, mazlum ve haksızlığa uğramış olan imamlara karşı acımayla 

karışık muhabbet ve özlem duygusu oluşturmaktadır. Zaten insanın ruhi temayülü daima 

haksızlığa uğrayanın tarafındadır. Kaldı ki bir ay boyunca yöredeki camilerin hoparlöründen 

mersiyeler okunarak, etkin bir yas ortamının oluşturulması suretiyle, adeta duygusal yoğunluğa 

zemin hazırlanmaktadır. Bu şartlarda aşura törenlerini seyreden kim olursa olsun o anda 

hislenmemesi mümkün değildir.  

 Dini törenlerin topluca yapılması da, söz konusu inanç müntesiplerinin bütünleşmesine 

yardımcı olur. Bu şekilde mezhebin akidesine de bağlılığın artması sağlanmaktadır. Günay’a 

göre; “Dini ayin tören veya uygulamaya temel teşkil eden inançlar zamanla şuurdaki eski canlılık 

ve açıklıklarını kaybettiği halde, ibadetler ayinler ve merasimlerin, çoğu kez eski ve asli usulleri 

çerçevesinde yerine getirilmeleri, onların birleştirici etkisini artırmaktadır. İbadet, kurban ayin 

veya dini törenler, grubun teşkilat ve zihniyetini tayin edip şekillendirmeye yarar.”235 Ancak 

bizim izlenimlerimize ve buraya kadar genel olarak halkın inanç, ibadet, tutum ve davranışlarına 

yönelik sonuçlara göre, bu tür törenler halkın dini inanç ve pratiklerine ilgilerini artırmamaktadır. 

Bilakis bu törenlerde gözyaşı dökerek imamlara sevgilerini artırdığına inanan halk, kendilerini 

ruhen rahatlatmaktadır. Bu nedenle dinin geri kalan emir ve bilgilerini öğrenerek hayatına 

geçirme gereği duymamaktadır. Ayrıca orta ve üzeri yaş grubu erkeklerde bizim gördüğümüz 

kadarıyla, Sünnilerin sahiplenmediği, adeta dışladığı değerleri sahiplenmek suretiyle kendilerini 

bir ölçüde Sünnilerden daha imanlı olarak görmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 GÜNAY, a.g.e., s.249. 
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Tablo:66 Aşura Törenlerinin Dini Motivasyona Etkisi / Eğitim Durumu (%) 

EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM Çok Fazla Fazla Az Hiç 

Mezun Değil 6699,,88 2200,,66 44,,88 44,,88 
İlkokul Mezunu 6622,,22 2222,,22 77,,88 77,,88 
Ortaokul Mezunu 5577,,99 1199,,77 1111,,88 1100,,55 
Lise Mezunu 5533,,88 2244,,11 1177,,22 44,,88 
Üniversite /Y.Lisans, 
Doktora 4433,,88 4433,,88 99,,44 33,,11 

ORTALAMA 5588,,11 2233,,99 1111,,66 66,,44 
 

Tabloya göre mezun olmayanların % 69.8’i, ilkokul mezunlarının 62.2’si ortaokul 

mezunlarının  % 57.9’u, lise mezunlarının % 53.8’i, üniversite mezunlarının % 43.8’i aşura 

törenlerinden çok fazla etkilendiğini ifade etmişlerdir. Fazla etkilenenler ise en çok üniversite 

mezunlarındayken, (% 43.8) az etkilenen grup olarak ilk sırada lise mezunları (% 17.2) 

görülmektedir. 

 Eğitim düzeyi arttıkça bu tür törenlerin dini duygular üzerinde ‘çok fazla’ etkisi 

olmamaktadır.
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II. DİNİN İBADET BOYUTUYLA İLGİLİ BULGULAR 

Her din, kutsalla ilgili bazı inançlar, tasavvurlar, fikirler ve düşüncelerle irtibat halindedir. 

Ancak hiçbir din sadece bunlardan ibaret olmayıp, aynı zamanda bir davranış meselesidir.236 Din 

duygusunun doğal bir sonucu olan ibadet konusunda her din farklı biçim ve formlar öngörmüştür. 

Bu ibadet formları dinin ritüelini oluşturur. Kur’an’da ibadetle ilgili emirler büyük ölçüde 

ibadetin mahiyetine, kime ve nasıl yapılacağına yöneliktir.237 

İbadetin de, mutlak olarak toplumu bütünleştirici rolü vardır. Birlikte ibadet eden insan 

grubu sosyal kültürel veya başka özellikler olarak farklı unsurlardan oluşsa bile, en azından 

ibadet süresince birliktelik oluştururlar.238 

İslam’a göre ibadetler; bedenle, malla, hem beden, hem de malla yapılan ibadetler olarak 

üçe ayrılır. 

İbadet, dine bağlılığın ve bir anlamda dindarlığın göstergesidir.239 Araştırmamızda 

Karakoyunlu halkının ibadetleri ne ölçüde uygulandıklarını bazı değişkenlere göre incelemeyi 

amaçladık. 

A. BEDENLE YAPILAN İBADETLER 

1) Namaz 

Kelime-i Şahadet’ten sonra İslam’ın birinci temeli olan namaz ibadeti belirli bir yaştan 

sonra kadın erkek her Müslümanın yapmak zorunda olduğu bir ibadettir. Caferilikte namaz farz 

olan ibadetlerin en önemlisi olup, Furu-i Din’dendir. Yani dinin ibadetle ilgili esaslarından 

biridir. Namazın kesin olarak farz bir emir olması konusunda Ehl-i Sünnet’le aynı görüşte olan 

Caferiler, namazın vakitleri ve kılınış şekli konusunda ayrılmaktadırlar. Caferiler öğle ile ikindi, 

akşam ile yatsı namazlarını cem ederek kılmaktadırlar. Sünnet namazlar çoğunlukla 

kılınmamaktadır. Ancak bazı camilerde isteyenlerin kıldıklarını gördük. Bu namaz iki veya dört 

rekât olarak kılınmıştı. Bazı yaşlıların da evlerinde farz namazların öncesi veya sonrasında 

genellikle kaza namazı kıldıklarını gördük. 

Örneklemimize namaz konusundaki tutumları ve yerine getirme sıklığı sorulmuş, 

sonuçları aşağıdaki tabloda görmek mümkündür.  

 

                                                 
236 GÜNAY, a.g.e., s.244. 
237 KOMİSYON, İlmihal, ss. 217,218. 
238 WACH, a.g.e., s.445. 
239 KOMİSYON, İlmihal, s.219. 
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Tablo: 67 Günlük namazları hangi sıklıkla yerine getiriyorsunuz? (%)  N=388 
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Örneklemimizin 5 vakit namaz kılma durumu şöyledir. Günlük namazlarını devamlı 

kılanlar % 53.6, ara sıra kılanlar % 24.2, hiç kılmayanlar % 22.2 olarak tespit edilmiştir. Buna 

göre örneklemimizin yarısı günlük namazlarını devamlı kılmaktadır. Ara sıra kılanların ve hiç 

kılmayanların toplam oranı % 46.4’tür. 

 

Tablo:68 Günlük Namazlar / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara  Sıra Hiç 
Kadın 6611,,77 2288,,66 99,,77 
Erkek 4488,,33 2211,,44 3300,,33 
ORTALAMA 5533,,66 2244,,22 2222,,22 

 

Tabloda görüldüğü üzere % 61.7 ile kadınlar erkeklerden (% 48.3) daha fazla günlük 

namazlarına bağlıdırlar. Ara sıra da olsa, günlük namaz kılan kadınların oranı % 28.6, erkeklerin 

ise % 21.4’tür. Kadınların % 9.7’si, erkeklerin % 30.3’ü hiç günlük namaz kılmamaktadır. 

Ülkemizde dini hayatla ilgili yapılan araştırmalarda da kadınlar günlük namazlarına erkeklerden 

daha fazla devam etmektedirler.240  Bizim sonuçlarımızda da dinin en önemli şartı olan beş vakit 

namaz ibadetini kadınlar daha fazla yerine getirmektedirler. 

                                                 
240 Bkz., Hakkı KARAŞAHİN, Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat, Gördes Örneği, Ankara, Birleşik Yay., 
2007, s.217; YASA, 25 Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, s.243; ŞİŞİK, a.g.t., s.62. 
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Bu verilerin daha anlamlı olması açısından günlük namaz kılma ile yaş arasındaki ilişkiye 

bakabiliriz. 

Tablo:69 Günlük Namazlar / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 

17-25 Yaş 3366,,66 2266,,88 3366,,66 
26-40 Yaş 4444,,99 2299,,99 2255,,22 
41-60 Yaş 6677,,00 2222,,00 1111,,00 
61 Yaş ve Üzeri 8877,,88 88,,22 44,,11 
ORTALAMA 5533,,66 2244,,22 2222,,22 

 

Günlük namazlarını 17-25 yaş grubundakilerin % 36.6’sı devamlı, % 26.8’i ara sıra  

kılmaktadır. Hiç kılmayanların oranı, % 36.6’dır. 

26-40 yaş grubunda devamlı kılanların oranı artarak % 44.9, ara sıra kılanlar % 29.9’dur. 

Hiç kılmayanlar ise % 25.2’dir. 

 41-60 yaştakilerin % 67.0’si devamlı, % 22,0’si ara sıra kılarken, hiç kılmayanlar önceki 

yaş gruplarına göre azalmaktadır. ( % 11.0) 61 yaş ve yukarısındakilerin % 87.8’i devamlı, % 

8.2’si ara sıra namaz kılmaktayken, % 4.1’i hiç namaz kılmamaktadır. 

 Buna göre yaş arttıkça namaz ibadetine olan bağlılık artmaktadır. Günlük namazları 17-25 yaş 

grubundakilerin % 36.6’sı, en son yaş grubundakilerin % 87.8’i devamlı kılmaktadır. 

 Batı bölgelerimizde yapılmış benzer araştırmalarda da yaşa bağlı olarak günlük namazları 

devamlı kılanların oranı bir yükselme gösterse de,241 bizim inceleme alanımızda 61 yaş ve üzeri 

grupta olanlardan günlük namazları devamlı kılanların oranı daha yüksek çıkmıştır ( % 87.8). 

 

Tablo:70 Günlük Namazlar / Medeni Durum (%) 
MEDENİ DURUMA GÖRE 
DAĞILIM Devamlı Ara  Sıra Hiç 

Bekâr 3344,,66 2266,,22 3399,,22 
Evli 6633,,55 2222,,44 1144,,11 
Boşanmış / Eşi vefat etmiş 5588,,88 3355,,33 55,,99 
ORTALAMA 5533,,66 2244,,22 2222,,22 

 

Devamlı günlük namazlarını kılan bekârların oranı % 34.6, evlilerin ise % 63.5’tir. Eşi 

vefat etmiş veya boşanmışlarda bu oran biraz düşmüştür.( % 58.8)  

                                                 
241 Bkz., KÖKTAŞ, a.g.e., s.10; ŞİŞİK, a.g.t., s.64. 
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Bekârlar % 26.2’si, evlilerin % 22.4’ü, eşi vefat etmiş veya boşanmışların % 35.3’ü ara 

sıra namaz kılmaktadır. Hiç günlük namaz kılmayanlar en fazla bekârlardır. (% 39.2). Bu oran 

evlilerde azalarak % 14.1, eşi vefat etmiş veya boşanmışlarda ise en düşük oran olan % 5.9 

olmaktadır. 

 Görüldüğü üzere, bekârlar günlük namazlarını en az kılan grup olurken, en fazla evliler 

günlük namazlarını devamlı kılmaktadır. Bunu da eşi vefat etmiş ve boşanmışlar takip 

etmektedir. 

Tablo:71 Günlük Namazlar / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE 
DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 

Mezun Değil 7777,,88 1177,,55 44,,88 
İlkokul Mezunu 6699,,77 2200,,22 1100,,11 
Ortaokul Mezunu 4455,,22 2288,,88 2266,,00 
Lise Mezunu 3388,,11 2277,,66 3344,,33 
Üniversite/Y.Lisans, Doktora 4444,,88 2244,,11 3311,,00 
ORTALAMA 5533,,66  2244,,22  2222,,22  

 

Tabloya göre günlük namazlarını devamlı kılan grup % 77.8 oranı ile en fazla mezun 

olmayanlardır. Bunu % 69.7 ile ilkokul mezunları takip etmektedir. Ortaokul mezunları % 45.2, 

lise mezunlarında oran daha da düşerek % 38.1, yüksek tahsillilerde biraz yükselerek, % 44.8 

olmaktadır. 

Günlük namazları ara sıra kılanlar ise sırasıyla, ortaokul (% 28.8),  lise  (% 27.6) 

üniversite (% 24.1), ilkokul mezunlarıdır (% 20.2). En az oranda ara sıra günlük namaz kılanlar 

mezun olmayanlardır (% 17.5). 

Hiç namaz kılmayanlar en az % 4.8’lik oran ile mezun olmayanlarda görülürken, en 

yüksek oran ise, % 34.3 ile lise,  daha sonra üniversite mezunlarında görülmektedir.  

Tabloya göre eğitim düzeyi arttıkça günlük namazları devamlı kılanların oranı düşmekte 

üniversite mezunlarında tekrar yükselmektedir. Keza, lise mezunlarında % 38.1’e düşen oran, 

üniversite mezunlarında biraz artarak % 44.8 olmaktadır.  

Araştırmamızda genel olarak din karşıtı düşünceler veya ibadetleri yerine getirmede 

olumsuz anlamda en yüksek oran genellikle lise mezunlarında gözlenmektedir. Bunun eksik 

bilgiyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Eksik bilgi ise tehlikeli olup, genellikle insanı yanıltır. 

Üniversite mezunu, lise mezununa göre bilgi ve kültür açısından daha ileri düzeyde ve daha tam 

bilgiye sahip olduğundan, din konusunda daha olumlu tutum ve davranışlara sahip olmaktadır. 
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“Yarım doktor insanı candan, yarım hoca (bilgi) dinden-imandan eder” sözü bu açıdan doğrudur. 

 

Tablo:72 Günlük Namazlar / Mesleki Durum (%) 
MESLEK GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 

Ev Hanımı, Öğrenci, Emekli, işsiz  5566,,00 2233,,66 2200,,33 
Esnaf, Sanatkar, Memur, İşçi 4433,,99 3300,,33 2255,,88 
Çiftçi 5555,,00 2222,,11 2222,,99 
ORTALAMA 5533,,66 2244,,22 2222,,22 

 

Meslek gruplarından ise günlük namazlarına en fazla devam edenler % 56 oranı ile ev 

hanımı, öğrenci, emekli, işsizlerden oluşan ilk gruptur. Bu grubu % 55.0 ile çiftçiler takip 

etmektedir. Esnaf, sanatkar, memur, işçilerden oluşan grup ise % 43.9 oranında günlük 

namazlarını devamlı kılmaktadırlar. 

Tablo:73 Günlük Namazlar / Yerleşim Yeri (%) 
YERLEŞİM YERİNE GÖRE 
DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 

İlçe Merkezi 5555,,99 2211,,33 2222,,88 
Köyler 5511,,11 2277,,44 2211,,55 

  

Günlük namazlarını devamlı kılanların oranı İlçe Merkezi’nde % 55.9, köylerde ise % 

51.1’sir.Yine ara sıra kılanlar İlçe Merkezi’nde  % 21.3, köylerde ise % 27.4 oranındadır. Hiç 

namaz kılmayanlar İlçe Merkezi’nde % 22.8, köylerde % 21.5’tir. 

Bu sonuçlara göre İlçe Merkezi ile köyler arasında namazlara devamlılık açısından önemli 

bir fark görülmemektedir. Deneklerimizin namaz kılma durumlarında birçok faktörün etkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Caferi mezhebine mensup olmalarından dolayı halk beş vakit namazı 

öğle ile ikindi, akşam ile yatsı şeklinde birleştirerek kılmaktadırlar. Abdest sırasında ayaklar 

yıkanmayıp, temiz ayağa ıslak elle mesh yapılmaktadır.Camilerde ezan üç vakit olarak müezzin 

tarafından değil, kasetçalardan okunmaktadır. Hiçbir camide müezzin yoktur. Namazların 

birleştirilerek kılınması ve abdest sırasındaki ayak yıkanmaması halk için bir kolaylık olarak 

algılanarak, namaz ibadetine bağlılığın fazla olmasını gerektirirken, günlük namazları devamlı 

kılanların oranı yine de yüksek değildir.  

 

2) Oruç  

İslam’da yerine getirilmesi farz ibadetlerden biri olan oruç konusunda Caferilik ve Ehl-i 
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Sünnet arasında bir fark yoktur. Oruç ibadetini yerine getirilme sıklığı ile ilgili soruya verilen 

cevapları tablo 74’te görebiliriz. 

Tablo:74 Ramazan orucunu hangi sıklıkla yerine getiriyorsunuz? (%)  N=398 
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Deneklerin % 87.9’u Ramazan orucunu devamlı, % 8.0’i ara sıra tutmaktadır. % 4.0’ü hiç 

oruç tutmadığını belirtmiştir. Köktaş’ın araştırmasında Ramazan ayında devamlı oruç tutanlar % 

69.1 olarak tespit edilmiştir.242 Bu sonuca göre, inceleme alanımızda oruç ibadetine katılımın 

daha yoğun olduğunu görüyoruz. 

 

Tablo:75 Ramazan Orucu / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 
Kadın 9966,,22 11,,33 22,,55 
Erkek 8822,,66 1122,,44 55,,00 
ORTALAMA 8877,,99 88,,00 44,,00 

 

Oruç ibadetini cinsiyet değişkeni açısından değerlendirdiğimizde, kadınların % 96.2’sinin 

devamlı, % 1.3’ünün ara sıra oruç tut oruç tuttuğunu, % 2.5’inin hiç oruç tutmadığını 

görmekteyiz. Erkeklerin ise % 82.6’sı devamlı, % 12.4’ü ara sıra, % 5.0’i hiç oruç tutmadığını 

belirtmişlerdir.Bu oranlardan kadınların oruç ibadetine, erkeklerden daha çok bağlı oldukları 

sonucunu çıkarabiliriz. Yapılmış benzer çalışmalarda da genel olarak kadınların erkeklerden daha 

                                                 
242 KÖKTAŞ, a.g.e., s.113. 
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fazla oruca devamlılık gösterdikleri sonuçlarını görmek mümkündür.  

Günlük namazlarını devamlı kılanların oruç tutanlardan oldukça düşük olması, İlçe’de 

oruç tutmaya namaz kılmaktan daha fazla önem verildiğini göstermektedir.  Genel olarak İlçe’de 

oruç tutmamak hoş karşılanmamakta ve tutmayanların büyük günah işledikleri düşünülmektedir. 

Ancak aynı hassasiyetin namaz kılmayanlara karşı gösterilmediğini müşahede ettik.  Bizce bunun 

nedeni, oruç ibadetinin yılda sadece bir ay ile sınırlı olması ve oruç tutan kimsenin, tutmayandan 

kolaylıkla ayırt edilmesidir. Bu durumun oruç tutmak istemeyenlere bir sosyal baskı oluşturarak, 

onları bu ibadeti yapmaya daha fazla teşvik etmesinden kaynaklanıyor olabilir. Karakoyunlu gibi 

köy yaşantısının hâkim olduğu küçük yerleşim yerlerinde örf ve adetler baskı unsuru oluşturarak, 

olumsuz bazı davranışların terk edilmesini sağlayabilir.  

Örf ve adetlerin bazısının kaynağı din olduğundan, bunlar dini ahlakın yargı 

mekanizmasına bağlıdır. Dinde ahlaki davranışın kesin yazılı olarak belirtilmesine karşılık, örf ve 

adetler sözlü gelenekle intikal eder. İnsanın etrafını çevreleyen ve onun davranışlarını düzenleyen 

sosyal kurumlardan birisi de dindir. Dinin ilahi kaynağa dayanan bir ahlak sistemi ve bu sistem 

içerisinde bir takım yargı organları bulunur.243 Oruç ile ilgili ceza ve mükâfatı verecek olan Allah 

olduğuna göre, ilçe halkı bir bakıma kendi örfüne göre davranarak kişi üzerinde sosyal yaptırım 

oluşturmaktadır. 

Tablo:76 Ramazan Orucu / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 

17-25 Yaş 8811,,55 1133,,44 55,,00 
26-40 Yaş 8855,,22 1100,,99 33,,99 
41-60 Yaş 9955,,11 22,,00 22,,99 
61 Yaş ve Üzeri 9955,,99 00,,00 44,,11 
ORTALAMA 8877,,99 88,,00 44,,00 

 

Tabloya baktığımızda yaş arttıkça devamlı oruç tutma oranında bir artış görmekteyiz. 

Buna göre, 17-25 yaş grubunda devamlı oruç tutanların oranı en düşük olarak % 81.5’tir. Bu yaş 

aralığında ara sıra oruç tutanlar % 13.4,  hiç tutmayanlar % 5.0’tir. 

26-40 yaş grubunda oruç tutanlar biraz yükselmektedir. (% 85.2) Ara sıra tutanlar (% 

10.9)  ve hiç tutmayanlar (% 3.9) azalmaktadır. 

41-60 yaş grubunda, devamlı oruç tutanların oranı daha da yükselmekte, ( % 95.1), ara 

                                                 
243 GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.140. 
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sıra tutanlar  (% 2.0), hiç tutmayanlar ( % 2.9) azalmaktadır. 

61 yaş ve üzeri grupta orucu devamlı tutanlar % 95.9’luk bir oranla en fazladır. Bu grupta 

hiç oruç tutmayanlar % 4.1, ara sıra oruç tutan ise yoktur.  

 Bu sonuçlara göre yaş arttıkça oruç ibadetine daha fazla önem verildiğini, genç 

yaştakilerin ise bu ibadete katılımlarının yukarı yaşlara göre düşük olduğunu söyleyebiliriz. 61 

yaş ve üzeri gruptakilerden oruç tutamayanların sağlık özrü nedeniyle tutamadıklarını, büyük bir 

üzüntü ile ifade ettiklerine şahit olduk. 

Tablo:77 Ramazan Orucu / Medeni Durum (%) 
MEDENİ DURUMA GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 
Bekâr 8811,,33 1133,,44 55,,22 
Evli 9911,,11 55,,33 33,,77 
Boşanmış / Eşi Vefat etmiş 9944,,44 55,,66 00,,00 
ORTALAMA 8877,,99  88,,00  44,,00  

 

Bekârların % 81,3’ü devamlı, % 13,4’ü ara sıra oruç tutmakta, % 5.2’si hiç oruç 

tutmamaktadır.Evlilerin % 91.1’i devamlı, % 5.3’ü ara sıra oruç tutmaktadır. Hiç oruç 

tutmayanların oranı % 3.7’dir.  Boşanmış veya eşi vefat etmişlerin ise, % 94.4’ü devamlı,% 5.6’sı 

ara sıra oruç tutarken,  bu grupta hiç oruç tutmayan yoktur. Oruç ibadetine katılımı medeni 

duruma göre değerlendirdiğimizde, en çok boşanmış veya eşi vefat etmişler, daha sonra evliler, 

en az oruç tutan grup ise bekârlardır.  Bekârların da genç kesimden oluştuğu düşünüldüğünde 

genç neslin, İlçenin toplumsal otoritesi ve gerekse dini emirlere uymada isteksizlik gösterdiğini 

söyleyebiliriz. 

Tablo:78 Ramazan Orucu / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 
Mezun Değil 9966,,88 00,,00 33,,22 
İlkokul Mezunu 9933,,33 22,,22 44,,55 
Ortaokul Mezunu 8877,,88 99,,55 22,,77 
Lise Mezunu 7799,,66 1155,,55 44,,99 
Üniversite / Y. Lisans, Doktora 9933,,55 33,,22 33,,22 
ORTALAMA 8877,,99  88,,00  44,,00  

 

Eğitim durumu değişkenine göre oruç ibadetine katılımı değerlendirdiğimizde,mezun 

olmayanlardan devamlı oruç tutanlar  % 96.8 ile en yüksek orandadır. Bu grupta ara sıra oruç 

tutan yoktur. Hiç oruç tutmayanların oranı % 3.2’dir 

İlkokul mezunlarının ise % 93.3’ü devamlı, % 2.2’si ara sıra oruç tutuyor, % 4.5’i hiç 
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tutmamaktadır. 

Ortaokul mezunlarında devamlı oruç tutanların oranı biraz düşerek % 87.8, ara sıra 

tutanlar % 9.5, hiç oruç tutmayanlar % 2.7’dir. Lise mezunlarında bu oranlar iyice düşmektedir. 

Lise mezunlarının % 79.6’sı devamlı, % 15.5’i ara sıra tutmakta, % 4.9’u ise hiç oruç 

tutmamaktadır.  

Üniversite mezunlarında devamlı oruç tutanlar artmaktadır. (% 93.5) Üniversite 

mezunlarında ara sıra oruç tutanlar ile hiç tutmayanların oranı aynıdır. (% 3.2)  

Bu sonuçlara göre, lise mezunlarında devamlı oruç tutanların oranı belirgin bir şekilde 

düşmektedir. Ancak üniversite mezunlarında bu oran tekrar yükselerek % 93.5 olmaktadır. Lise 

mezunları ile üniversite mezunları arasındaki bu farkın nedeni bize göre lise mezunu üniversite 

mezununa göre dini konularda daha az bilgiye sahiptir. Çünkü ilçede lise mezununun bilgisini 

artırabileceği imkânlar son derece sınırlıdır. Hâlbuki üniversitede okumak üzere diğer şehirlere 

gidenler dini bilgilerini bir şekilde artırabilecek imkânlara da kavuşmuş olmaktadırlar. Oruç 

ibadetine katılımın üniversite mezunlarında tekrar yükselmesini bu sebebe bağlamamız 

mümkündür. 

Ara sıra ve hiç şıklarını işaretleyenlere nedenini sorduğumuzda yaşlılar hastalık 

nedeniyle, gençler ise açlığa dayanamadıkları için tutamadıklarını belirtmişlerdir. Bunların 

dışındaki kadınlar ve erkekler oruç ibadetine büyük önem vermektedirler. Bu aydaki manevi 

atmosferden tüm halk etkilenerek, oruç ibadetine devamlılık göstermektedirler. Kur’an’ın 

mukabele şeklinde okunması son yıllarda kadınlar arasında her ne kadar biraz yaygınlaşsa da, 

ülkemizin diğer yörelerinde olduğu kadar yaygın değildir. Şii camilerinde Ramazan ayına mahsus 

olmak üzere herhangi bir faaliyet olmaz. İlçe’nin tek Sünni camisinde ise mukabele 

yapılmaktadır. Ancak cami çevresinde oturan bazı kadınlar ve Sünniler dışında halkın büyük 

çoğunluğu ilgi göstermemektedir.  
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3) Nafile Namaz ve Oruç 

İslam dininde farz ibadetlerden başka yapılmasıyla sevap kazanılacağına inanılan, kişinin 

bir ölçüde dindarlık düzeyini anlamamıza yardımcı olan ibadetler vardır. Ankete katılanlara 

nafile dediğimiz bu ibadetleri ne sıklıkla yerine getirdiklerini sorduk. 

Tablo: 79 Nafile namaz ve oruçları hangi sıklıkla yerine getiriyorsunuz? (%)N=368 
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Nafile ibadetleri örneklemimizin % 17.7’si devamlı, % 35.3’ü ara sıra yapmaktadır. Hiç 

nafile ibadet yapmayanların oranı ise % 47.0’dir. Bu sonuçlara göre İlçe’de örneklemimizin 

yarıya yakını hiç nafile ibadet yapmamaktadır. 

Tablo:80 Nafile İbadet / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara  Sıra Hiç 
Kadın 2222,,11 4400,,00 3377,,99 
Erkek 1144,,88 3322,,33 5522,,99 
ORTALAMA 1177,,77 3355,,33 4477,,00 

 

Kadınların % 22.1'i devamlı, % 40.0'ı ara sıra nafile ibadet yapmaktadır. % 37.9'u hiç 

nafile ibadet yapmıyor. 

Erkeklerin % 14.8'i devamlı, % 32.3'ü ara sıra, % 52.9'u hiç nafile ibadet yapmadığını 

belirtmişlerdir.Görüldüğü gibi kadınlar erkeklere nazaran nafilelere daha fazla devam 

etmektedirler.  

Nafile ibadet olarak kadınlar genellikle kaza namazı kıldıklarını ve kaza orucu 
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tuttuklarını, erkekler de kaza namazı kıldıklarını söylemişlerdir. Gözlemlerimiz ve zaman zaman 

yaptığımız mülakatlardan elde ettiğimiz sonuca göre, nafile namaz kılanlar, akşam namazından 

sonra oturularak kılınan “vitöre” denilen iki rekât namaz kılmakta veya özellikle yaşlılar kaza 

namazı kılmaktadırlar. Nafile oruç tutanlar ise, üç aylarda pazartesi ve perşembe oruçlarını 

tutmaktadırlar. 

Tablo:81 Nafile İbadet / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 
17-25 Yaş 1100,,77 3300,,11 5599,,22 
26-40 Yaş 1122,,44 3333,,99 5533,,77 
41-60 Yaş 2255,,55 3344,,77 3399,,88 
61 Yaş ve Üzeri 3300,,44 5522,,22 1177,,44 
ORTALAMA 1177,,77  3355,,33  4477,,00  

 

17-25 yaş grubundakilerin % 10.7'si devamlı, % 30.1'i ara sıra nafile ibadet yapıyorken, % 

59.2'si hiç nafile ibadet yapmıyor. 

26-40 yaşındakilerde nafileleri devamlı yapanlar % 12.4’tür. Bu yaş grubundakilerin % 

33.9'u ara sıra, % 53.7'si ise hiç nafile ibadet yapmıyor. 

41-60 yaş grubundakilerde nafileleri devamlı yapanların oranı yükselerek, % 25.5 

olmaktadır. % 34.7'si ara sıra yapıyorken, % 39.8'i hiç nafile ibadet yapmamaktadır. 

61 yaş ve üzerindekilerde devamlı ve ara sıra nafile ibadet yapanların oranı diğer yaş 

grupları içinde en yüksek oranda görülmektedir.  

Yaş arttıkça nafile ibadet yapanların oranında yükselme görüyoruz. En az nafile ibadet 

yapanlar 17-25 yaş grubunda, (% 10.7) en fazla ise 61 yaş ve üzeri grupta görülmektedir (% 

30.4). 

Tablo:82 Nafile İbadet / Medeni Durum (%) 
MEDENİ DURUMA GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 
Bekâr 1100,,22 3300,,55 5599,,33 
Evli 2211,,00 3388,,22 4400,,88 
Boşanmış / Eşi vefat etmiş 2233,,55 2299,,44 4477,,11 
ORTALAMA 1177,,77 3355,,33 4477,,00 

 

Bekârların % 10.0'u devamlı, % 30.5'i ara sıra, % 59.3 'ü hiç nafile ibadet yapmamaktadır. 

Evlilerde devamlı nafile ibadet yapanlar artmaktadır (% 21.0). Evlilerin  % 38.2'si ara sıra, % 

40.8'i hiç nafile ibadet yapmamaktadır. 
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Eşi vefat etmiş ve boşanmışların ise % 23.5’i devamlı, % 29.4'ü ara sıra yaparken,% 47.1'i 

hiç nafile ibadet yapmamaktadır.  

 Devamlı nafile ibadet yapanlar en fazla boşanmış veya eşi vefat etmişlerdir (% 23.5). Ara 

sıra yapanlar ise en fazla evlilerdir (% 38.2). 

 

Tablo:83 Nafile İbadet / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 
Mezun Değil 2222,,66 5500,,00 2277,,44 
İlkokul Mezunu 2277,,44 3355,,77 3366,,99 
Ortaokul Mezunu 1122,,33 3322,,33 5555,,44 
Lise Mezunu 1111,,55 2288,,55 6600,,00 
Üniversite / Y. Lisans, Doktora 1188,,55 4400,,77 4400,,77 
ORTALAMA 1177,,77 3355,,33 4477,,00 

 

Genel olarak eğitim düzeyi arttıkça nafile ibadetlere ilginin azaldığını, ancak üniversite 

mezunlarında tekrar yükseldiğini görmekteyiz. Tabloya göre, bu tür ibadetleri devamlı yerine 

getirenler % 27.4 ile ilkokul mezunlarındadır. Ara sıra nafile ibadet yapanlar en fazla mezun 

olmayanlarda (% 50), en az da lise mezunlarındadır (% 11.5). Lise mezunlarında hiç nafile 

yapmayanlar en yüksek oranı oluşturmaktadır (% 60.0). 

 Üniversite mezunlarında nafile ibadet yapanların oranı tekrar yükselmekte (% 18.5) ve 

ara sıra yapanlar da bu grupta artmakta (% 40.7), hiç nafile ibadet yapmayanlar azalmaktadır ( % 

40.7). Görüldüğü gibi nafile ibadet yapanlarda lise mezunlarında düşen oranlar üniversite 

mezunlarında tekrar yükselmektedir. Bunun da sebebini üniversiteye gidenlerin dini konularda 

daha fazla dini bilgiye sahip olmalarına bağlayabiliriz. 
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4) Cuma ve Bayram Namazları 

Tablo:84 Cuma ve bayram namazlarını hangi sıklıkla yerine getiriyorsunuz? N=375 

41,6

32,3

26,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Devamlı

Ara sıra

Hiç

 
 

Tabloya göre örneklemimizin  % 32.3'ü Cuma ve Bayram namazlarını devamlı,% 26.1'i 

ara sıra kılmakta,% 41.6'sı hiç kılmamaktadır. Cuma ve bayram namazlarına katılımın düşük 

olduğu görülmektedir. Bizce bunun nedenlerinden birisi hemen hemen her cuma namazı sonrası, 

mollalar için bağış toplanmasıdır. Para vermek istemeyenler veya o hafta parası olmayanlar cuma 

namazına da gidememektedirler.  

Tablo:85 Cuma ve Bayram Namazları /Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara sıra Hiç 
Kadın 2200,,00 2222,,11 5577,,99 
Erkek 4400,,00 2288,,77 3311,,33 
ORTALAMA 3322,,33 2266,,11 4411,,66 

 

Cuma, ve Bayram namazı kılma sıklığını cinsiyet değişkeni açısından değerlendirirsek, 

kadınların % 20'si devamlı, % 22.1'i ara sıra bu ibadetlere katılırken, % 57.9'u hiç bu namazları 

kılmamaktadır.Erkeklerin ise % 40.0’ı devamlı, % 28.7'si ara sıra kılmakta, % 31.3'ü hiç 

kılmamaktadır. Bu sonuçlara göre ülkemizin batısındaki bölgelerimizde kadınlar cuma ve bayram 

namazlarına katılmazken, araştırma alanımızda ara sıra ve devamlı kılanların toplamı % 42.1 

olmaktadır.  Görüldüğü gibi Cuma ve bayram namazlarına İlçe’de kadınlar rağbet etmektedirler. 

Örneğin bizim katıldığımız bir cuma namazında kadın cemaat sayısı 20 civarındaydı. Erkekler bu 
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sayıdan daha kalabalıktı. Anket zamanının yaz olması ve insanların tarlada çalışıyor olmasına 

rağmen yine de cami kalabalık sayılırdı. Devamlı cuma namazı veya bayram namazı kılan 

erkeklerin sayısı her ne kadar kadınların iki katı olsa da, tabloya göre bu ibadete erkeklerin 

katılım oranını yine de az buluyoruz. 

Günlük namazlarını devamlı kılan erkeklerin oranı % 48.3'tür.(Bkz.Tablo: 68)Yani cuma 

namazı kılan erkeklerin oranı 5 vakit namaz kılanların oranına yakındır. Buna göre genellikle 

günlük namaza devam eden erkeklerin çoğu, cuma namazını da kılmaktadır.  

 

Tablo:86 Cuma ve Bayram Namazları / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM Devamlı Ara  Sıra Hiç 
17-25 Yaş 1177,,44 2266,,66 5566,,00 
26-40 Yaş 2277,,33 2255,,66 4477,,11 
41-60 Yaş 4422,,99 3300,,66 2266,,55 
61 Yaş ve Üzeri 5577,,44 1177,,00 2255,,55 
ORTALAMA 3322,,33 2266,,11 4411,,66 
 

Yaş arttıkça bu tür ibadetlere katılımın da fazlalaştığını görmekteyiz. Devamlı Cuma ve 

bayram namazlarını kılanlar 17-25 yaş grubunda en düşüktür (% 17.4). 61 yaş ve üzeri grupta bu 

oranlar artarak % 57.4 olmaktadır. Hiç kılmayanlar 17-25 yaş grubunda en fazlayken (% 56.0), 

61 yaş ve üzeri grupta da hiç kılmayanlar en düşük orandadır (% 25.5). 

 

Tablo:87 Cuma ve Bayram Namazları / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE 
DAĞILIM Devamlı Ara Sıra Hiç 

Mezun Değil 3355,,55 2244,,22 4400,,33 
İlkokul Mezunu 4455,,33 2266,,77 2277,,99 
Ortaokul Mezunu 3311,,33 1177,,99 5500,,77 
Lise Mezunu 2211,,55 2277,,77 5500,,88 
Üniversite/Y. Lisans, Doktora 3366,,77 4400,,00 2233,,33 
ORTALAMA 3322,,33  2266,,11  4411,,66  

 

Tabloda, eğitim durumuna göre bu ibadetlere olan ilgi dalgalı bir dağılım göstermektedir. 

Buna göre en fazla devamlılık gösteren grup, ilkokul mezunları ( % 45.3), en az devam edenler 

de lise mezunlarında görülmektedir (% 21.5). Üniversite mezunlarında devamlı bu ibadetleri 

yapanların oranı tekrar yükselmektedir. Ortaokul ve lise mezunlarında hiç kılmayanlar en yüksek 



 116

orandadır (% 50.8). Ara sıra kılanlar da en fazla üniversite mezunlarında görülmektedir (% 40.0).  

Cuma bayram namazlarına katılım lise mezunlarında en düşük oranda iken, üniversite 

mezunlarında yükselmektedir. Bunun nedeni üniversite okuyanların dini bilgi açısından lise 

mezunlarına göre daha ileri seviyede olmalarından kaynaklanmaktadır. 
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B. MALLA YAPILAN İBADETLER  

1) Zekât 

Zekât; lügatte büyümek, çoğalmak, temizlenmek, iyilik ve faydalı olma gibi anlamlara 

gelir. Dinen çıkarılıp verilen mala zekât denmesi geride kalan malı artırması ve afetlerden 

koruması dolayısıyladır. İslam’ın beş temel şartlarından biri olan zekât, Hicretin ikinci yılında 

Şevval ayında Ramazan orucu ve fitreden sonra farz olmuştur.244 Kur’an’da “Müminlerin 

mallarından zekât al ki, onları temizleyip, mallarını artırsın.”245 ve “Hasat günü ürünün hakkını 

ödeyin”.246 ayetleriyle zekât vermek farz olmuştur. Zekât, hür, akıllı, baliğ, doğal ihtiyaçlarından 

fazla artıcı vasıftaki mala sahip olan ve bu sahip oluşun üzerinden bir yıl geçen kimselere farzdır. 

Bu farzın sahih olarak yerine getirilmesi için ehline verilmesi ve verilirken niyet edilmesi 

gerekir.247 Caferilikte zekat, buğday, arpa, hurma kuru üzüm, altın, gümüş, deve, sığır, koyun ve 

ticaret malından verilmesi gereken farz bir ibadettir.248  

Örneklemimizin bu ibadete olan ilgilerini tespit etmek amacıyla sorduğumuz soruyla ilgili 

sonuçları tablo 88’de görmek mümkündür. 

Tablo:88 Zekâtla ilgili durumunuz aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? 

2,0

60,7

33,4

3,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 He r y ıl zekâ t ım ı ve ririm.

 Ba zı y ıllarda zekâ t verdim.

 Zekât ve remiyorum, ancak imkân ım olduğunda
vermek istiyorum.

 Zekât  v ermeyi gerekli görmüy orum.

 
 

                                                 
244 Vehbe ZUHAYLİ, İslam Fıkhı Ans., 3.Cilt, İstanbul, Feza Yay., 1994, ss. 247,250. 
245 Kur’an-ı Kerim,Tevbe,103. 
246 Kur’an-ı Kerim, Enam 141. 
247 Komisyon, İlmihal, s.426. 
248 SİSTANİ, a.g.e., s.359. 
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Tabloya göre, deneklerin % 33.4’ü her yıl, % 3.9’u bazı yıllarda zekat verdiğini, % 

60.7’lik büyük bir oranda zekat veremediğini, ancak imkanı olduğunda vermek istediğini, % 2.0 

gibi küçük bir oranı ise zekat vermeyi gerekli görmediğini belirtmiştir. 

 

Tablo:89 Zekât / Cinsiyet (%) 

CİNSİYETE GÖRE 
DAĞILIM 

Her yıl Zekât 
Veririm 

Bazı yıllarda zekât 
veririm 

Zekât veremiyorum, 
ancak imkânım olduğunda 

vermek istiyorum 

Zekât vermeyi 
gerekli 

görmüyorum 
Kadın 1144,,66 22,,55 8822,,33 00,,66 
Erkek 4455,,44 44,,88 4477,,00 22,,88 
ORTALAMA 3333,,44 33,,99 6600,,77 22,,00 

 

Kadınların % 82.3’ü, erkeklerin ise % 47.0’si zekat veremediğini, ancak imkanı 

olduğunda vermek istediğini belirtmiştir. Her yıl zekat veren kadınlar % 14.6, erkekler % 

45.4’tür. Kadınların % 2.5’i, erkeklerin ise % 4.8’i bazı yıllar zekat verdiğini belirtmiştir. Küçük 

bir oran ise zekât vermeyi gerekli görmediğini ifade etmiştir. Bunlar kadınlarda % 0.6, erkeklerde 

% 2.8’dir. 

 Tablodan da anlaşıldığı üzere, kadınların zekât verme oranı erkeklerden daha düşüktür. 

Bunun nedeni, kadınların kocalarından ayrı malının olmaması ve ailede ekonomik olarak erkeğin 

tasarrufunun söz konusu olmasıdır. Kadınlar genellikle “ben zekât veremiyorum ancak malımızın 

zekâtını eşim veriyor” diyorlardı. Bazı kadınlar ise bu konuda tamamen bilgisizce zekât verdiğini 

“gönlümden ne koparsa gelen fakire zekâtımı muhakkak veririm” şeklinde ifade etmişlerdi.” Bu 

şekilde zekât ile sadakanın birbirine karıştırıldığını gördük. Biz de soruyu muhakkak, zekâtın 

tarifini yaparak sorduk. Ekonomik durum faktörünün zekât vermede etkili olduğunu 

düşünüyoruz. 
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Tablo:90 Zekât / Ekonomik Durum (%) 

GGEELLİİRR  
GGRRUUPPLLAARRIINNAA  
GGÖÖRREE  DDAAĞĞIILLIIMM  

HHeerr  yyııll  zzeekkââtt  
VVeerriirriimm  

BBaazzıı  yyııllllaarrddaa  
zzeekkââtt  vveerrddiimm  

ZZeekkââtt  vveerreemmiiyyoorruumm,,  aannccaakk  
iimmkkâânnıımm  oolldduuğğuunnddaa  
vveerrmmeekk  iissttiiyyoorruumm  

ZZeekkââtt  vveerrmmeeyyii  
ggeerreekkllii  

ggöörrmmüüyyoorruumm  

300 YTL Altı 37,6 2,6 58,1 1,7 

300 - 400 YTL Arası  34,7  9,7  55,6  0,0  

401 - 750 YTL Arası  36,0  2,3  61,6  0,0  

751-1000 YTL Arası  24,0  1,3  68,0  6,7  

1001-1500 YTL 
Arası  35,7  3,6  60,7  0,0  

1501-2000 YTL 
Arası  38,5  7,7  53,8  0,0  

2001 YTL ve üzeri  22,2  11,1  66,7  0,0  

OORRTTAALLAAMMAA  33,4  3,9  60,7  2,0  

 

Tabloya göre her yıl zekâtını verenler gelir gruplarına göre çok fazla bir farklılık 

göstermemektedir. Ancak 751-1000 YTL gelire sahip olanlar (biz bu grubu zengin kategorisine 

koymuştuk) ile 2001 YTL üzerinde aylık geliri olanlar az zekat veren grubu oluşturmaktadır. 

 Ne yazık ki, İslam’ın temel şartlarından biri olan zekât, Bayyiğit’in Konya çevresini 

kapsayan ‘Sosyo-Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Hac Olayı’ isimli araştırmasında belirttiği gibi, 

“toplumumuzda zekât dindar kesimde bile gereği gibi uygulanmamaktadır. İnsanların çoğu 

gönlünden koparak verdikleri bir miktarı zekât sanmaktadırlar.”249 Biz de araştırmamızda gerek 

gözlemlerimiz ve gerekse tablodaki sonuca göre aynı kanıyı paylaşıyoruz.  

 

2) Humus 

İmamiyye, beşte bir anlamına gelen humusun, Enfal Süresi 41. ayet ile Hz.Peygamber ve 

yakınlarına, zekât ve fitreyi haram kılmasından dolayı zekâta bedel olarak verilmek üzere farz 

kılındığına inanır. Humus şunlardan verilir; İmam veya naibin izniyle savaşılmış kimselerden 

alınan harp ganimetleri, altın gümüş gibi madenler, haramla karışmış mallar, defineler, denizden 

çıkarılmış inci, mercan gibi şeyler, zımninin müslümandan aldığı arazi, ticaret ve başka yolla elde 

edilen kar.250 Humus iki kısma bölünmelidir: Yarısı seyitlerin hissesi olup, fakir, yetim ve yolda 

kalmış seyitlere verilmelidir. Humusun diğer yarısı ise masum imamın hakkı olup, bu zamanda 

                                                 
249 BAYYİĞİT, a.g.e., s.98. 
250 FIĞLALI, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, 11.Bsm., İstanbul, Şa-to İlahiyat Yay., 2001, s.191. 
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tüm şartlara sahip müçtehide veya onun izin verdiği yerde kullanılmalıdır.251 Ankete katılanların 

humus verme durumunu tablo 91’de görebiliriz. 

 

Tablo :91 Humusla ilgili durumunuz aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? (%)  

N=406 

2,0

3,9
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8,9
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 Her y ıl humusumu veririm.

 Bazı yıllarda humusumu verdim.

 Humus veremiyorum, ancak şartlar
gerçekleştiğinde vermek istiyorum.

 Humus vermeyi gerekli görmüyorum.

Diğer

 
 

Örneklemimizin % 27.8’i her yıl, % 8.9’u bazı yıllarda humus verdiğini , % 57.4’ü imkanı 

olmadığı için vermediğini, % 3.9’u ise humus vermeği gerekli görmediğini belirtmiştir. % 2.0’si 

ise diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. Bunlara baktığımızda humusun ne manaya geldiğini 

bilmediklerini belirtmişlerdir. Gördüğümüz gibi deneklerin yarıdan fazlası humus 

vermemektedirler. Her yıl zekât verenler humus verenlerden daha fazla orandadır. (% 33.4) 

Ancak humus veya zekât ekonomik durumla da alakalı bir ibadet olsa da, bunlara katılımın az 

olmasında halkın bilgisizliği esas neden olarak görünmektedir. Humus vermeyi gerekli 

görmeyenler ve bu konuda bilgisi olmayanlar (diğer seçeneğini işaretleyenler) toplam % 5.9’luk 

bir oranı kapsamaktadır. Bize göre bu önemli bir orandır. Burada halkın humusun gerekli yerlere 

ulaşmama endişesinin rol oynadığını düşünmekteyiz. Çünkü humus, mollanın veya müçtehidin 

belirlediği yerlere ulaştırılmaktadır. Bu nedenle deneklerin yarıdan fazlasının humusa da ilgi 

göstermediğini görmekteyiz. İlçe’nin geçim kaynağının çoğunu tarımsal ürünler oluşturduğundan 

                                                 
251 SİSTANİ, a.g.e., s.355. 
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her yıl humus buğday hasatı zamanında verilmektedir. 

Zekât için belirttiğimiz sebepler humus için de geçerlidir. İlçede zekât veya humus 

vermeye ilgi gösterilmemektedir. Humus verme ile ekonomik durum arasındaki ilişkiye bakacak 

olursak şu sonuçları görebiliriz. 

 

Tablo:92 Humus / Ekonomik Durum (%) 

GGEELLİİRR  
GGRRUUPPLLAARRIINNAA  GGÖÖRREE  
DDAAĞĞIILLIIMM  

HHeerr  YYııll  
HHuummuuss  
VVeerriirriimm  

BBaazzıı  yyııllllaarrddaa  
HHuummuuss  
vveerrddiimm  

HHuummuuss  vveerreemmiiyyoorruumm,,  
aannccaakk  iimmkkâânnıımm  oolldduuğğuunnddaa  

vveerrmmeekk  iissttiiyyoorruumm  

HHuummuuss  vveerrmmeeyyii  
ggeerreekkllii  

ggöörrmmüüyyoorruumm  
DDiiğğeerr  

300 YTL Altı  32,8 6,0 55,2 6,0 0,0 
300 - 400 YTL Arası  30,6  19,4  48,6  0,0  1,4  
401 - 750 YTL Arası  25,6  7,0  62,8  3,5  1,2  
751 - 1000 YTL Arası  28,0  5,3  58,7  4,0  4,0  
1001 - 1500 YTL Arası  25,0  7,1  53,6  3,6  10,7  
1501 - 2000 YTL Arası  15,4  15,4  69,2  0,0  0,0  
2001 YTL ve üzeri  0,0  11,1  77,8  11,1  0,0  
OORRTTAALLAAMMAA  27,8  8,9  57,4  3,9  2,0  

 

Humus verme ile ilgili yukarıdaki tabloya bakacak olursak, aylık gelir yükseldikçe humus 

verenlerin oranı da azalmaktadır. Humusu en yüksek oranda 300 YTL altı gelire sahip olanlar 

vermektedir. Bu oran gelir arttıkça azalmaktadır. 2001 YTL ve üzeri gelir grubundakilerde her yıl 

humus veren yoktur. Bu grupta humus vermeyi gerekli görmeyenler ve imkânı olmadığı için 

vermediklerini belirtenler en yüksek orandadır. 
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C. HEM MALLA, HEMDE BEDENLE YAPILAN İBADETLER 

1) Hac 

Hac, İslam dininde Allah’a ibadet niyetiyle Kurban Bayramı arifesinde ihramlı olarak 

Arafat’ta vakfe yapmak, sonrada Beytullah’ı usulüne uygun olarak ziyaret ve tavaf etmektir. 

Kurban bayramı dışında Arafat’ta vakfe yapmadan Kâbe ‘yi ziyaret etmeye de Umre denir.252  

İlçe’de Umreye giden hiç kimse yoktur. Görüştüğümüz herkes günün birinde hacca 

gitmeyi istemektedirler. Ancak Hac ibadetine katılım oldukça düşüktür. Gözlem ve 

görüşmelerimize göre bunun nedeni insanların yeterli maddi imkâna sahip olmadıklarını 

düşünmeleri ve döndükten sonra hacı olmanın sorumluluklarını yerine getirememe endişelerinin 

olmasıdır. Bu nedenle maddi imkâna sahip olsalar da, genç yaşta hacca gitmeyi tercih etmeyip, 

yaşlarının ilerlemesini beklemektedirler. Hacca giden kadınlar genellikle eşleriyle, eşleri yoksa 

kardeş veya akrabalarından biriyle gitmektedirler. 

Türkiye’deki Caferi Azeriler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre de Caferi 

Azerilerin % 96.6’sı haccın farz olduğuna inanmaktadırlar.253 

 
Tablo:93 Hac ile ilgili durumunuz nedir? (%)  N=405 

2,7

89,6

7,2

0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Bir defa hacca gittim

 Birden fazla hacca gittim.

 İmkânım olmadığı için hacca gitmedim. İmkânım
olduğunda gitmek istiyorum.

 Hacca gitmeyi uygun bulmuyorum.

 
 

Tabloya göre, deneklerin % 7.2’si bir defa, % 0.2’si birden fazla hacca gitmişken, % 

                                                 
252 Mehmet BAYYİĞİT, Sosyokültürel Yönleriyle Türkiye’de Hac Olayı, Ankara, TDV Yay., 1998, s.32. 
253 ÜZÜM, a.g.t., s.308. 
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89.6’sı imkanı olmadığı için gitmediğini, imkan bulduğunda gitmek istediğini belirtmiştir. Hacca 

gitmeyi uygun bulmadığını belirtenler ise % 2.7’dir. Dinin önemli farzlarından biri olan hac 

ibadetine görüldüğü gibi katılım oldukça düşük seviyededir. Örneklemin % 89.6’sı imkanı 

olmadığı için gidemediğini belirtse de, bu oranın içinde gerçekten maddi gücü elvermediği için 

gidemeyenler olsa da, imkanı olduğu halde ruhen bu ibadete hazır olmadığı için gidemeyenlerin 

de azımsanmayacak oranda olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Tablo:94 Hacca Gitme / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE 
GÖRE DAĞILIM Bir defa 

hacca gittim 
Birden fazla 
hacca gittim 

İmkânım olmadığı için 
hacca gitmedim. İmkânım 

olduğunda gitmek istiyorum 

Hacca gitmeyi 
uygun 

bulmuyorum 
Kadın 55,,77 00,,66 9922,,44 11,,33 
Erkek 88,,11 00,,00 8888,,33 33,,66 
ORTALAMA 77,,22 00,,22 8899,,99 22,,77 

 

Kadınların % 92.4’ü, erkeklerinse % 88.3’ü imkanı olmadığı için gidemediğini 

belirtmiştir. Bir defa Hacca giden kadınlar % 5.7, erkekler % 8.1’dir. Erkeklerde birden fazla 

giden yokken, kadınlarda % 0.6’dır. Hacca gitmeyi uygun bulmayan kadınlar % 1.3, erkekler % 

3.6 oranındadır. 

 

Tablo:95 Hacca Gitme / Ekonomik durum (%) 

GGEELLİİRR  
GGRRUUPPLLAARRIINNAA  GGÖÖRREE  
DDAAĞĞIILLIIMM  

BBiirr  ddeeffaa  
hhaaccccaa  ggiittttiimm  

BBiirrddeenn  ffaazzllaa  
hhaaccccaa  ggiittttiimm  

İİmmkkâânnıımm  oollmmaaddıığğıı  iiççiinn  
hhaaccccaa  ggiittmmeeddiimm..  

İİmmkkâânnıımm  oolldduuğğuunnddaa  
ggiittmmeekk  iissttiiyyoorruumm  

HHaaccccaa  ggiittmmeeyyii  
uuyygguunn  bbuullmmuuyyoorruumm  

300 YTL Altı 7,7 0,0 89,7 2,6 
300 - 400 YTL Arası  2,8  0,0  95,8  1,4  
401 - 750 YTL Arası  8,2  0,0  89,4  2,4  
751 - 1000 YTL Arası  6,8  1,4  89,2  2,7  
1001 - 1500 YTL Arası  7,1  0,0  92,9  0,0  
1501 - 2000 YTL Arası  15,4  0,0  84,6  0,0  
2001 YTL ve üzeri  22,2  0,0  66,7  11,1  
OORRTTAALLAAMMAA  7,2  0,2  89,9  2,7  

 

 Tabloya göre Hac ibadetini en fazla 1501 YTL ve üzeri aylık gelire sahip olanlar, en az 

300-400 YTL aylık gelire sahip olanlar yerine getirmişlerdir. Hacca gitmeyi gerekli görmeyenler 

en fazla 2001 YTL ve üzeri gelire sahip olanlardır (% 11.1). Bu şekilde düşünenlere nedenini 

sorduğumuzda, genel olarak “hacı olan kimsenin çoğunlukla, dedikodu yapmak, yalan söylemek, 
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insanlara haksızlık yapmak gibi günahları işlemeye devam ettiklerini, dolayısıyla eski hayata 

devam edilecekse, hacca gitmeye ne lüzum var” şeklinde bazı cevaplar vermişlerdir. Denekler 

toplumdaki Hacca gitmiş bazı kişilerde görmüş oldukları olumsuz davranışlara bakarak, hacca 

gitmeye karşı da bir olumsuz düşünce içerisine girmişlerdir. Bize göre bu şekildeki düşünce, 

aslında İlçede hacca gitmeye büyük bir önem verilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü “Hacı” 

ifadesi hacdan dönmüş birinin artık ön adı olmaktadır. Hatta çoğunlukla o kişiye hitaben sadece 

“hacı” denmektedir. Böylece artık ‘Hacı olmak’ kişiye yeni bir statü vermiştir. Hacıdan da, bu 

statünün gerektirdiği davranışlarda bulunması beklenilmektedir. Bu beklentiye uygun 

davranılmadığında ise, o kimseye toplumda iyi gözle bakılmamakta “hacılığını taşıyamıyor” 

şeklinde ithamlarla karşılaşmaktadır. Bayyiğit’in “Sosyo-Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Hac 

olayı” adlı Konya çevresini kapsayan çalışmasında halk arasında hacdan dönen kişiye ismiyle 

hitap etmenin günah olduğuna dair inancın, asıl ismin söylenmemesine veya ikinci plana 

itilmesine neden olduğunu belirtir. Aynı çalışmada kadınların, ileri yaş grubundakilerin, düşük 

eğitimlilerin ve kırsal alanda ikamet edenlerin kendilerine ‘hacı’ diye hitap edilmesinden daha 

fazla hoşlandıkları, hacı olduktan sonra ise artan sosyal baskı ve kontrolün hacıyı beklendiği gibi 

davranmak zorunda bıraktığı sonucunu görmekteyiz.254 Karakoyunlu’da halkın genel olarak 

hacca gitmeye karşı büyük bir isteği olsa da, bunun pratiğe yansımadığını gözlemledik. Hatta 

maddi olarak iyi durumda sayılanların bile bu farzı ertelemelerine gerekçe olarak, hac dönüşü 

hacı olmanın gereklerine uygun bir hayat sürdürememe endişesini göstermişlerdir. 

Karakoyunlu halkı Hacca, Şii mollaların rehberliğinde giderler. Hacca gitmek isteyen biri, 

geçmiş zekât ve humus borcunu hesaplatır ve verir. Bütün İlçe halkının davetli olduğu bir yemek 

verir. Bu yemekte molla muhakkak bulunur. Molla, Hacca giden ve yemeğe katılanlar için dua 

eder. Hacı adayının yemeğine katılanlar muhakkak hediye getirerek, dileklerinin gerçekleşmesi 

için kutsal mekânlarda hacı adayından dua etmesini isterler. Yolculuk günü ilçe halkının 

çoğunluğu hacca gidenleri ilçeden uğurlar. Hac dönüşü de hacı olan, yine ilçe halkının tamamına 

yemek verir. Gelenler yine hediyelerle gelirler. Hacı olan kimse gelenlere yakınlık derecesine 

göre hediyeler verir. 

 

                                                 
254 BAYYİĞİT, a.g.e., ss.146,147,148. 
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2) Meşhed Ziyareti 

Sekizinci İmam olan Ali b. Musa, meşhur lakabıyla İmam Rıza’nın türbesi İran’ın 

Meşhed şehrinde bulunmasından dolayı, Şiiler buranın ziyaretine çok önem verirler. İmam 

Rıza’nın kabrini ziyaretin faziletleri Şii kaynaklarında belirtilmektedir. Çoğunlukla yaz aylarında 

düzenlenen meşhed turları ile halk bu ziyareti yapmaktadır. Gerek gözlemlerimiz ve gerekse 

halkla yaptığımız görüşmelerimize göre, çoğunlukla meşhed ziyaretine gidenler, hayatlarının 

kalan kısmını dindar olarak geçirmeye karar verenler ve ya önemli bir hastalığı veya dileği 

olanlardır. Meşhede ilginin yoğun olduğunu çocuğu olmayanların imamların mezarını ziyarete 

gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki sorumuza verdikleri cevapların oranında 

anlayabiliriz. Bunu uygun bulanların oranı her ne kadar % 58.2 olsa da bundan daha fazla halkın 

buralara teveccühü olduğunu düşünmekteyiz. Meşhed dönüşü her kadın başını örtmekte ve 

namaz kılmaya başlamaktadır. Meşhed’de edilen duaların kabul edileceğine ve oraya götürülen 

hastaların iyileşeceğine inanılmaktadırlar. Bununla ilgili oldukça fazla olağanüstü olay 

anlatılmaktadır. Oradan getirilen bez parçası veya ip gibi şeyler,  dileği veya büyük bir hastalığı 

olan kişinin koluna bağlanır. Bu şekilde bağlanan ip kendiliğinden kopunca dileğin 

gerçekleşeceğine veya hastalığın şifa bulacağına inanmaktadırlar. Bileğine bu ipten bağlanan, 

şayet bir çocuksa, çocuğun korunacağına inanmaktadırlar. Meşhed ziyaretine gidiş ve gelişlerde 

de hacca giden ve hac’dan dönenlerin yaptığı gibi, misafirlere yemek ve hediyeler verilmektedir. 

Meşhed ziyaretini yapan kişiye “Meşhedi” denilmektedir. 

Örneklemimize Meşhed’e gitme durumları sorulmuştur. Verdikleri cevaplara bakacak 

olursak; Meşhed’e % 7.4’ü bir defa, % 1.7’ü birden fazla gitmişken, imkanı olmadığından dolayı 

gidemeyenler % 85.5, Meşhed’e gitmeyi uygun bulmayanlar % 4.7’dir. 

 

Tablo:96 Meşhed Ziyareti / Cinsiyet (%) 

CİNSİYETE 
GÖRE 
DAĞILIM 

Bir defa 
gittim 

Birden fazla 
gittim 

İmkânım olmadığı için 
gitmedim. İmkânım 
olduğunda meşhede 

gitmek istiyorum 

Meşhed’e gitmeyi 
uygun bulmuyorum Diğer 

Kadın 77,,00 00,,66 8899,,22 33,,22 00,,00 
Erkek 77,,77 22,,44 8833,,11 55,,66 11,,22 
ORTALAMA 77,,44 11,,77 8855,,55 44,,77 00,,77 

 

Cinsiyete göre bir defa Meşhed’e gidenlerin oranları birbirine yakındır. Kadınların oranı 

% 7.0, erkeklerin ise % 7.7’dir. Birden fazla giden erkekler (% 2.4) kadınlardan fazladır ( % 0.6). 
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İmkanı olmadığı için gidemeyen kadınların oranı % 89.2, erkeklerin oranı ise % 83.1’dir. 

Meşhed’e gitmeyi uygun bulmayan erkeklerin oranı ( % 5.6) kadınlardan (% 3.2) daha fazladır. 

Meşhed’e gitmeyi uygun bulmuyorum seçeneğini işaretleyenlere bunun nedenini 

sorduğumuzda genellikle erkekler, İran’ın dini olarak bizden (Türkiye’den) daha dindar 

olmadığını, insanların devlet tarafından yasaklanmış bazı fiilleri evlerinde veya gizli yerlerde 

yaptıklarını, bu nedenle dini ziyaret olarak İran yerine Haccı tercih edeceklerini belirtmişlerdir. 

Bunları ifade edenler genellikle hayatının bir bölümünde ticaret vesilesiyle İran’a giderek, orayı 

yakından görenlerin anlattıkları olduğunu belirtmeliyiz. Bazılarıysa bu ziyaretlerin dini bir farz 

olmadığını, bu nedenle farzmış gibi algılanmasına karşı olduklarını belirtmişlerdir.  

Meşhed’e gitmeyi Şii din adamlarının her fırsatta teşvik etmelerine ve bu ziyaretin 

faziletlerini anlatmalarına rağmen, Meşhed’e gitmeyenlerin oranı oldukça yüksektir. 

Meşhed ziyareti,İmamların mezarlarını ziyaret amacıyla yapıldığından bununla ilgili de 

bir soru sorduk. 

Şii literatürde Ehl-i Beyt imamlarına, özellikle Hz. Ali, Muhammet Bakır ve İmam Cafer 

Sadık’a dayandırılarak çizilen Ehl-i Beyt imam portresi, olağanüstü vasıflarla yüceltilmiş ve 

peygamber gibi ilahi işlevi olan şahsiyetler olarak vasfedilmişlerdir.255 Bu vasıflar Şii mollalar 

tarafından her fırsatta halka anlatılarak, onların imamların olağanüstü vasıflarına olan 

inançlarının canlı tutulması sağlanmaktadır. Görülen o ki özellikle Sünni kesimle bir arada 

yaşama tecrübesi olmayan ve eğitim düzeyi düşük kesimde bu düşünceye olan inanç daima var 

olacaktır. Biz de deneklerin imamların mezarlarının ziyaret edilerek hastalıklardan şifa 

bulunulacağına olan inançlarını tespit etmek için, “Tıbbi tedavi gördüğü halde çocuğu olmayan 

bir çiftin imamların kabirlerini ziyarete gitmelerini nasıl karşılarsınız”? Şeklinde bir soru sorduk. 

Verdikleri cevapları tablo 97’de görmek mümkündür. 

 

                                                 
255 Yusuf BENLİ, “Şii Düşüncede Ehl-i Beyt Tasavvurları”, İslami Araştırmalar Dergisi, C.17, S.4, Ankara, TEK-
DAV., 2004, s.341. 
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Tablo:97 Tıbbi tedavi gördüğü halde bir türlü çocuğu olmayan bir çiftin, 

çocuklarının olması için imamların kabirlerini ziyarete gitmesini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (%)  N=406 

11,8

58,2

29,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Uygun bulurum

 Bunun bir fayda
sağlayacağına inanmam

 Fikrim yok

 
 

Örneklemimizin % 58.2’si  bu ziyaretleri  uygun, % 29.7’si faydasız buluyor, % 11.8’i ise 

fikir belirtmemiştir. 

 

 Tablo: 98 İmamların Mezarlarını Ziyaretin Şifa Vereceğine Olan İnanç / Cinsiyet  
CİNSİYETE GÖRE 
DAĞILIM Uygun bulurum Bunun bir fayda sağlayacağına 

inanmam Fikrim yok 

Kadın 5588,,66 2244,,22 1177,,22 
Erkek 5588,,22 3333,,33 88,,44 
ORTALAMA 5588,,44 2299,,88 1111,,88 

 

Cinsiyete göre imamların mezarlarının şifa vereceğine olan inanca bakacak olursak şu 

sonuçları görebiliriz. Bu inancı uygun bulan kadınlarla erkekler arasında fark görülmemektedir.  

Bunun faydasız olduğuna kadınların % 24.2’si, erkeklerin % 33.3’ü inanmaktadır. Fikir beyan 

etmeyen kadınlar % 17.2, erkekler % 8.4’tür.  

Tıbbi tedavinin sonuç vermediği bir rahatsızlıkta, imamların mezarlarında yapılan 

duaların veya imamların türbelerinde geçirilen zamanların kesin olarak faydalı olacağına 

inananların sayısı az değildir. Meşhede gidip dönenlerin orada karşılaştıkları felçli, engelli veya 
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epileptik gibi hastaların türbede günlerini geçirdikten sonra aniden herkesin gözü önünde nasıl 

iyileştiği devamlı anlatılır. Biz bu soruyu sorarken özellikle kadınlar hemen bu tür anlatımlara 

girmekteydiler. Ancak bize göre imamların türbelerinin tıbbi tedaviden sonra hastalıklara şifa 

olacağına inananlar, % 58.2’lik bir oran olsa da, başına benzer bir hastalık geldiğinde tıbbi her 

yolu deneyen bir Caferi,  muhakkak bir de Meşhed’e gidecektir. 

Kendisiyle görüştüğümüz ve uzun yıllar Sünnilerle yaşamış ve İslam’ın kurallarına ilk 

defa Sünniler vasıtasıyla vakıf olmuş bir bayanın söylediklerine göre; Iğdır’da yaşayan radikal bir 

Şii bayan, Hz.Yakup’un Hz.Yusuf’un gömleğini gözlerine sürdükten sonra Hz. Yakup’un 

gözlerinin tekrar görmeye başlaması ile bağlantı kurarak, Meşhed’deki mübarek zatların 

mezarlarındaki manevi gücün de şifa kaynağı olacağını anlatmakta ve halkı bu ziyaretlere teşvik 

etmektedir.  

Hilmi Ziya Ülken’e göre, erenler, veliler ve kahramanların türbelerine yapılan ziyaretler 

ve kutlamalar, kültür tabakalaşmasının başka bir şeklidir. Anadolu’nun her tarafında “yatır” 

adıyla tanınan erenler ve velilerin mezarları (türbeleri) vardır. Onlardan yardım beklenir, 

korumaları istenir. Onlara bir dilekle adaklar adanır. Uğurlu sayılan bu yerlerin karizmatik 

kudreti türbenin civarına yayılır. Böylece o civarda yetişen her canlıya bu kudretin yayıldığına 

inanıldığı için, bir süre sonra türbenin civarı bakir bir orman halini alır. Bu kutsal yerler orta 

Asya’da da vardır.256 Karakoyunlu’da da iki tane seyit türbesi vardır. Genellikle kadınlar bu 

türbeleri ziyaret etmektedirler. Fakat en fazla teveccüh ettikleri türbeler Meşhed ve Kerbela’daki 

imamların türbeleridir. Olağanüstü özelliklere sahip olduğuna inanılan imamların Iğdır ve 

Karakoyunlu halkının dini inançlarında önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyoruz. Asırlardır 

yöre halkının dini bilgi ve pratikleri bu kaynaktan beslenmektedir. Bir anda değişerek farklı inanç 

ve pratiklerin bu yörede yerleşmesi uzun zaman alacaktır. 

 Mümtaz Turhan’a göre; “Kültürün sert tarafını teşkil eden, değişmeleri ve değiştirilmeleri 

konusunda daima büyük bir direnç gösterilen bu unsurların, kültürün özüne ait olmaları ve onun 

faaliyetleri, arızasız işlemesi ve verimliliği bakımından hayati öneme sahip olmaları bakımından 

bütün kültür mensuplarının ruhi hayatları temayül ve alakaları bunların üzerinde toplanmakta ve 

böylece şiddetli his ve heyecanlarla karışık birer ruhi kompleksin timsali haline gelmektedirler. 

Bundan dolayı cemiyet bunların üzerine titremekte ve bunlara karşı hassas yaklaşmaktadır.”257 

                                                 
256 Hilmi Ziya ÜLKEN, “Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri,” A.Ü.İ.F.D.C.XVII. 1969, s.18. 
257  TURHAN, a.g.e., s. 217. 
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Tablo: 99 İmamların Mezarlarını Ziyaretin Şifa Vereceğine Olan İnanç / Yaş (%) 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Uygun bulurum Bunun bir fayda 
sağlayacağına inanmam Fikrim yok 

17-25 Yaş 3344,,44 4411,,00 2244,,66 
26-40 Yaş 6677,,44 2255,,00 77,,66 
41-60 Yaş 6666,,00 2277,,22 66,,88 
61 Yaş ve Üzeri 7777,,66 2200,,44 22,,00 
ORTALAMA 5588,,44 2299,,88 1111,,88 

 

Tabloda açıkça görüldüğü gibi deneklerin şifa umarak imamların mezarını ziyaret etmeyi 

uygun bulma oranları yaşa bağlı olarak artmaktadır. 

17-25 yaş grubunda uygun bulanlar % 34.4, faydasız bulanlar % 41.0, fikir belirtmeyenler 

% 24.6’dır. 61 yaş ve üstü grupta ise uygun bulanlar %77.6 ile en yüksek oranda iken, faydasız 

bulanlar % 20.4. Bu yaş grubunda fikir belirtmeyenler ise sadece % 2.0’dir. İlk yaş grubunda fikir 

belirtmeyenlerin oranının yüksek çıkmasının nedeni, genç kesimin bu tarz ziyaretler konusunda 

henüz tam bir inanç içerisinde olmamalarıdır. 

Bu sonuçlara göre imamların mezarlarını ziyaretin hastalıklara şifaya vesile olacağına 

olan inanç, yaşa bağlı olarak artmaktadır. Nitekim en fazla inanç 61 yaş ve üzeri gruptayken, bu 

inanca en az sahip grup ise 17-25 yaş grubudur. Buradan bu köklü inancın değişmeye başladığı 

sonucunu çıkartabiliriz. 

 Medeni duruma göre imamların şifaya vesile olacağına inancını inceleyecek olursak, 

uygun bulanlar bekârlarda % 41.8, evlilerde % 66.8, boşanmış/eşi vefat etmişlerde % 72.2’dir. 

Buradan çıkaracağımız ilk sonuç, bekârların akılcı düşündükleri, evli ve boşanmış / eşi vefat 

etmişlerin ise  geleneksel düşüncenin etkisinde kalmaya devam ettikleridir. Diğer bir sonuç da, 

bekârların hem sorumluluklarının az olması, hem de hayat tecrübesi olarak evli ve boşanmış / eşi 

vefat etmişlere göre fazla sıkıntıya maruz kalmadıkları ve iki şeyden birini tercih etme durumuyla 

karşılaşmadıklarından olsa gerek, bekarlar daha rasyonel görünmektedirler. Sonuçta imamların 

mezarlarından şifa umanlar ya hastaları olanlar veya çocuğu olmayanlardır. Bu ikisi de bekârlar 

için söz konusu olmadığından bu grubun diğerlerine göre en düşük ( % 41.8) oranda inanması 

doğaldır. 
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Tablo:100 İmamların Mezarlarını Ziyaretin Şifa Vereceğine Olan İnanç/Eğitim 

Durumu (%) 

EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM Uygun bulurum Bunun bir fayda 

sağlayacağına inanmam Fikrim yok 

Mezun Değil 8844,,11 1122,,77 33,,22 
İlkokul Mezunu 6655,,66 2255,,66 88,,99 
Ortaokul Mezunu 5555,,33 3300,,33 1144,,55 
Lise Mezunu 4499,,00 3344,,55 1166,,66 
Üniversite/Y.Lisans 
Doktora 3377,,55 5533,,11 99,,44 

ORTALAMA 5588,,44  2299,,88  1111,,88  
 

Mezun olmayanlar imamların mezarlarını ziyareti en yüksek oranda (% 84.1) uygun 

bulmuşlardır. Bu oran ilkokul mezunlarında % 65.6, ortaokul mezunlarında % 55.3, lise 

mezunlarında % 49.0, üniversite mezunlarında en düşük oran olarak % 37.5’dir. Mezun 

olmayanların % 12.7’si faydasız buluyorken bu oran eğitim seviyesi yükseldikçe artarak en son 

% 53.1 olmaktadır.  Fikir belirtmeyenlerin oranına baktığımızda eğitim seviyesi yükseldikçe fikir 

belirtmeyenlerin oranının arttığını, üniversite mezunlarında azaldığını görmekteyiz. 

Eğitim seviyesi arttıkça Allah’ın doğrudan şifa vereceğine olan inanç artmaktayken, 

herhangi bir vesilenin şifaya neden olacağına olan inanç azalmaktadır. Bu konuda uygun 

buluyorum seçeneğini işaretleyenlere “Allahtan başkasından şifa beklemenin Allah’ın birliğiyle 

bağdaşıp bağdaşmadığı” konusu hatırlatıldığında “elbette dua edilen varlık Allah’tır. Ancak o 

canına kurban olduklarımın mübarek ruhlarının yüzü suyu hürmetine yine Allah’ın duayı kabul 

ettiğini ve isteklerimizi imamlardan değil, yine Allah’tan istiyoruz.” Şeklinde ifade etmişlerdir.  

3) Kerbela Ziyareti 

Meşhed ziyaretinde olduğu gibi, Hz Hüseyin’in mezarının bulunduğu Irak’ın Kerbela 

şehri de, Şiilerce kutsal sayılmaktadır. Şii mollalar gerek Meşhed ve gerekse Kerbela ziyaretini 

teşvik etmek için buraların çeşitli faziletlerini anlatmaktadır. Bu da halkın bu yerlere gitme 

isteğini artırmaktadır. Konu ile ilgili konuştuğumuz halkın buraları görmek için büyük bir istek 

duyduklarını, gidenlerin ise en az hac ibadetini yapmış kadar kendilerini yükümlülükten 

kurtarmış olmanın rahatlığı içerisinde olduklarını gördük. Kerbela ziyaretini yapanlara 

“Kerbayı”denilmektedir. Günümüzde güvenlik nedeniyle bu ziyareti yapamayanlar olsa da, 

halkın büyük oranda Kerbela’yı ziyaret etmek istediklerini veya en azından gitme fikrine karşı 

olmadıklarını gördük. Nitekim anket sonuçları da bunu desteklemektedir. 
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Tablo:101 Kerbela’ya gittiniz mi? (%)  N=406 
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İmkanı olmadığı için Kerbela’ya gidemeyen, fakat gitmek isteyenler Meşhed ziyareti ile 

ilgili sonuçtan daha fazladır. (% 89.7) Örneklemimizin % 4.2’si bir defa, % 0.7’si birden fazla 

Kerbela ziyareti yapmışken, % 5.2’si bu ziyareti uygun bulmadığını belirtmiş, diğer seçeneğini % 

0.2 ‘si işaretlemiştir. Bu ziyareti uygun bulmayanların oranı Meşhed ziyaretine olumsuz 

bakanların oranına yakındır. Anket sonuçlarına ve yörede yaptığımız gözlemlere göre, genel 

olarak halkın hem mal, hem de bedenle yapılan ibadetlere katılımlarının düşük olduğunu 

söyleyebiliriz.  

 

4) Kurban Kesme 

Kurban kelimesi, yaklaşmak, yakınlaşmak, yanaşmak anlamlarına gelir.258 İslam Dininde 

Kurban, Hz İbrahim’in geçirdiği imtihanlardan sonra yüce Allah’ın ihsan ettiği koçun kurban 

edilişini hatırlatan bir ibadettir.259 İbadetlerin fiili kısmında yapılacak olanlar belirlenmiş 

olduğundan, buna herkes riayet eder. İnsanlardan beklenen ibadetlerin ruhuna uygun hareket 

etmektir. Kurban ibadeti de böyledir.  Kurban denince, dışa yansıyan yönüyle ayakları bağlı bir 

şekilde kıbleye doğru yatırılmış bir hayvan ve elindeki bıçağıyla onu kesmeye hazır bir mümin 

akla gelirse de, manevi yönüyle de kulun Allah’a bağlılığı, takvası, Hz. İbrahim gibi evladını 

                                                 
258 Yumni SEZEN, Kurban ve Din, İstanbul, İz Yay., 2004, s.182. 
259 Komisyon, İlmihal, s.580. 
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Allah yolunda kurban edebileceği şeklindeki kulluktur. Buna dinde takva denir. Kurbanda esas 

olan takvadır.260 Doğu Anadolu, hayvancılığın yaygın yapıldığı bir bölge olduğundan, özellikle 

küçükbaş hayvanların fiyatı ülkemizin batısına nazaran daha uygun olmaktadır. Iğdır ve 

Karakoyunlu’da Kurban Bayramı dışında da et tüketimi fazladır. Bir ibadet olan kurban kesmeye 

halkın ilgisinin yoğun olduğunu, ancak kadınların eş veya ailelerinden ayrı olarak yeterli gelirleri 

olsa da, kurban kesmediklerini gözlemledik. Kendilerine nedenini sorduğumuzda eşin veya evin 

büyüğünün kurban kesmesinin kendilerinden bu yükümlülüğü kaldırdıklarını söylemişlerdir. 

Bunun yanı sıra Karakoyunlu’da kurban kesilmeyen hane hemen hemen yok gibidir. 

Araştırmamız da bunu desteklemektedir. Örneklemimize “Geçen Kurban Bayramında kurban 

kestiniz mi?” şeklinde bir soru sorduk. 

Tablo:102 Geçen Kurban Bayramında Kurban Kestiniz mi? (%)  N=407 
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Tabloya göre örneklemin % 48.2’si kurban kesmiş, % 46.2’si ailesi veya eşi kestiği için 

kesmemiştir. Bunlar ise bekârlar ve kadınlardan oluşmaktadır. İmkanı olmadığı için kesmeyenler 

% 5.4’tür. Kurban kesmenin gerekli olduğuna inanmayanlar % 0.2’dir. Görüldüğü gibi ilçede 

kurban kesmeye büyük bir ilgi vardır.  İmkanı olmadığı için kesemeyen % 5.4 gibi düşük bir 

rakamı oluşturmaktadır. 

                                                 
260 Ahmet GÜÇ, Çeşitli Dinlerde ve İslam’da Kurban, İstanbul, Düşünce Kitabevi Yay., 2003, ss. 311-312. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL HAYATLA İLGİLİ BULGULAR 

 

Dinin insan yaşamında binlerce yıldır güçlü bir yeri olmuştur. Din, yaşadığımız çevreyi 

nasıl algılayacağımızı ve olaylara nasıl tepki vereceğimizi belirler.261  Kendisini İslam Dininin bir 

mensubu olarak gören bir kişinin de İslami kurallar içerisinde düşünüp, bu kurallara aykırı 

yaşamaması beklenir. Ankete katılanlara bazı sorular sorarak, dinin yaşamlarını 

şekillendirmedeki etkisini öğrenmeğe çalıştık.  

 

A. EVLİLİKLE İLGİLİ BULGULAR 

1) Flört 

Örf-adetler, gelenekler,  kanunlar, kısacası sosyal münasebetleri düzenleyen bütün 

kaideler değişmeye uğradığına göre, ahlak da onlarla birlikte değişmiş olacaktır. Toplumların 

ahlakı değişse de, toplumların asıl hedefi, ahlakı değiştirmemektir. Şekil ve biçim olarak değişse 

de, önemli olan aynı manayı başka biçimlerde sürdürmesidir.262 Flörtün yaygınlaşıp bir toplumda 

normal karşılanması da yukarıda belirtilen sosyal kaidelerdeki değişmelere paralel olmaktadır. 

Karakoyunlu’da bundan 10 sene evvelindeki kadın erkek münasebetiyle günümüzdekiler arasında 

oldukça büyük fark vardır. 

Kız erkek arkadaşlığı veya evlenmeden aynı evde yaşamak gibi son dönemlerde 

televizyon dizileri veya başka programlarda medyada vurgulanan bazı değerler, ülkenin bu en 

doğu sınırına kadar uzanarak genç nesli etkilemeye başlamıştır. Gözlediğimiz kadarıyla aileler 

kesinlikle şayet evlenilmeyecekse böyle bir duruma olumlu yaklaşmamakta, fakat gençler 

evliliğin olmasının şart olmadığını, kız erkek arkadaşlığının mutlaka gerekli olduğunu 

düşünmektedirler. Evlenecek insanların birbirini görüp tanımaları dinen ve örfen uygun 

bulunmakla beraber, evlilik niyeti taşımaksızın kız ve erkeklerin özel hayat yaşamaları dinen ve 

ahlaken normal karşılanmamaktadır. Erol Güngör bu konuda şöyle düşünmektedir: “Ahlak bütün 

toplumu ayakta tutan temel değerler sistemidir. Bunun için diğer bütün sistemleri ahlakın 

sınırlarını aşmayacak şekilde işlemelidir. Bazı insanların başka türlü değerler uğruna ahlaki 

değerleri hiçe saymaları, cemiyet dediğimiz sosyal birliği ortadan kaldırır ki, bu olmayınca hiçbir 

                                                 
261 GİDDENS,a.g.e., s.526.  
262 GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.97. 
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değer sisteminin ayakta durması söz konusu olamaz.263  

Tablo:103 Evli olmayan kız ve erkeklerin görüşmeleri ve bir arada özel hayat 

yaşamaları (flört) hakkındaki görüşünüz nedir? (%)  N=406 
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Tabloya göre deneklerin % 34.2’si flörtü çağımızın gereği, % 18.5’i ahlaksızlık, % 26.6’sı 

günah, % 12.6’sı ayıp olarak değerlendirirken, % 8.1’i diğer seçeneğini işaretlemiştir. Diğer 

seçeneğini ise tercih edenlere baktığımızda bunların flörtü, evlenmek niyeti ile ve belirli sınırlar 

korunmak koşuluyla gerekli olarak değerlendirenler olduğunu görmekteyiz. 

 Bu sonuçlara göre, araştırma alanımızda deneklerin flörtü çağımızın gereği şeklinde 

görenler en yüksek orandadır (%34.2). Flörtü dini açıdan günah olarak değerlendirenler % 

26.6’dır. Her toplumda bazı değer değişmelerine karşı gösterilecek tahammülün de bir sınırı 

vardır. Başka bir ifadeyle, büyük şehirlerde flört normal karşılanabilirken sosyal hayatını 

geleneklerin şekillendirdiği bu İlçe’de ancak evlenilecekse belirli ölçüler içerisinde ve aşırıya 

kaçmadan normal karşılanabilmektedir. Bu konuda Erol Güngör, “İnsanlar bağlı bulundukları 

grupların ahlak kaidelerine göre hareket ederler. Bu kaideler her zaman genel ahlak kaidelerine 

uygun düşmeyebilir. Örneğin yüksek tabaka arasında eğlence sayılan bir hadise, sosyal ve 

ekonomik bakımdan daha aşağıda bulunan kimseler arasında suç sayılabilir.”264 Bu nedenle her 

                                                 
263 GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.46. 
264 GÜNGÖR,  Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.101. 
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ne kadar tablo 105’de görüldüğü gibi gençlerin yarıdan fazlası flörtü çağımızın gereği olarak 

algılamaktalarsa da, yaşlı kesim daha katı bir tutum içerisindedir. Bu açıdan gittikçe daha serbest 

hale gelen kadın erkek ilişkilerinde önümüzdeki zamanlarda daha fazla serbestlik olsa da,  hala 

geleneğin temsilcisi olan kesim bunun karşısındadır. Bunlar yöreye mahsus ahlak kaidelerinin 

değişmesinin önünde engelleyici faktör olarak durmaktadırlar. Nitekim 61 yaş ve üstü yaş 

grubunda diğer seçeneğini işaretleyenlere baktığımızda bunlar eğer evleneceklerse bu tür 

arkadaşlığı normal olarak görenler ve belirli ölçüler içerisinde kız erkek arkadaşlığını gerekli 

görenlerden oluşmaktadır. (Bkz. Tablo:105) 

 

Tablo:104 Flört /  Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE 
GÖRE DAĞILIM 

Çağımızın 
Gereğidir Ahlaksızlıktır Günahtır Ayıptır Diğer 

Kadın 3333,,88  1133,,44  3333,,88  88,,33  1100,,88  
Erkek 3344,,55 2211,,77  2222,,11 1155,,33 66,,44  
ORTALAMA 3344,,22  1188,,55 2266,,66  1122,,66  88,,11  

 
Cinsiyete göre değerlendirirsek kadınlarla erkekler arasında fazla bir fark 

görünmemektedir. 

Kadınların  % 33.8’i, erkeklerin ise % 34.5’i flörtü çağımızın gereği olarak 

değerlendirmişlerdir. Konuya kadınlar daha çok dini açıdan yaklaşmaktadırlar. Flörtün günah 

olduğunu düşünen kadınlar % 33.8’dir.Erkeklerde bu oran % 22.1’dir. Erkekler dini endişeden 

daha çok, sosyal ve geleneksel nedenlerle düşüncelerini ifade etmişlerdir. Şöyle ki; erkeklerin % 

21.7’si, kadınların % 13.4’ü flörtü ahlaksızlık olarak değerlendirmektedirler.Flörtün ayıp 

olduğunu düşünen erkeklerin oranı % 15.3, kadınlar da ise bu oran % 8.3 olmaktadır.  

Tablo:105 Flört / Yaş (%) 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Çağımızın 
gereğidir Ahlaksızlıktır Günahtır Ayıptır Diğer 

17-25 Yaş 5544,,11 1122,,33 1188,,99 99,,88 44,,99 
26-40 Yaş 3377,,99 1166,,77 2255,,00 1111,,44 99,,11 
41-60 Yaş 1155,,55 2244,,33 3344,,00 1177,,55 88,,77 
61 Yaş ve Üzeri 1144,,33 2266,,55 3344,,77 1122,,22 1122,,22 
ORTALAMA 3344,,22 1188,,55 2266,,66 1122,,66 88,,11 

 

 Yaş gruplarına göre değerlendirdiğimizde flörtü çağımızın gereği olarak değerlendirenler 

en yüksek oranda (% 54.1) 17-25 yaş grubundadır. Bu oran 26-40 yaş grubunda düşerek % 37.9, 
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41-60 yaş grubunda % 15.5, 61 yaş ve üzeri grupta % 14.3’lük oranla en düşük olmaktadır. 

 Flörtün ahlaksızlık ve günah olduğunu düşünenlerin oranı da yaşa bağlı olarak artmaktadır. 

Nitekim ahlaksızlık olduğunu düşünenler en düşük oranla 17-25 yaş grubundadır. (% 12.3)Bu 

oran 61 yaş ve üzeri grupta % 26.5’tir. Günah olarak değerlendirenler ilk yaş grubunda % 18.9 

olan oran artarak 61 yaş grubunda % 34.7 olmaktadır. 

 Buna göre gençler kız erkek arkadaşlığı konusunda mevcut örf ve adetlerin yerine yeni bir 

tarz oluşturup bunu normal olarak karşılama temayülünde olmalarına karşın, ileri yaştakilerden 

çoğu bu tür bir arkadaşlığı normal görmemekte, bilakis ahlaksızlık ve ayıp şeklinde 

nitelemektedirler. 

Tablo:106 Flört / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM 
DURUMUNA GÖRE 
DAĞILIM 

Çağımızın 
gereğidir Ahlaksızlıktır Günahtır Ayıptır Diğer 

Mezun Değil 1199,,00 1155,,99 4411,,33 1122,,77 1111,,11 
İlkokul Mezunu 1177,,88 2277,,88 3333,,33 1133,,33 77,,88 
Ortaokul Mezunu 4411,,66 1199,,55 2200,,88 1111,,77 66,,55 
Lise Mezunu 4444,,11 1133,,88 2200,,77 1133,,88 77,,66 
Üniversite/Y.Lisans, 
Doktora 4488,,44 1166,,11 1199,,44 66,,55 99,,77 

ORTALAMA 3344,,22 1188,,55 2266,,66 1122,,66 88,,11 
 

Eğitim durumu değişkenine göre değerlendirdiğimizde, eğitim düzeyi arttıkça flörtün 

çağımızın gereği olduğunu düşünenler artmaktadır. Tabloda mezun olmayanların  % 19.0’u, 

ilkokul mezunlarının % 17.8’i ortaokul mezunlarının % 41.6’sı, lise mezunlarının % 44.1’i, 

üniversite mezunlarının % 48.4’ü flörtün çağımızın gereği olduğunu düşünmektedir. Flörtün 

günah olduğunu düşünenler en fazla mezun olmayanlardır (% 41.3). Bu oran, eğitim seviyesi 

yükseldikçe azalarak üniversite mezunlarında % 19.4 olmaktadır. Diğer seçeneğini işaretleyenler 

genellikle, evlenme niyetiyle ve belirli sınırlar korunmak şartıyla flörte olumlu bakmaktadırlar. 

İlçe Merkezi ve köylere göre değerlendirdiğimizde flörtün çağımızın gereği olduğunu 

düşünenler İlçe Merkezi’nde % 40.5, köylerde % 27.6’dır. Günah olarak değerlendirenler 

Merkez’de % 24.8, köylerde % 28.6’dır. Ayıp olduğunu düşünenler Merkez’de % 9.5, köylerde 

% 15.8’dir.  

Bu sonuçlara göre flört konusunda İlçe Merkezi’nde oturanlar daha serbest, köylerdekiler 

daha muhafazakârdırlar.  
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2) Eş Seçimi 

Deneklerin, aile kurmada evlenilecek eşin dindar olup olmamasına verdikleri önemi 

anlayabilmemizi sağlayacak soruya verilen cevapları aşağıdaki tabloda görebiliriz. 

Tablo:107 Sizce eş seçiminde başka özelliklerin yanı sıra, eşin dindar olmasına da 

dikkat edilmeli midir? (%) 403 
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Tabloya göre, deneklerin büyük çoğunluğu evlenirken eşin dindar olmasına önem 

verilmesi gerektiğini düşünmektedirler (% 80.4). % 12.2’si bu soruya hayır cevabını vermiştir. % 

4.7’si fikir belirtmemiş, % 2.7’si diğer seçeneğini işaretlemiştir. Diğer seçeneğini işaretleyenler 

“fark etmez, dindar biriyle de mutlu olabilirim veya aşırı dindar olmayan birisiyle evliğe olumlu 

bakıyorum.” gibi yanıtlar vermişlerdir.  

Burada ilginç bir nokta da, günlük namazlarını devamlı kılanların oranı tablo 67’de 

görüldüğü gibi % 53.6, kendilerini dindar olarak nitelendirdiğimiz, inanıp ibadetlerini yapanlar 

ise tablo 10’da % 52.7 oranlarında iken, dindar bir eşle evlenilmesine olumlu bakanların oranının 

% 80.4 olmasıdır. Aradaki bu farkın yüksek olmasının nedeni, dini pratiklere devam etmese de 

insanların zihninde dinin, önemli bir yer tutmasıdır. Bu nedenle ‘dindar insan’ imajının yöre halkı 

üzerinde olumlu bir yeri olduğunu belirtebiliriz. 
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Tablo:108 Eş seçiminde Dindarlığa Verilen Önem / Cinsiyet (%) 
 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM Evet Hayır Fikrim Yok Diğer 
Kadın 8877,,99 55,,77 33,,88 22,,55 
Erkek 7755,,66 1166,,33 55,,33 22,,88 
ORTALAMA 8800,,44  1122,,22  44,,77  22,,77  

 
Cinsiyet değişkeni açısından bakarsak, kadınların % 87.9’u, erkeklerin % 75.6’sı 

evlenirken eşin dindar olması gerektiğini düşünmektedir. Bunun aksini düşünen kadınlar % 5.7, 

erkekler % 16.3’tür. Fikir beyan etmeyen erkekler % 5.3, kadınlar ise % 3.8’lik bir orandadır. 

Kadınlar erkeklere nazaran dindar bir eşe sahip olmanın önemli olduğunu düşünmektedir.  

 

Tablo:109 Eş Seçiminde Dindarlığa Verilen Önem / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM Evet Hayır Fikrim Yok Diğer 
17-25 Yaş 7755,,22 1111,,66 77,,44 55,,88 
26-40 Yaş 8822,,77 1111,,33 33,,88 22,,33 
41-60 Yaş 8800,,00 1166,,00 33,,00 11,,00 
61 Yaş ve Üzeri 8877,,88 88,,22 44,,11 00,,00 
ORTALAMA 8800,,44  1122,,22  44,,77  22,,77  

 

Tabloya baktığımızda eş seçiminde dindarlığa önem verilmesi gerektiğini düşünenler en 

yüksek oranda 61 yaş ve üstü gruptadır ( % 87.8). En düşük oran da 17-25 yaş grubunda 

görülmektedir ( % 75.2). Bu sonuçlara göre, yaşa bağlı olarak evlenirken eşin dindar olmasına 

önem verenlerin oranının arttığını söyleyebiliriz. 

Tablo:110 Eş Seçiminde Dindarlığa Verilen Önem / Medeni durum (%) 
MEDENİ DURUMA GÖRE DAĞILIM Evet Hayır Fikrim Yok Diğer 
Bekâr 7766,,33 1122,,22 77,,22 44,,33 
Evli 8811,,33 1133,,00 33,,77 22,,00 
Boşanmış /Eşi vefat etmiş 110000,,00 00,,00 00,,00 00,,00 
ORTALAMA 8800,,44  1122,,22  44,,77  22,,77  

 

Eş seçiminde dindarlığa önem verilmesine, boşanmış veya eşi vefat etmişlerin tamamı, 

evlilerin % 81.3’ü, bekarların ise % 76.3’ü olumlu bakmaktadırlar. Olumsuz bakan evliler % 

13.0, bekârlar % 12.2’dir.  Bekârların % 7.2’si evlilerin % 3.7’si fikir belirtmemiştir. Bekarlardan 

fikir belirtmeyenlerin nedeni bize göre bu konuda henüz belirli bir karar vermemiş olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Evliler, bekarlara göre daha net bir karar vermiş görünmektedirler. 
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Tablo:111 Eş Seçiminde Dindarlığa Verilen Önem / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Evet Hayır Fikrim Yok Diğer 
Mezun Değil 9933,,55 11,,66 44,,88 00,,00 
İlkokul Mezunu 8822,,00 1100,,11 33,,44 44,,55 
Ortaokul Mezunu 7766,,66 1199,,55 22,,66 11,,33 
Lise Mezunu 7766,,99 1144,,00 55,,66 33,,55 
Üniversite / Y. Lisans, Doktora 7755,,00 1122,,55 99,,44 33,,11 
ORTALAMA 8800,,44  1122,,22  44,,77  22,,77  

 

Tabloya göre, eğitim seviyesi yükseldikçe eş seçiminde dindarlığa verilen önem 

azalmaktadır. Dindar eş seçimine olumlu yaklaşanlar en yüksek oranda mezun olmayanlar (% 

93.5), en düşük ise üniversite mezunlarında görülmektedir (%75.0). 

Anket sorusunu cevaplayanlara ayrıca “niçin dindar eş tercih edilmelidir?”  Şeklinde soru 

sorarak, onların dindarlığa yükledikleri anlamı öğrenmek istedik. Genel olarak kadınlar, namaz 

kılan, kumar ve içki alışkanlığı olmayan, eşini aldatmayan erkekleri dindar olarak 

nitelemektedirler. Erkekler ise evlenilirken öncelikle başı örtülü bayanın tercih edilmesi 

gerektiğini, başı açık olsa bile, aşırı açık kıyafet giyinmeyen, namaz kılan, ahlaklı olan bayanları 

dindar olarak nitelemektedirler.  
 
3) Dini Nikâh  
 
Laiklik ilkesi, devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması, birbirlerine alakasız 

kalması demektir. Devlet bu ilke gereğince halkının en koyu dindarlığına ve din alanındaki her 

türlü fikre karşı gelmez ve bu konuda tam manasıyla müsamahakâr davranır. Ancak meselenin 

İslam dünyasına ait bir hususiyeti vardır ki o da İslamiyet’in Hıristiyanlıktan farklı olarak, 

dünyevi hükümler ihtiva etmesi ve müminlerinden bu hükümlerin dünya hayatında tatbikini 

istemesidir. Bu durumda da devletin benimsediği laiklik prensibinin her türlü sosyal kurum 

üzerinde etkileri görülmektedir. Örneğin aileyi kuran nikâh evvelce dini olduğu ve din kurumları 

tarafından yapıldığı halde, laik rejimde dini olmaktan çıkmış ve sırf sosyal bir sözleşme halini 

almış265 görünmesine rağmen halk arasında resmi nikâhtan ayrı olarak “dini nikâh” diye ifade 

edilen imam tarafından kıyılan ikinci bir nikâh da yapılmaktadır. Dini ve resmi şeklindeki bu 

ikiliğin oluşmasındaki nedenlerden biri de, kırsalda dini ve geleneksel kuralların iç içe geçmiş ve 

birbirinden ayırt edilemez bir halde bulunmasıdır. Bu nedenle genellikle halkımız dini nikahı çok 

                                                 
265 Nurettin TOPÇU, Sosyoloji, 2.Bsm., İst., Dergah Yay., ss.94,96. 
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önemsemekte ve bu nikah yapılmadıkça evliliğin dinen gayrı meşru olduğuna inanmaktadır. 

Örneklemimizin bu konudaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla sorduğumuz soruya 

aldığımız yanıtlar aşağıdadır. 
 
Tablo: 112 Dini nikâh konusundaki tutumunuz aşağıdakilerden hangisi ile ifade 

edilebilir?  (%)  N=407 

0,2

61,9

35,1

2,7
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 Dini nikâh mutlaka
gereklidir.

 Dini nikâh gereksizdir.

 Resmi nikâh önceliklidir
ancak dini nikâh da

yapılmalıdır

  Diğer

 

 

Tabloya göre, “resmi nikâh önceliklidir, ancak dini nikâh da yapılmalıdır.” Görüşüne 

katılanların oranı, % 61.9’dur. Dini nikah mutlaka gereklidir görüşüne katılanlar % 35.1, dini 

nikah gereksizdir şeklinde düşünenler % 2.7 diğer seçeneğini işaretleyenler % 0.2’dir. 

 Buna göre, örneklemimizin yarıdan fazlası, resmi nikâhı daha öncelikli görmekle beraber, 

dini nikâhın da yapılması gerektiğini düşünmektedir. Her iki durumda da örneklemimizin % 97’si 

dini nikâh yaptırılması gerektiğini düşünmektedirler. 

Tablo:113 Dini Nikâh / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE 
DAĞILIM 

Dini nikâh mutlaka 
gereklidir. 

Dini nikâh 
gereksizdir. 

Resmi nikâh önceliklidir ancak 
dini nikâh da yapılmalıdır. Diğer 

Kadın 3311,,66 00,,66 6677,,11 00,,66 
Erkek 3377,,33 44,,00 5588,,66 00,,00 
ORTALAMA 3355,,11 22,,77 6611,,99 00,,22 
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Tabloya göre, kadınların % 31.6’sı, erkeklerin % 37.3’ü dini nikahın mutlaka gerekli 

olduğunu düşünmektedir.Dini nikahın gereksiz olduğunu düşünen kadınlar oldukça azdır (% 0.6). 

Bu oran erkeklerde yükselerek % 4.0 olmaktadır. Resmi nikahın öncelikli olduğunu düşünen 

kadınlar % 67.1, erkekler ise % 58.6’dır. Genel olarak baktığımızda kadınların % 98.7’si, 

erkeklerin ise % 95.9’u dini nikaha olumlu bakmaktadırlar. 

 Bu sonuçlara göre, kadınlar dini nikâhın evlilik için bir güvence olduğuna çok fazla 

inanmamakta ve erkeklere göre resmi nikâhı daha öncelikli görmektedirler. 

 

4) Nahçıvanlı Kadınlarla Evlilik veya Flört  

Iğdır ve Karakoyunlu’da gözlemlediğimiz kadarıyla önemli sosyal sorunlardan biri de, 

Nahçıvanlı kadınlarla yapılan arkadaşlık veya ikinci eş olarak yapılan evliliktir. İlçe’nin küçük 

olması ve köy hayatı hâkim olmasına rağmen, genellikle aşikâr olmayarak bazı erkekler 

Nahçıvan’a giderek, orada dini nikâhlı veya nikâhsız evlilik hayatı yaşamaktadırlar.  Son yıllarda 

Iğdır Merkezi’nde bazı gazino ve otellerde fuhşun yaygınlaşması üzerine bazı tedbirler alınmıştır. 

Bunlardan birisi de, gazinoların Iğdır merkezinin dışına çıkartılması ve eskiden tarla, bahçe 

olarak kullanılan arazilere derme çatma gazinoların inşa edilmesidir. Bize anlatıldığına göre 

Iğdır’da ancak bir ya da iki otel fuhşa müsaade etmemektedir. Karakoyunlu Merkez ve 

köylerinde bu tür eğlence yerleri yoktur. Ancak Iğdır’da ve Nahçıvan’da kısıtlayıcı hiçbir tedbirin 

olmaması gençler için tehlike oluşturmaktadır. Fuhşun önlenmesi için ne halkın resmi makamlara 

müracaatını duyduk, ne de mollaların bir çözüm önerisini. Resmi bir makamda çalışan Iğdır’lı 

olmayan bir görevli bize, gençleri ahlaki açıdan bozulmaya iten en önemli neden olarak, mezhep 

taassubu arasında sıkışan gençlerin, kafasının karıştığını, bunun sonucunda da Sünni ve ya Şii 

olmayı tercih etmeyerek, din dışı bir yaşantıya doğru itildiklerini söylemişti. Diğer bir ifadeyle 

mezhep taassubu gençleri dinden soğutarak, gayri meşru hayat yaşamalarına kapı açmıştır. Bu 

görevlinin uzun zaman halkla iç içe yaşamasının bir sonucu olarak, tespitinde haklılık payı olsa 

da, bize göre sebeplerden biri de gençlerle ilgilenen ve onları dini, ahlaki açıdan motive edecek 

kişi ve kurumların olmamasının yanı sıra, fuhşu engelleyici kanuni müeyyidelerin olmamasıdır. 

Sonuçta bu sorunun dini, ahlaki ve resmi müeyyidelerin birlikteliği ile çözüleceğine inanıyoruz. 

 Biz de örneklemimizin söz konusu durumu sorun olarak görüp görmediklerini 

anlamamıza yardımcı olacağına inandığımız bir soru sorduk. Aldığımız cevapları aşağıdaki  

görmek mümkündür.  
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Tablo:114 Nahçivan’lı bayanlarla ikinci bir eş olarak evlenmek veya arkadaşlık 

kurmak hakkında ne düşünüyorsunuz? (%)  N=406 

1,7

9,6

5,4

65,8

17,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Çok karşıyım

 Karşıyım

 Karşı değilim

 Uygun buluyorum

 Fikrim yok

 
 

Tabloya göre Nahçıvan’lı kadınlarla yapılan ikinci evlilik veya arkadaşlığa karşı olmayan, 

uygun bulanlar ve fikir belirtmeyen deneklerin toplam oranı % 16.7’dir. Aslında İlçe’de 

Nahçıvan’lı olsun veya olmasın ikinci eşle evlilik hoş karşılanmamaktadır. Aynı şekilde tabloda 

görüldüğü gibi Nahçıvan’lı kadınlarla evliliğe veya arkadaşlığa örneklemin % 65.8’i çok karşı 

olduğunu belirtmiştir. Buna göre deneklerimizin büyük çoğunluğu bu tarz bir evlilik veya 

arkadaşlığa olumsuz bakmaktadır.  

Cinsiyet değişkeni açısından soruyu değerlendirirsek, kadınların % 82.9’u, erkeklerin % 

54.8’i çok karşı olduğunu belirtirken, kadınların % 7.6’sı karşıdır. Bu oran erkeklerde % 23.8 

olmaktadır. Karşı değilim şeklinde düşünen erkekler (% 7.3) kadınlardan (% 2.5) daha fazladır.  

Uygun bulanlar ise kadınlarda % 4.4, erkeklerde % 12.9’dur. Bu konuda fikir belirtmeyen 

kadınlar % 2.5, erkekler % 1.2’dir.  

Görüldüğü gibi Nahçıvan’lı kadınlarla yapılacak evliliğe ve arkadaşlığa en çok kadınlar 

şiddetle karşı olduklarını belirtmişlerdir (% 82.9). Halbuki bu oran erkeklerde oldukça azalarak 

% 54.8’dir. Anket uygulama aşamasında bu soruyu yönelttiğimiz kadınlar soruyu duyar duymaz 

aşırı tepkili bir şekilde çok karşı olduklarını belirtirken, aynı şekildeki şiddetli tepkiyi erkek 

deneklerimizin ifade ve davranışlarında göremedik. Ayrıca erkeklere sorular tarafımızdan okunup 

verdikleri cevapları kendimiz işaretlediğimizden çoğu deneğin etraftakilerden çekindikleri için, 
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genel kabul edilmiş görüşe uygun olarak, ya çok karşıyım veya karşıyım seçeneğini 

işaretlediklerini fark ettik. Hatta Nahçıvan’da dini nikâh yaptırmak suretiyle ikinci eş ile 

evlenmiş, ancak bunu kendisi ilan etmeyen, oradan gelenlerden ve eşinden duyduğumuz bir 

denek bile bu tür toplumsal kınamaya muhatap olmamak için bu soruda ‘karşıyım’ seçeneğini 

işaretlemiştir. 

Şunu da ifade etmeliyiz ki, genellikle yaşlı kesim daha çok, eşin hasta olması veya ölmesi 

durumunu da göz önüne alarak uygun bulduklarını ifade etmişlerdir. Genellikle yaşlı kesimin bir 

kısmı Nahçıvan’lı kadınlarla evliliğe değil, gayrı meşru ilişkilere karşı olduklarını da belirtmişti. 

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi ilçede yurdumuzun özellikle diğer Doğu ve Güneydoğu 

yörelerinde yaygın olan çok eşlilik veya kuma getirerek aynı evde beraber yaşamak, kesinlikle 

yaygın bir uygulama değildir. Anket uyguladığımız sırada 40 yaşlarında birinin, ilk eşi hayatta 

olduğu halde başka bir bayanla dini nikâh yaptırarak evlenmesi ilçe halkının kendisini 

kınamasına neden olmuş, komşular yeni eşi dışlamış, evin hanımı evi terk ederek ailesinin yanına 

taşınmış, daha sonra ikna edilerek evine dönmesine rağmen, evde oldukça gergin ortam olmuştur. 

Bu örnek İlçe’de ilk eş hayatta iken ikinci bir evliğin yaygın olmadığını göstermektedir.   

 

5) Formaliteden Evlenip Boşanma veya Çocuk Kaydı Yapılması 

Avrupa’nın yabancı işçilere olan gereksinimi sonucunda Türkiye’den Batı Avrupa’ya işçi 

akımı olmuştur. Ancak eldeki rakamlar gerçeği fazla yansıtmamaktadır. Çünkü birçok işçi, gayrı 

resmi yollarla yurt dışına çıkmış ve kayıtlara geçmemiştir.266 Iğdır’dan Batı Avrupa ülkelerine en 

belirgin göç 1960–1973 yılları arasında olmuştur.267 Günümüzde İlçe’den Almanya’ya gitmek 

isteyenler genellikle yakın akrabalarla evlenmek suretiyle gitmeyi tercih etmektedirler. Önce 

anlaşmalı olan bu tarz evlilikler daha sonra gerçeğe dönüşmektedir. İlçeden Almanya’ya gelin 

veya damat olarak gidenler bazı sosyal uyumsuzluklar gösterebilmektedirler. Geçmiş yıllarda çok 

revaçta olan bu tarz evliklere, yaşanan çeşitli olumsuzluklar neticesinde artık pek ilgi 

gösterilmediğini gözlemledik. 

Günümüzde Iğdır yöresinde Almanya’da yakını olan bir ailenin çocuklarından en az 

birinin bir şekilde Almanya’ya girme olasılığı oldukça yüksektir. Bu tür evliliğe işsizlik 

nedeniyle ve ailenin kalan üyelerine bir fayda beklentisiyle teşebbüs edilmektedir. Geçmişte 

                                                 
266 Emre KONGAR, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 7.Bsm., İst., Remzi Kitabevi, 1993, 
s.536. 
267 M.ÇEVİK,N.BİLGİ,Y.KASIMÇARMAN, a.g.e., s.44. 
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Almanya’da yaşayan birinin Türkiye’de bakmakla yükümlü olduğu bir evladı varmış gibi kayıtlar 

gösterilmek suretiyle, Almanya’ya 10 yaşını geçmiş çocuklar da ailelerin kendi isteği ile 

gönderildiğini duymuştuk. Ancak gerek Almanya’nın bu uygulamaları önlemek için aldığı 

tedbirler, gerekse giden çocukların yaşadığı olumsuzluklar, halkın bu konudaki beklentilerini 

önemli ölçüde azaltmış görünmektedir. Hatta gözlemlerimiz ve mülakatlarımıza göre çocuk kaydı 

günümüzde yapılmamaktadır. Bizce bunun nedenlerinde biri de, eğitim yoluyla meslek sahibi 

olma imkanlarının ülkemizde eskiye nazaran artmış olmasıdır. Bu nedenle aileler çocukları için 

eğitimi daha fazla önemsemektedirler. Deneklerimizin bu konudaki görüşlerini sorduğumuz 

soruyla öğrenmeye çalıştık. 

Almanya’ya gitmek için formaliteden yapılan evlilikler veya çocuk kaydı yapılması 

size göre doğru mudur? (%)  N=406 

Deneklerin % 50.7’si bu duruma olumlu, % 38.2’si olumsuz bakmakta, % 9.1’i fikir 

beyan etmemiş, diğer seçeneğini ise % 2.0 oranında belirtmişlerdir. 

 Deneklerin % 50.7’si bu tür işlemleri normal karşılamaktadırlar. Bunun en önemli 

nedeni, ekonomik yetersizliklerdir. Halk, düzenli bir gelir ve daha fazla sosyal imkânları olan 

Almanya’ya göç etmenin yolunu bu şekilde görmektedir. Bu soruya “evet” yanıtını verenlerden 

çoğunluğu, “mecbursa, çok zor durumda kalmışsa” bazıları da “ekmek parası kazanacaksa” gibi 

ifadelerle evet seçeneğini işaretlemişlerdir.  

 

6) Başlık ve Süt Parası  

Örf ve adetler, genellikle teorik temelden yoksundurlar. Yani bir davranışın niçin doğru 

veya niçin yanlış olduğu münakaşa edilerek belirlenmiş değildir. Örfe göre doğru ve haklı olan 

şey, kökü uzak geçmişte olan ve toplumun büyük çoğunluğu tarafından haklı diye benimsenmiş 

şeydir. Örf ve adetlerin modern hukuk sistemlerinden daha güçlü olmalarının başlıca nedeni de 

budur. Şüphesiz bunlar başlangıçta cemiyetin gerçek ihtiyacından doğmuş ve bu ihtiyaçlara 

cevap veren normlar olarak benimsemişlerdir. Zamanla bunları doğuran sebepler ortadan kalktığı 

halde örf ve adetler devam edebilmektedir.268 Bu türden örf ve adetlerden biri de araştırma 

alanımızda oldukça yaygın uygulandığını düşündüğümüz başlık ve süt parası uygulamasıdır.  

 Ülkemizin doğu bölgelerinde yaygın olarak uygulandığı bilinen başlık âdetinin 

                                                 
268 GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.118. 
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Bolvadin’in kasaba ve köylerinde de yaygın olarak uygulandığını biliyoruz.269 Deneklerimizin bu 

konudaki düşüncelerini öğrenmek için soru sorduk. 

Tablo: 115 Aşağıdakilerden hangisi başlık ve süt parası ile ilgili düşüncenizi 

yansıtmaktadır? (%)  N=407 
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    Tabloya göre örneklemin % 41.8’i başlık ve süt parasına karşıdır. % 17’si makul bir 

miktar ikisinden de, % 1.2’si sadece başlık parası, % 37.6’sı sadece süt parası alınması 

gerektiğini düşünmekteyken, % 2.5’i fikir beyan etmemiştir. Buna göre deneklerin yarıya yakını 

başlık ve süt parasının alınması taraftarı değildir. Diğer üç seçeneğin toplamı % 55.8’dir. Bunlar 

da erkek tarafının kız tarafına başlık veya süt parası adı altında para ödeme âdetinin devamından 

yanadır. Ancak bundan 5-6 yıl evvel başlık parası çok fazla miktarlarda alınırken, günümüzde 

İlçe’de değişen bir gelenek olarak başlık parası çok yaygın alınmamaktadır. Ancak bunun yerine, 

miktarı başlık parasından farklı olmayan süt parası alınmaktadır. Yani başlık parası değil de, süt 

parası olarak kız tarafına en azı bir bilezik en fazlası da 5-10 milyara kadar çıkan miktar 

ödenmektedir. Bu da, annenin kız evlat yetiştirmedeki zahmetinin karşılığı olarak bir hediye 

vermek gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu para gördüğümüz kadarıyla 

genellikle kız babası tarafından kullanılmaktadır. Örneklemimizin yarıya yakının bu tür para 

alma hadisesine olumlu bakmaması ilçedeki önemli bir değişimin habercisi gibi görünüyor. 

                                                 
269 ŞİŞİK, a.g.t., s.96. 
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Tablo:116 Başlık ve Süt Parası / Yaş (%) 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Başlık ve süt parasına 
çok karşıyım. İkisi de 

kaldırılmalıdır. 

Makul bir miktar 
olarak süt ve başlık 
parası alınmalıdır. 

Sadece başlık 
parası 

alınmalıdır. 

Sadece süt 
parası 

alınmalıdır
. 

Fikrim 
yok 

17-25 Yaş 5599,,00 2233,,00 11,,66 1122,,33 44,,11 
26-40 Yaş 4455,,99 1144,,33 22,,33 3344,,66 33,,00 
41-60 Yaş 2255,,22 1188,,44 00,,00 5555,,33 11,,00 
61 Yaş ve Üzeri 2222,,44 66,,11 00,,00 7711,,44 00,,00 
ORTALAMA 4411,,88 1177,,00 11,,22 3377,,66 22,,55 

 

Yaş gruplarına göre incelediğimizde başlık ve süt parasının alınmasına karşı olanlar en 

yüksek oranda 17-25 yaş grubundadır (% 59.0). Yaş arttıkça bu oran düşerek, 61 yaş ve üzeri 

grupta % 22.4 olmaktadır.  

Makul bir miktar süt ve başlık parası alınması gerektiğini düşünenler 17-25 yaş grubunda 

% 23.0’tür. Bu oran 61 yaş ve üzeri grupta % 6.1’e düşmektedir. Yalnızca başlık parası 

alınmasına olumlu bakanlar sadece ilk iki yaş grubundadır. Bunların toplam oranı % 3.9’dur. 

 Sadece süt parası alınması gerektiğini düşünenler de yaşa bağlı olarak artmaktadır. En 

düşük 17-25 yaş grubundadır (% 12.3). Bu oran yaşlara bağlı olarak artarak, son yaş grubunda % 

71.4 olmaktadır. Fikir belirtmeyenler, ilk grupta % 4.1, ikinci grupta % 3.0 üçüncü grupta % 

1.0’dır. 

Görüldüğü gibi genç nesil bu tarz uygulamalara daha fazla karşıdır. Bu sonuçlar çok uzun 

yıllardan beri süregelen başlık ve süt parası alınma âdetinin gelecekte yavaş yavaş ortadan 

kalkacağına dair bir görüntü vermektedir. 
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B. AİLEDE KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ BULGULAR 

1) Aile Reisliği ve Kocaya İtaat 

Günümüzde bütün modern toplumlarda hukuki olarak kadınla erkek eşit olmasına 

rağmen, bu eşitliğin sosyal eşitlik haline gelmesine çalışılmaktadır. Gelecekte bunun sağlanması 

ümit edilmektedir. Bununla beraber ailede hâkimiyet sistemi ortadan kalktığı ve aile birliğini 

devam ettiren iç ve dış baskılar zayıfladığı için, günümüz ailesi çok istikrarsız hale gelmiştir. 

Öyle görünüyor ki klasik aile bizim hazır olmadığımız bir zaman içinde yerini modern aileye 

bırakmaktadır.270 İnsanlık tarihinin ilk aile örnekler anaerkildir. Fakat yerleşik düzene geçişle bu 

aile yapısı yerini ataerkil yapıya terk etmiştir.271 Eski Türklerde baba hukukunun ağır bastığı 

“pederi” karakterde272 olan aile yapısının, günümüz Türkiye’sinde de özellikle kırsalda varlığını 

sürdürmekte olduğu bilinen bir gerçektir.273  

Bu açıdan Anadolu’da aile yapısı erkek egemenliğinin ağır bastığı, ailede babanın veya o 

vefat etmişse en büyük erkek evladın otoritesine dayanan bir aile yapısı varlığını devam 

ettirmektedir. Araştırma alanımızda günümüzde erkeğin ailedeki egemenliğinin nedeni nedir? 

Şeklinde bir soru sorabiliriz.  Yörede ataerkil aile yapısının süregelmesinin en önemli 

sebeplerden birisi, ailede kız çocuğu, erkek çocuğundan yaşça büyük olsa bile, anne babası 

tarafından devamlı olarak erkek kardeşine itaat etmesi gerektiği telkin edilerek büyütülmesidir. 

Özellikle erkek çocuk belirli bir yaşa gelince, ablası veya kız kardeşi üzerinde anne babasının da 

desteğini alarak otoritesini kurmuş olmaktadır. Bu süreç evlendiğinde eşi üzerinde hâkimiyet 

kurma şeklinde devam etmektedir. Aynı şekilde kız çocuk da erkek kardeşe itaat etmesi gerektiği 

telkiniyle büyütüldüğü için, bu durumu kanıksamaktadır. O da evlendiğinde aynı itaati kocasına 

göstermektedir. Bu durumun kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi, tarım ve ev dışında aylık 

ücret karşılığı çalışması ile beraber değişeceğini düşünmekteyiz. Giddens’a göre “geleneksel 

‘ekmeği kazanan erkek’ olduğu hane halkının azalması, gerek evde gerek işyerinde kadınlar için 

daha fazla eşitliği beraberinde getirmiştir.”274 

                                                 
270 GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ss.213-214. 
271 Nilgün ÇELEBİ, Kadınlarımızın Cinsiyet Rolü Tutumları, Konya, Sebat Ofset, 1990,s.3.   
272 İbrahim KAFESOĞLU, Türk Milli Kültürü, 18.Bsm., İst., Ötüken Yay., 1998, s.297. 
273 YASA, 25Yıl sonra Hasanoğlan Köyü, 1969, s.80. 
274 GİDDENS, a.g.e., s.396. 
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 Biz de ilçede ailedeki mevcut geleneksel hâkimiyet sistemi hakkında bilgi sahibi olmak 

için deneklere soru sorduk. 

 

Tablo:117 Sizce, bir ailede kadının kocasına mutlak itaat etmesi (onun her dediğini 

yapması) gerekli midir? (%)  N=407 

13,8

5,7

61,2

19,4
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Tabloda görüldüğü gibi, deneklerin % 61.2’si bu sorumuza olumlu yaklaşarak, kadının 

kocasına itaat etmesi gerektiğini, % 19.4’ü kadının kocasına itaat etmemesi gerektiğini 

düşünmektedir. Kararsızlar % 5.7’lik bir oranı oluşturmaktadır. Diğer seçeneğini işaretleyen % 

13.8’lik gruba baktığımızda bunların ekseriyetle, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ve 

anlayışla eşlerin birbirine itaatini savunanlar ve sadece erkeğin helal isteklerine itaat edilmesi 

gerektiğini düşünenlerden oluşmaktadır. 

% 61.2 oranında kadının kocasına itaat etmesi gerektiğinin düşünülmesi, Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde hala geleneksel aile yapısının muhafaza edildiğini göstermektedir. 

Ancak Nilgün Çelebi, “geleneksel geniş aile yapısındaki evlilik rolü ilişkilerinde kadın erkeğe 

tabidir, fakat modern çekirdek aile yapısındaki evlilik rolü ilişkileri eşitlik esasında yürütülür” 

şeklindeki bir düşüncenin gerçeklerle uyuşmadığını düşünmektedir. Ona göre aile çekirdek olsa 

bile evlilik rolü ilişkileri geleneksel olabilir.275 Gerçekten de araştırma sahamızda çekirdek aile 

                                                 
275 ÇELEBİ, a.g.e., s.15. 
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yapısı hâkim olmasına rağmen, eşlerin evlilik rolü ilişkilerinde geleneksel düşünce mevcuttur. 

Atalay’ın da araştırmasında deneklerin eşler arası işlikler konusunda geleneksel düşüncesinde bir 

değişiklik olmakla beraber, örf ve adetle sürüp giden kadın erkek statüsünün yıkılmadığı 

görülmektedir.276 Söz konusu araştırma 1979 yılında yapılmış olmasına rağmen bizim 

sahamızdaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir.  

 

 Tablo: 118 Kocaya İtaat / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM Evet Hayır Kararsızım Diğer 
Kadın 5577,,00 1166,,55 66,,33 2200,,33 
Erkek 6633,,99 2211,,33 55,,22 99,,66 
ORTALAMA 6611,,22 1199,,44 55,,77 1133,,88 

 

Kocaya itaati savunan erkeklerin oranı ( % 63.9) kadınlardan ( % 57.0) daha fazladır. Bu 

soruya hayır cevabını veren kadınlar % 16.5, erkekler % 21.3’tür. Kararsız olan her iki cinsten 

kararsız olanların oranı birbirine yakındır. Kadınlardan kararsızların oranı % 6.3, erkeklerin ise % 

5.2’dir. Diğer seçeneğini tercih eden kadınlar daha fazladır. Bunlar da karşılıklı bir itaati 

savunanlardır. Görüldüğü gibi geleneksel kocaya itaat etme düşüncesi hala devam etmekle 

beraber, yine de yıkılmaya başlamıştır. Erkek deneklerin % 21.3’ünün bu düşünceyi kabul 

etmemesi bu durumun göstergesidir. 

 
Tablo:119 Kocaya İtaat / Yaş (%) 
 

YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIM Evet Hayır Kararsızım Diğer 

17-25 Yaş 4455,,99  2277,,99  1100,,77  1155,,66  
26-40 Yaş 5588,,66 1166,,55 55,,33 1199,,55 
41-60 Yaş 7700,,99 1188,,44 22,,99 77,,88 
61 Yaş ve Üzeri 8855,,77 88,,22 00,,00 66,,11 
ORTALAMA 6611,,22 1199,,44 55,,77 1133,,88 

 

 Yaş arttıkça kocaya itaat edilmesi gerektiğini düşünenler de artmaktadır. Kocaya itaat 

edilmesi gerektiğini düşünenler en düşük ilk yaş grubunda (% 45.9), en yüksek oranda ise 61 yaş 

                                                 
276 Beşir ATALAY, Köy Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Büyükgeçit Araştırması, Atatürk Ü.Basımevi, 
Erzurum,1979, s.85. 
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ve üzeri grupta karşımıza çıkmaktadır (% 85.7). 17-25 yaş grubunda hayır cevabını verenler (% 

27.9)  ve kararsızlar % 10.7’lik oranda görülmektedir. 61 yaş ve üzeri yaş grubunda kocaya itaati 

savunanların oranı en yüksek (% 85.7), bunun aksini düşünenler ise en düşük orandadır (% 8.2). 

Bu sonuçlara göre gençler daha eşitlikçi, yaşlılar ise daha gelenekçi düşünceye sahiptir. Bu da 

bize gelecekteki aile yapımızın uğrayacağı dönüşüm hakkında önemli ipucu vermektedir.  

 

Tablo:120 Kocaya İtaat / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Evet Hayır Kararsızım Diğer 
Mezun Değil 8855,,77 33,,22 11,,66 99,,55 
İlkokul Mezunu 7711,,11 1122,,22 33,,33 1133,,33 
Ortaokul Mezunu 5577,,11 2233,,44 66,,55 1133,,00 
Lise Mezunu 5511,,00 2244,,88 77,,66 1166,,66 
Üniversite / Y. Lisans, Doktora 4400,,66 3377,,55 99,,44 1122,,55 
ORTALAMA 6611,,22 1199,,44 55,,77 1133,,88 

 

Tabloda açıkça görüldüğü gibi eğitim seviyesi yükseldikçe kocaya itaat düşüncesinde 

bariz bir azalma göze çarpmaktadır. Buna göre mezun olmayanların % 85.7 gibi büyük bir oranı 

evlilikte kadının kocasına itaat etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu oran üniversite mezunlarına 

gelindiğinde azalarak % 40.6 olmaktadır.  Geleneksel aile düşüncesi ile ilgili tutumun değişerek, 

yerini modern tutuma bırakmasında eğitimin katkısını görmek açısından sonuçlarımız ilginçtir. 

 

2) Kadının Çalışması 

Deneklerimizin mesleki durumlarına baktığımızda % 23.8’i ev hanımıdır. Antony 

Giddens, kadınlar tarafından yapılan ev işlerinin, karşılığı ödenmeyen, zor ve yorucu bir iş 

olduğunu söylemektedir.277 Gerçekten de ev hanımlığı hele kırsalda çok fazla iş yapılması 

anlamına gelmektedir. Deneklerimiz yüksek oranda ev hanımı olduklarını söylese de, ev işleri 

haricinde evlerinin önündeki bahçeyle ilgilenen, hayvanların bakımını yapan kadınlardan başkası 

değildir. Onlara göre bunlar ev hanımının yapması gereken işlerdir. Bu şekildeki ev hanımlığı, 

şehir ve kırsalda farklı anlamları olan bir kavram haline gelmektedir. Biz de erkek ve kadın 

deneklerimizin “kadının yeri evidir” düşüncesine sahip olup olmadıkları, ayrıca kadınların evde 

bulundukları konumdan memnun olup olmadıklarını öğrenmek üzere soru sorduk. 

 

                                                 
277 GİDDENS, a.g.e., s.374. 
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Tablo:121 Bir kadın evinin dışında para kazanmak için çalışmalı mıdır? (%)  N=407 

5,7

75,9

18,4
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Tabloya göre örneklemimiz % 75.9 oranında kadının evinin dışında çalışmasına olumlu, 

% 18.4’ü olumsuz bakmakta, % 5.7’si kararsız olarak görünmektedir. 

Bu sonuçlar bize, yörenin ülkenin en doğusunda olması ve geleneksel bir toplum 

yapısında görünmesine rağmen, deneklerin kadının eğitimi, çalışması ve sosyal hayata katılması 

konusunda  açık fikirli olduklarını göstermektedir. Gözlemlerimiz ve yöre insanının 

düşüncelerini yakından bildiğimizden dolayı bu oranın normal olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü 

İlçe’de her aile kız çocuklarının eğitimine çok önem vermektedir. Bunun başlıca nedeni ailelerin 

kızlarının bir işe girmesi ve kocası dâhil, kimseye muhtaç olmadan yaşamasını arzu etmeleridir.  

 

Tablo: 122 Kadının Çalışması / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM Evet Hayır Kararsızım 
Kadın 9900,,55 66,,33 33,,22 
Erkek 6666,,77 2266,,11 77,,22 
ORTALAMA 7755,,99 1188,,44 55,,77 
 

Cinsiyete göre kadınların % 90.5’i, erkeklerin % 66.7’si kadının çalışması taraftarıdır. 

Buna karşı olan kadınlar % 6.3, erkekler ise, % 26.1’dir. Kararsız erkekler (% 7.2), kadınlardan 

daha fazladır. (% 3.2)  daha fazladır. Bu oranlara bakarak kadınların evin dışında para kazanmak 

için çalışmaya daha olumlu yaklaştıkları, erkeklerin ise bir doğu ilçesinde olmalarına rağmen, bu 

konuda daha tutucu olmaları beklenirken, % 66.7 oranında kadınların ev dışında çalışmalarına 
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olumlu bakmaları geleneklerin değişmeye başladığını gösterir. Toplumumuzun özellikle taşra 

kesiminde “kadının yeri evidir.” şeklindeki yaygın anlayışın ülkemizin en doğusundaki bu küçük 

İlçe’de o kadar da kabul gören bir anlayış olmadığını bu oranlar bize göstermektedir. 

 

3) Kız Çocuklarının Okuması  

Deneklerimize kadının çalışması konusuyla alakalı olarak kız çocuklarının okuması 

hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için soru sorduk. Aldığımız cevapları tablo 125’te görmek 

mümkündür. 

Tablo:123 Aşağıdakilerden hangisi kız çocuklarının okumasıyla ilgili  

düşüncenizi yansıtmaktadır? (%)  N=407 
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 Okuyabildiği kadar
okumalıdır.

 
 

Tabloya göre, örneklemimizin % 91.4’ü kız çocuklarının okuyabildiği kadar okuması 

gerektiğini düşünmektedir.Kız çocuklarının okumasına karşı olanlar küçük bir orandır (% 2.0). 

“kız çocukları ilköğretimi bitirmelidir” görüşünü savunanlar % 3.7, “lise mezunu olmaları 

yeterlidir” görüşünü savunanlar ise % 2.9’dur. 

 Biz bu sonucun abartılı olmadığını gözlemlerimiz ve yöre insanının bu konuya olan 

ilgisinden dolayı bilmekteyiz. Örneğin kız çocuğu başarılı olan veya üniversiteye giden babaların 

bundan nasıl gururla bahsettiklerine çoğu kez şahit olduk. Pek çok bölge gibi burada da eğitim 

insanlar için çok önemlidir. 
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5) Ailede Miras Taksimi 

 İslam miras hükümlerinin büyük bir kısmı doğrudan Kur’an ve Sünnetle belirlenmiştir.278 

Kur’an-ı Kerim’in Nisa suresinin 11. ayetinde “Allah size, çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının 

iki misli (miras vermenizi) emreder. (çocuklar) İkiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte 

ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur.” şeklinde hüküm mevcuttur.Bu ayete göre 

İslam hukukunda varis olan kız evlat hakkında üç durum söz konusudur. İlk olarak, varis olarak 

örneğin baba ve bir kız varsa, kız evlat hissenin yarısını alır. 

İkinci durumda kızlar iki ve daha fazla ise ve onları asabe kılacak birisi de bulunmazsa, 

terekenin üçte ikisini alırlar. 

Üçüncü durumda ise, varisler bir kız ve bir oğul ise, kız, erkek kardeşinin aldığının yarısı 

kadar hisse alır. 

Günümüzde yürürlükte olan kanuna göre kız evlat, erkek evlatla eşit miktarda mirastan 

pay alabilmektedir. Ancak ülkemizin özellikle doğu ve güneydoğu yörelerinde yaygın olarak kız 

evlatlar mirastan pay alamamaktadırlar. Örneğin Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yapılan bir 

araştırma sonucuna göre, ankete katılanların % 56.4’ü mirasın kız ve erkek çocuklara eşit olarak 

paylaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak yörede kızlara mirastan pay verilmesi yaygın 

değildir. Az da olsa mirastan pay ayrılsa da, asla erkekle eşit oranda olmamaktadır.279 

Karakoyunlu’daki uygulamaya bakacak olursak, kız evlat mirastan pay alamamaktadır. 

Hatta evlenmiş olsa ve maddi olarak erkek kardeşlerinden daha düşük bir gelire sahip olsa da 

mirasçı olamamaktadır. Mahkeme kanalıyla miras talebinde bulunanların ailenin özellikle erkek 

üyeleriyle arası açılmakta, neredeyse hasım durumuna düşmektedirler. Bu durumu ise kimse göze 

alamamaktadır. 

İnsanların hukuki durumlarını belirten şey, birbirileri karşısındaki durumları değil, Allah 

karşısındaki durumlarıdır. Allah’ın kulu olarak herkes birbirine eşittir, bunlardan birini diğerine 

üstün tutarak muamele etmek, Allah’ın kanununa karşı gelmek demektir.280 Karakoyunlu’da da  

kız çocuklarına çoğunlukla miras konusunda eşit olmayan tavırlar sergilenmektedir. Genel olarak 

Doğu ve Güneydoğu’da kız çocuklarına bir daha dönmemek üzere baba ocağından çıkıp gidecek 

gözüyle bakılmaktadır. Aksine erkek çocuğu soyun devamını sağlayan, ailenin temelini oluşturan 

                                                 
278 Hayrettin KARAMAN,  Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, İstanbul, Ensar Neşriyat,1990, s.159. 
279 M.Ali KÖROĞLU, Diyarbakır’ın Çüngüş İlçesinde Sosyal ve Dini Hayat, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Konya, 2004, s.139. 
280 GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.116. 
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birey muamelesi görmektedir. Bu iki farklı anlayış, en çok miras taksiminde belirgin bir görünüm 

kazanmaktadır. Zira miras söz konusu olduğunda kız çocuğu yokmuş gibi davranılır.  Evli bir kız 

evladın miras talebi ise, “hak almak” ifadesiyle dile getirilmektedir. Kız evlat  “hak alma” 

talebinde bulunmadıkça kendisine miras verilme teşebbüsünde bile bulunulmaz.  

Tablo:124 Yörenizde kız evlatlara mirastan pay verilmemesini  

nasıl değerlendiriyorsunuz? (%)  N=407 
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Örneklemimizin % 82.3’ü kızlara da mirastan pay verilmesi gerektiğini düşünmektedir. % 

9.6’sı İslam’ın, % 3.9’u Caferi inancının % 2.5’i ise geleneklerin bir gereği olduğundan dolayı 

kızlara miras verilmemesini ve bunun doğru bir uygulama olduğunu belirtmiş, % 1.2’si ise diğer 

seçeneğini işaretlemiştir. Bu seçeneği işaretleyenler “kız evlat çok zor durumda ise ve mirasını 

isterse verilmelidir” gibi cevaplar vermişlerdir. Görüldüğü gibi  % 82.3 oranında denekler, 

zihinlerindeki ideal olanı ifade ederek, kız çocuğuna mirastan hisse verilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. Çoğu zaman insanlar bir davranışın doğru olmadığını bilseler de 

alışkanlıklardan dolayı yanlışı yapmaya devam ederler.  Tabloda görüldüğü gibi yüksek oranda 

kıza miras verilmesine olumlu yaklaşanlar olsa da, pratikte kızlara mirastan pay verme, özellikle 

de erkek evlatlarla aynı oranda pay verme asla söz konusu değildir. 
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C. DİN ve EĞİTİM İLE İLGİLİ BULGULAR 

1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri  

İnsana ahlaki kişiliğini veren asıl yer, onun yakın çevresidir. Bu çevrenin etkileri insan 

hayatının ilk yıllarında büyük olur. Delikanlılık çağının sonunda artık büyük ölçüde insan, ahlaki 

şahsiyetini kazanmış demektir. Daha sonraki hayat tecrübesi onu fazla değiştirmez. İşte okullarda 

din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin okutulması çocuk ve gençlere bu gelişme çağında 

yardımcı olmak, okul ve dışındaki çevrenin kötü etkilerini silerek onları daha iyi bir insan ve 

vatandaş olmaya hazırlamak amacını taşımaktadır.281  

Okullarda sınırlı müfredatla verilen Din kültürü dersleri çocuk ve gençlere din ve ahlak 

hakkında olumlu mesajlar verme ve dini bilgilendirme amacını taşısa da, araştırma sahamızdaki 

halkın mezheplerinin farklı olması bu dersten yöredeki öğrencilerin faydalanma derecesini 

azaltmaktadır. Çünkü örneğin 6. sınıfta okuyan bir öğrenci okulda Hanefi mezhebine göre abdest 

almasını öğrenmekteyken, evde veya camide Caferi mezhebine göre farklı bir uygulama 

olduğunu görmektedir. Namaz kılma şekli için de geçerli olan bu durum, ilköğretimin özellikle 

birinci kademesinde okuyan bir öğrencinin kafasının karışmasına neden olabilir. Bu nedenle 

eğitimcilerin bu durumu göz önüne alarak, uygun bir eğitim ve öğretim metodu uygulamaları ve 

bu konuda ailelerin de öğretmenle işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.  Çünkü Tahir 

Çağatay’ın yerinde bir ifadesiyle, “günümüzde aile, çocuklarının yegâne terbiyecisi olma 

özelliğini önemli ölçüde yitirmiştir. Ancak ailenin terbiyedeki rolünü ifa edecek bir müessese 

olmasa da, eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyeti, ailenin işbirliği olmadan başarıya 

ulaşamaz.”282  

 Iğdır’da din eğitimi ile ilgili yapılmış bir araştırmada liselerde okuyan öğrencilerin % 

92’si Din Kültürü derslerinin çok gerekli olduğunu, % 66’sı bu derste ailelerinde 

öğrendiklerinden daha fazla bilgi öğrendiklerini belirtmişlerdir. Yine aynı araştırmada görüşmeye 

katılan öğrencilerin bazıları bu derste öğrendikleriyle ailelerindeki uygulamaların çeliştiğini ve 

aralarında tartışma olduğunu, bazı öğrenciler de, bu derste öğrendikleri bilgileri aileleriyle 

paylaşarak onları da bilgilendirdiklerini ifade etmişlerdir.283 

                                                 
281 GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.17. 
282 Tahir ÇAĞATAY, Günün Sosyolojisine Giriş, 2.Bsm., Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1968, s.196. 
283 Yunus Emre SAYAN, Iğdır’da Sosyal, Kültürel, Dini Hayat, ve Din Eğitiminin Problemleri, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2003, ss.147,148. 
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Yakın zamana kadar Karakoyunlu’da din eğitimi denince hemen insanların aklına İran’a 

gidip belli bir süre Şii inancı doğrultusunda eğitim almak gerektiği düşüncesi gelmekteydi. 

Ancak gördüğümüz kadarıyla artık bu anlayış değişmeye başlamıştır. Din eğitimi almak için 

İran’da öğrenim görüp molla olmak gerekmediği, benzer eğitimin ülke sınırları içerisinde de 

alınabileceği düşüncesinin yaygınlaştığını gözlemledik. Ancak bu konuda Caferi mezhebinin 

etkilerinden soyutlanmış bir din eğitimi beklentilerinin olduğunu düşünmek yanlış olur. Bize göre 

halkın çoğunluğu mezheplerinin Türkiye’de öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu beklenti 

kısa vadede pratiğe ne ölçüde yansır veya bu uygulamanın sonucu nasıl olur bilemiyoruz fakat 

bizim gördüğümüz kadarıyla Caferi kesim, artık Sünniliğin ortadoks -merkezi- yapısıyla devletin 

yanında edindiği konumundan Caferiliğin de pay alması gerektiği düşüncesini artık yüksek sesle 

dile getirmektedir.   

Biz de araştırmaya katılanların ülke genelindeki tüm okullarda mecburi ve ağırlıklı olarak 

Sünni anlayış çerçevesinde okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri hakkındaki görüş ve 

beklentilerini belirlemek amacıyla soru sorduk.  

Tablo:125 Okullarda (ilk, orta ve lise) verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri 

hakkındaki düşünceniz nedir? (%)  N=407 

3,4

2,2

48,6

34,9

10,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Faydalıdır Zorunlu ders olarak okutulmalıdır

 Faydalıdır Ancak seçmeli ders olarak
okutulmalıdır

 Faydalıdır Ancak Caferilik hakkında da bilgi
verilmelidir

 Faydasızdır Kaldırılmalıdır

 Diğer

 
 

Örneklemimizin % 48.6’sı bu dersin faydalı olduğunu, ancak Caferilik hakkındaki 

bilgileri de kapsaması gerektiğini düşünmektedir. 

% 34.9’u bu dersin faydalı olduğunu, Caferilik hakkında bilgi verilmeksizin mevcut 
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haliyle okutulması gerektiğini, % 10.8’ine göre bu ders faydalı olmakla beraber, seçmeli ders 

olarak okutulması gerekmektedir. % 2.2’si bu dersi faydasız bulduğunu ve kaldırılması 

gerektiğini belirtmiştir. % 3.4’ü diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. Diğer seçeneğini işaretleyenler 

ise bu konuda ‘fikrim yok’ diyenlerden oluşmaktadır. 

Bu sonuçlara göre, Örneklemin sadece yarıya yakını Caferilik hakkında da bilgiler 

verilmesini belirtmişlerdir. Deneklerden bazıları bu dersin müfredatına Caferilik hakkında da 

konu eklenmesinin ülkede karışıklığa ve bölücülüğe neden olacağını, çünkü her mezhebin bu 

derste okutulmasının mümkün olmayacağını, bu dersin ancak İslam’ın ve ahlakın genel 

kurallarından bahsetmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Bu nedenle Caferiliği öğrenmek 

isteyenlerin camilerdeki kurslara katılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

2) Dini Bilgi Düzeyi 

“Yeterli derecede dini bilgiye sahip olduğunuz kanaatinde misiniz?” şeklindeki soruyu 

sormadaki amacımız, araştırmaya katılanların dini bilgi düzeylerinin farkında olup olmadıklarını 

anlamaya çalışmaktır. Ancak konu din olunca genellikle herkesin muhakkak söyleyecek bir 

sözünün olması, sadece bu yöreye has bir durum değildir. Toplumumuzda genel olarak insanlar 

nedense dini bilgi düzeyi açısından kendilerini yetersiz görmeme eğilimindedirler. Dini içerikli 

herhangi bir kitap okumuş olan birisi bile, kendisini dini bilgi açısından yeterli görebilmektedir.  

Tablo:126 Yeterli derecede dini bilgiye sahip olduğunuz kanaatinde misiniz? (%)  N=406 
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Örneklemimizin % 29.1’i dini bilgi düzeyini yeterli görürken, % 35.5’i yetersiz, aynı 

oranda da kısmen yeterli görmektedir. Kısmen yeterli görenlerle yetersiz görenlerin toplamı, % 

71.0’dir. 

 

Tablo:127 Dini Bilgi Düzeyi / Eğitim durumu (%) 
EĞİTİM DURUMU Evet Hayır Kısmen 
Mezun Değil 2288,,66 4477,,66 2233,,88 
İlkokul Mezunu 3377,,88 2277,,88 3344,,44 
Ortaokul Mezunu 1199,,77 5511,,33 2288,,99 
Lise Mezunu 2266,,99 2288,,33 4444,,88 
Üniversite / Y.Lisans, Doktora 3377,,55 2288,,11 3344,,44 
ORTALAMA 2299,,11 3355,,55 3355,,55 

 

Tabloya göre kendisini dini bilgi düzeyi açısından yeterli görenler en fazla ilkokul (% 

37.8) ve üniversite mezunlarında (% 37.5) görülmektedir. Bu oranlar mezun olmayanlarda % 

28.6, lise mezunlarında % 26.9’dur. En düşük oran ise ortaokul mezunlarında görülmektedir (% 

19.7). Kendini dini bilgi açısından yetersiz görenler en yüksek oranda ortaokul mezunlarında ve 

mezun olmayanlardadır ( % 51.3), (% 47.6). Kısmen yeterli görenler ise en fazla % 44.8 oranıyla 

lise mezunlarında görülmektedir. Bize göre % 44.8’lik lise mezunlarından oluşan bu oran 

önemlidir. Çünkü bu grup dini bilgisinin çoğunu okuldan almıştır. Oysa daha düşük eğitim 

seviyesi olanlar çoğunlukla dini bilgilerini mollalardan veya hayatının önceki evrelerinde farklı 

kaynaklardan almıştır. Doğal olarak bu grup, mezhebi bilgiler açısından kendini yeterli 

görüyorken,  lise mezunları ise din eğitimini formel eğitim yoluyla aldığından bize göre 

mezhebin bilgisine değil de, dinin diğer mezheplerle ortak bilgilerine daha vakıf olduklarını 

düşünmektedirler. Lise mezunlarıyla üniversite mezunları arasında kendilerini dini bilgi düzeyi 

açısından yeterli görenler arasındaki farkın nedeni ise, üniversite mezunlarının din hakkında 

bilgiye sahip olma imkânlarının lise mezunlarına göre daha fazla olmasıdır. 

Dini bilgi düzeyi açısından kadınların % 24.1’i, erkeklerin % 32.3’ü kendilerini yeterli 

görmektedir. Görüldüğü gibi dini bilgi düzeyi açısından erkekler kendilerini daha yeterli 

görmektedir. 

3) Dini Bir Problemle Karşılaşıldığında Müracaat Edilen Kaynak 

Genellikle insanlar dini bilgilerini diğer insanlardan, özellikle kişisel olarak yakın olunan 

veya akrabalık gibi kuvvetli bağlarla kendilerine bağlı bulunulan insanlardan kazanıp 
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özümserler.284 Buna göre toplumumuzda aile, dini hayatın ilk kaynağıdır. Ailedeki çocukların 

dini sosyalleşmesinde ve belli bir dini yönelim kazanmasında anne-babanın dini tutum ve 

davranışları bir model oluşturmaktadır.285 İlk dini kazanımların oluştuğu ailenin haricindeki 

kaynaklar da dini bilgi edinme yollarıdır. Örneklemimizin bu kaynaklara ne ölçüde güvenip 

müracaat ettiğini tespit etmek için “Dini bir konuda probleminiz olduğunda öncelikle kimlere 

müracaat edersiniz” şeklinde soru sorduk. Aldığımız cevapları aşağıda görebiliriz. 

Tablo:128 Dini bir konuda probleminiz olduğunda öncelikle kimlere müracaat 
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Dini bir konuda örneklemimizin yarıdan fazlası (% 51.4) Caferi din görevlilerine, % 

14.7’si çevrede dindar olarak tanıdıklarına, % 11.3’ü dini kitaplara, % 12.8’i anne baba gibi yakın 

aile fertlerine müracaat etmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine % 2.7, Sünni 

din görevlilerine ise çok düşük bir oranda (% 0.2) başvurulmaktadır. Caferi din görevlilerine 

müracaat edenlerin % 51.4 olması, bize göre düşük bir orandır. Bu sonuç, halkın Caferi din 

görevlileri ile iletişiminin veya onların bilgisine güvenin az olduğunu göstermektedir. Buna göre 

mollalar, halkın yarıya yakınının dini problemlerinde başvuru kaynağı olamamaktadır. Bu kesim, 

aile üyelerinden birini, etrafta dindar olarak tanıdıklarını veya dini kitapları dini bilgi kaynağı 

                                                 
284 Phil ZUCKERMAN, a.g.e., s.91. 
285 UYSAL, a.g.e., s.74. 



 160

olarak daha önemli görmekte ve dini bir sorun karşısında mollaların ne tür fetva vereceğini 

önemsememektedir. Gözlemlerimiz ve zaman zaman yaptığımız görüşmeler de bu sonuçları 

desteklemektedir. Yalnız dikkatimizi çeken bir nokta da “diğer” seçeneğini işaretleyenlerin % 7.1 

gibi azımsanmayacak bir oranda olmasıdır. Bunlar da dini bir soru aklına takıldığında kimseye 

soramadığını belirtenlerden oluşmaktadır. Özellikle bazı yaşlı kadınlar, mollalara 

ulaşamadıklarını ve bunu da “evladım biz mollayı nereden göreceğiz ki, soru soralım” şeklinde 

ifade etmişlerdir. Yaş gruplarına göre dini bir sorunda müracaat edilen kaynağa bakacak olursak, 

şu sonuçları görebiliriz. 

 

Tablo:129 Dini Bir Problemle Karşılaşıldığında Müracaat Edilen Kaynak / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIM Yakın aile üyelerine  Caferi Din Görevlilerine  Diğer 

17-25 Yaş 2244,,66 7733,,88 11,,66 
26-40 Yaş 1111,,33 8888,,00 00,,88 
41-60 Yaş 22,,99 9977,,11 00,,00 
61 Yaş ve Üzeri 22,,00 9988,,00 00,,00 
ORTALAMA 1122,,00 8877,,22 00,,77 

 

Dini bir problemle karşılaşıldığında yaş arttıkça Caferi din görevlilerine müracaat 

edenlerin oranı bariz bir şekilde artarken, yakın aile üyelerine müracaat edenlerin oranı da 

düşmektedir. Nitekim, 17-25 yaş grubundakilerin % 24.6’sı yakın aile üyelerine, % 73.8’i Caferi 

din görevlilerine müracaat ederken, bu oranlar 61 ve üzeri yaş grubunda yakın aile için % 2.0,  

Caferi din görevlileri için  % 98.0 olmaktadır. Bu sonuca göre yaşlı kesim hala büyük bir oranda 

mollaları tek otorite ve fetva kaynağı olarak görürken, genç kesimde bu düşünce büyük ölçüde 

kırılarak, değişime uğramıştır. Bu yaş grubunda mollalara müracaat edenler % 73.8’lik bir oran 

olsa da, yaklaşık % 25 oranındaki gençler tarafından mollalar dini bilgi edinme kaynağı olarak 

tercih edilmemektedirler. 

Karakoyunlu’da genel olarak halk, din adamlarına ölüm, evlenme, Hac ve Meşhed 

törenleri gibi organizasyonlarda müracaat etmektedir. Halk bunlar dışındaki sosyal meselelerde 

din adamlarının fikirlerine önem vermemektedir. Mollalar devletten maaş almadıklarından 

genellikle Cuma namazı sonrasında mollalar için cemaatten para toplanmaktadır. Para verenlerin 

isimleri yüksek sesle söylenip, ölen yakınları için rahmet okunmaktadır. Özellikle kadınlar 

camide adak olarak da mollaya para verebilmektedir. 
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4) Evlerde Bulunan Dini Kitaplar 

Karakoyunlu’da evlerde dini bir konuda başvurulacak eserlerin yeterli olarak 

bulunmadığına şahit olduk. Bunu tespit etmek amacıyla, “Evinizde hangi dini kitaplar 

mevcuttur?” şeklinde bir soru sorarak; Kur’an-ı Kerim, İslam ve kadın ilmihali, tefsir, hadis, 

namaz-dua kitapları, dini kitap ve romanların hangilerinin evlerinde bulunduğunu öğrenmek 

istedik. Katılımcıların verdikleri cevaplara baktığımızda şu sonuçları görebiliriz.  

Cevapları değerlendirdiğimizde deneklerin % 91.4’ünde Kur’an-ı Kerim, % 31.7’sinde 

İslam ve kadın ilmihali, % 31.2’sinde tefsir ve hadis kitapları, % 60.9’unda namaz ve dua 

kitapları, % 33.2’sinde dini kitaplar ve romanların olduğunu görüyoruz. Bu kitaplardan hepsinin 

olduğunu söyleyenler % 12.0 iken, bu kitaplardan hiçbirinin evinde bulunmadığını söyleyenlerin 

oranı ise, % 4.2’dir. Okumayı bilmeseler bile, kutsallığından dolayı evlerinde 

bulundurmaktadırlar. Hatta her genç kızın çeyizine muhakkak bir Kur’an-ı Kerim konulması 

yaygın bir gelenektir.    

Evlerde temel dini eserlerin az olmasının nedenlerinden birisi, Karakoyunlu’da bu 

eserlerin satıldığı kitapçı olmamasıdır. Iğdır’da dini eserlerin satıldığı 2–3 kitapçı mevcuttur, 

fakat buralardaki kitaplar genellikle Şii düşüncesini yansıtan eserlerdir. Iğdır’da girdiğimiz böyle 

bir kitapçıda Hz. Peygamber ile ilgili hiçbir kitap bulamadık. İlkokulun 1927 yılında açıldığını ve 

okuma yazma oranının erkek nüfus için % 94, kadın nüfus için % 80 olduğu bir İlçe’de hiç 

kitapçı olmaması bir paradokstur. İlçe Halk kütüphanesi’ndeki kitaplara baktığımızda, dini 

eserlerin yok denecek kadar az olduğunu gördük. Orada mevcut birkaç kitap da, çocuklar için 

hazırlanmış on iki imamın hayatını anlatan eserlerdir. Özellikle gençlerin okuyabileceği dini 

eserlerin azlığı, bu kesimin dini değerleri öğrenme yollarından birini kapatmaktadır. 

 

5) Hz. Peygamber ile İlgili Bilgi Düzeyi 

Gerek gözlemlerimiz ve gerekse halkla yaptığımız konuşmalarımızda, İlçe halkının 

Kur’an’dan sonra İslam dininin en önemli kaynağı olan sünnet ve Hz. Peygamber hakkındaki 

bilgi düzeylerinin düşük olduğunu gördük. Nitekim Hz. Peygamber ile ilgili sorduğumuz soruya 

verilen cevaplar da bu tespitimizi desteklemektedir.  Ankete katılanlara, Hz. Peygamberin adı, 

doğum tarihi, kaç yıl yaşadığı, annesinin, babasının, bir hanımı ve bir çocuğunun adını sorduk. 

Buna göre örneklemimiz; Hz. Peygamberin adını % 86.2, bir hanımın adını % 51.8, bir 

çocuğunun adını ise % 45.9, babasını adını % 44.7, annesinin adını % 42.8, doğum tarihini % 
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28.5, kaç yıl yaşadığını % 26.3, oranında bilmişlerdir. Açıkça görüldüğü gibi denekler, dinin en 

büyük otoritesi olan Hz. Peygamber hakkında oldukça düşük bir bilgiye sahiptir. Hz. 

Peygamberin adını deneklerin % 13.8’i bilememiştir. Hatta özellikle kadınların bazıları 

tereddütlü cevap vermişlerdir. Gözlemlerimize dayanarak, araştırmaya katılanların Hz. 

Peygamberle ilgili bilgi düzeyinin gerçekte bu oranlardan daha düşük olduğunu düşünmekteyiz. 

Çünkü anket bıraktığımız bazı evlerde eğitim durumu orta ve yüksek düzeyde olan aile ferdinin 

bu tarz bilgi sorularında anne babasına yardımcı olduklarını tahmin ediyoruz. 

 Bu soruda deneklerin 51 tanesi hiçbir soruya doğru cevap verememiştir. Deneklerin 52 

tanesi bütün soruları doğru cevaplayabilmiştir. Görüldüğü gibi örneklemimizden 51 kişinin Hz 

Peygamberin ismini bile bilememiş olmaları dini bilgisizliğin hangi boyutta olduğunu göstermesi 

bakımından ilginçtir. 

Bu konudaki bilgilerinin yeterli olmamasındaki en önemli etken, din adamlarının konu ile 

ilgili halkı aydınlatmamasıdır. Şii veya Sünni camisinde Hz. Peygamber’in hayatı anlatılabilir. 

Genellikle halk da, din adamlarının bu konuda kendilerini yeterince aydınlatmamasından 

şikâyetçiydi. Görüşmecilerden birisi, “Sanki Hz. Peygamberin tüm hayatı sanki 12 İmamın 

hayatından ibaretmiş gibi mollalar sürekli aynı şeyleri anlatıyorlar” şeklinde bir serzenişte 

bulunmuştu. 

 

6) On iki İmamla İlgili  Bilgi Düzeyi 

Karakoyunlu halkının Şii mezhebine mensup olmasından ve imametin temel inanç 

esaslarından olmasından dolayı, ankete katılanların on iki imam ile ilgili bilgi düzeylerini 

değerlendirdik. 

 Deneklerin % 18.3’ü on iki imamın isimlerinden 1-3’ünü, % 13.6’sı 4-6’sını, % 8.2’si 7-

9’unu, % 38.4’ü 10-12’sini bilebilmiş, % 21.5’i ise on iki imamdan hiçbirinin adını bilememiştir. 

Buna göre  Caferi mezhebinin temeli olan imamet inancıyla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz 

bir soru olan on iki imamın isimlerinin tamamını ancak % 38.4 oranında bilebilmeleri, bizce 

düşük bir orandır.  
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7) Kur’an-ı Kerim’i Mealen ve Arapça Metninden Okuma 

 

a. Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Mealini Okuma  

Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim, İslam dininin en başta gelen kaynağıdır. Bu nedenle 

araştırmaya katılanların Kur’an-ı Kerim’i Türkçesinden okuma durumunu öğrenmek için soru 

sorduk. 

Deneklerin % 24.1’i Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini tamamını, % 19.2’si bir kısmını 

okuduğunu, % 56.7’si hiç okumadığını belirtmiştir. Görüldüğü gibi, örneklemin yarıdan fazlası 

Kur’an-ı Kerim’i Türkçesinden hiç okumamıştır.  

 

b. Kur’an-ı Kerim’in Arapça Metninden Okuma 

İslam’da Kur’an-ı Kerim’in lâfzen okunması ibadet kabul edilmektedir. Deneklerin 

Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden okumasını bilip bilmediklerini ve okuyabilme sıklıklarını 

sorduk. Bu sonuçlara göre örneklemimizin % 73.3’ü Kur’an-ı Kerim’i Arapçasından okumasını 

bilmediğini belirtmiştir.  Arapçasından Kuran okuyabilenlerin okuma sıklığına bakacak olursak; 

% 4.2’si her gün, % 9.9’u ara sıra, % 3.7’si Cuma ve mübarek günlerde okurken, % 9.1’i hiç 

okumadığını belirtmiştir.  Görüldüğü gibi Kur’an’a karşı şekil olarak büyük saygı gösterdiğini 

gördüğümüz halk, onun ne içeriğine vakıf, ne de Arapçasını yeterince okumaktadır. Başka bir 

ifadeyle halkın toplam sadece % 26.9’u Arapçasından Kuran okumasını biliyor. Bu oldukça 

düşük bir orandır. 

 

Tablo:130 Kuran-ı Kerim’i Arapça Metninden Okuma / Yaş (%) 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Kur’an-ı Kerim 
okumasını 

bilmiyorum 

Her gün 
okurum 

Ara sıra 
okurum 

Cuma günleri, 
mübarek gün ve 

gecelerde 
Hiç okumam 

17-25 Yaş 7733,,33 11,,77 1166,,77 00,,88 77,,55 
26-40 Yaş 6677,,77 33,,88 1100,,55 99,,88 88,,33 
41-60 Yaş 7755,,77 66,,88 33,,99 11,,00 1122,,66 
61 Yaş ve Üzeri 8811,,66 66,,11 44,,11 00,,00 88,,22 
ORTALAMA 7733,,11 44,,22 99,,99 33,,77 99,,11 

 

Tabloda görüldüğü gibi yaş arttıkça Kur’an’ı Arapça olarak okumasını bilmeyenlerin 

oranı da artmaktadır. 17-25 yaş grubunda hiç bilmeyenler % 73.3, 61 yaş ve üstü grupta % 81.6 

olmaktadır. Ayrıca yaş arttıkça her gün okuyanların oranı da artmaktadır. Her gün okuyanlar 17-
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25 yaş grubunda % 1.7, 41-60 yaştakilerde % 6.8 olmaktadır. Ara sıra Kuran okuyanlar en fazla 

% 16.7 oranında 17-25 yaş grubundadır. 

Eğitim durumu açısından değerlendirirsek, Kur’an-ı Kerim’i Arapça olarak okumasını 

bilmeyenler en fazla mezun olmayanlardır (% 82.5).  Bu oran üniversite mezunlarında % 59.4 

olmaktadır. En fazla mezun olmayanlar (% 6.3) ve ilkokul mezunları (% 6.7 ) her gün Kur’an 

okumaktadır. 

 Bu oranlar Karakoyunlu’da Kur’an eğitiminin düşük seviyede olduğunu ve eğitim 

durumuna göre farklılaştığını göstermektedir. Önceki yıllarla kıyasladığımızda özellikle kadınlar 

arasında Kur’an öğrenmeğe karşı büyük bir istek olduğunu gözlemledik. Bizce bunda ilçedeki 

Sünni camisinin olması en büyük etkendir. Özellikle caminin bulunduğu Ergenekon 

Mahallesi’nde her yaştan kadınların Kur’an öğrenmeğe çalıştıklarını, bu caminin uzağında 

bulunan Fatih mahallesinde kadınların Kur’an öğrenmeğe istekli olmadıklarını gördük. Ancak 

kendi çocuklarını her yaz Sünni camisindeki kursa göndermektedirler. Her ne kadar buna bazı 

dindar Şiiler, Sünni telkin endişesinden dolayı karşı çıksalar da, bu camide Kur’an’ın iyi 

öğretildiğini düşündüklerinden çocuklar, bu kurslara devam etmektedirler.  

 

D. FAİZ İLE İLGİLİ BULGULAR 

Ekonomik anlamda sosyalleşmenin temelinde yer alan en önemli faktör dindir. Burada 

kastedilen dinin zihni ve ahlaki yapımıza olan etkileme cihetidir. Ekonomi, toplumsal yaşayışın, 

dinin, alışkanlıkların, dünyayı algılamanın nasıllığından ayrı müstakil bir kategori olarak 

düşünülemez. Buna bağlı olarak din de toplumsal şartlardan etkilenen bir olgudur. İki unsur 

arasında bir etkileşim varsa, iki şeyin birbirinin sebebi veya sonucu olması durumuyla 

karşılaşırız. Dinin günlük hayatın diğer kısımlarıyla değer, teşvik ya da sakındırma şeklindeki 

etkisi itibariyle ilişkisi, bizi ekonomi ile ilintisine götürmektedir.286 

İnsanların dini inanç ve pratiklere olan bağlılıkları inanç derecesine göre sosyal hayatta da 

yansımasını bulur. Dinin yapılmasını yasakladığı bir faaliyete karşı o din mensuplarının uzak 

durması emredilir. Kişinin bu konudaki hassasiyeti, aynı zamanda onun dindarlık derecesini de 

belirleyen bir göstergedir.  

Biz de Karakoyunlu halkının dini ve sosyal hayatını irdelerken, üzerinde durmadan 

geçemeyeceğimiz bir konu da, halkın dini inançlarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisidir. 

                                                 
286 Niyazi USTA, Ekonomi Ahlakı ve İnsan Kaynağı, Erzurum, Aktif Yay., 2001, ss. 9,16. 
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Bu konuda halkın dinin yasakladığı bir ekonomik faaliyet olan faiz hakkındaki düşüncelerini 

öğrenmek istedik. Bu şekilde dinin yöre insanının ekonomik anlayışında ne derecede etkin 

olduğunu belirlemeye çalışacağız. Bu amaçla deneklere “Yıllarca çalışıp maaşıyla bir ev satın 

alamayan memurun, bu nedenle bankadan faizli kredi kullanmasını nasıl karşılarsınız?” şeklinde 

bir soru sorduk. 

Tablo:131 Yıllarca çalışıp maaşıyla bir ev satın alamayan memurun,  bu nedenle 

bankadan faizli kredi kullanmasını nasıl karşılarsınız? (%)  N=406 

4,9

27,6

31,5

36,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Faiz zamanımızda gerekli olan bir durumdur.
Normal karşılarım

 Dinimize göre haramdır. Faize karşıyım.

 Dinimize göre haram olmakla birlikte,
mecburiyet karşısında alınabilir.

 Diğer

 
Tabloya göre deneklerin % 31.5’i faizin zamanımızda gerekli olduğunu ve normal 

karşıladığını, % 36.0’sı dinimize göre haram olduğundan dolayı karşı olduğunu, % 27.6’sı ise 

haram olmakla beraber, mecburiyet karşısında faizli kredinin alınabileceğini belirtmiştir. 

Deneklerin % 4.9’u diğer seçeneğini işaretlemiştir. Bunlara baktığımızda genel olarak 

“ödeyemeyeceği için alınmamalı” “kişi kolay ödeyebilecekse kredi kullanılmasında sakınca 

yoktur” veya “sadece ziraat bankasından alınırsa haram değil, diğerlerinden alınan faizli kediye 

karşıyım” “bu zamanda ele muhtaç olmaktansa bankadan almak daha iyidir” şeklinde dini endişe 

olmaksızın yazılan görüşlerden oluşmaktadır. Bu sonuçlara göre, ekonomik hususlarda dini 

hassasiyete sahip olanların oranı sadece % 36.0’dır. Deneklerin yarıdan fazlası dinin ekonomik 

alana ilişkin hassasiyetinin ya farkında değil veya farkında olmasına rağmen önemsememektedir. 

Diğer bir değişle araştırma alanımızda dinin insanların ekonomik faaliyetleri üzerine önemli bir 

etkisi olmadığını düşünmekteyiz. Zira örneklemimizin % 64’ü bir şekilde dinin yasaklamış 

olduğu faize karşı kesin bir reddediş takınmamaktadır. 
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Tablo: 132  Faiz / Eğitim Durumu (%) 
 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE 
DAĞILIM 

Faiz zamanımızda 
gerekli olan bir 
durumdur. Normal 
karşılarım. 

Dinimize göre 
haramdır. Faize 
karşıyım. 

Dinimize göre haram 
olmakla birlikte, 
mecburiyet 
karşısında alınabilir. 

Diğer 

Mezun Değil 1177,,55 5500,,88 2200,,66 1111,,11 
İlkokul Mezunu 2211,,11 4477,,88 2244,,44 66,,77 
Ortaokul Mezunu 3344,,22 3311,,66 3322,,99 11,,33 
Lise Mezunu 4400,,00 2277,,66 2288,,33 44,,11 
Üniversite / Y. Lisans, Doktora 4433,,88 2211,,99 3344,,44 00,,00 
ORTALAMA 3311,,55  3366,,00  2277,,66  44,,99  

 

Eğitim durumu yükseldikçe faizin zamanımızda gerekli olduğu düşüncesini paylaşanların 

oranı yükselmektedir. Mezun olmayanlarda bu düşüncede olanların oranı % 17.5’tir. Bu oran 

eğitim düzeyinin ile birlikte artarak, üniversite mezunlarında % 43.8 olmaktadır.  

İslam dinine göre haram olduğundan dolayı faize karşı olduğunu belirtenler en yüksek 

oranda mezun olmayanlardır (% 50.8). Bu oran eğitim seviyesi yükseldikçe azalarak, üniversite 

mezunlarında % 21.9 olmaktadır. “Mecburiyet karşısında alınabilir” şeklinde görüş belirtenler de 

genel olarak eğitim seviyesi yükseldikçe bu görüşü benimseyenlerin arttığını görmekteyiz. 

Nitekim üniversite mezunlarına en yüksek oranda olmaktadır ( % 34.4). 

 Bu sonuçlara göre eğitim seviyesi yükseldikçe din-ekonomi ilişkileri bağlamında dini 

referans alarak davrananların, diğer bir değişle dini ölçülere göre ekonomik tavır takınanların 

oranı azalmaktadır. 
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E. SÜNNİLERLE MÜNASEBET 

“Biz” ve “Onlar” ayırımı bazen sosyolojik iç grup ve dış grup ayrımı olarak verilir. Bu zıt 

tutumlar çifti, birbirinden ayrılmaz. “Ben” kendi iç grubumu ancak belli bir öteki grubu “onlar” 

olarak gördüğüm için “biz” olarak görürüm. “Biz” ve “ onlar” yalnızca iki ayrı insan grubunu 

değil, tümüyle farklı iki tutum arasındaki, duygusal bağlanma ve antipati, güven, kuşku ve korku, 

işbirliği ve çekişme arasındaki ayrımı temsil eder.287 

Şiiler, hem Alevi, hem de Sünnilere göre dış grup konumundadırlar. Ayrıca Şiiler, ibadet 

esaslarında Sünnilere; Hz.Ali ve Ehl-i Beyt vurgularında ise Alevilere yakın görünmektedirler. 

Tarihsel süreç içerisinde Sünnilerle Şiiler arasında cereyan eden mücadeleler, onların arasında 

siyasi, dini, kültürel ve benzeri pek çok sebepten beslenen önemli farklılıkların olduğunu 

gösteriyor.288 Biz de sorduğumuz sorularla, örneklemimizin kendi ‘iç grup’ları dışındakilerle 

aralarına söz konusu farklar nedeniyle sosyal mesafe koyup koymadıklarını tespit etmeye 

çalışacağız. 

 

1) Sünni Camisinde Namaz Kılma, Vaaz Dinleme 

Araştırmaya katılanların Sünnilere bakış açısını önemli ölçüde yansıtacağını 

düşündüğümüz için onlara “Şii inancına mensup bir Müslümanın Sünni camisinde namaz 

kılmasını ve Sünni imamın vaazını dinlemesini uygun bulur musunuz?” şeklinde bir soru 

yönelttik. 

                                                 
287 Zygmunt BAUMAN, Sosyolojik Düşünmek, Çev., Abdullah Yılmaz, 2. Bsm İst., Ayrıntı Yay., 1999,s.51. 
288 Asım YAPICI, Din, Kimlik ve Önyargı, Biz ve Onlar, Karahan Yay.,2004, Adana, ss.207,209. 
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Tablo:133 Sünni Camisinde Namaz Kılma, Vaaz Dinleme (%) 

4,2

17,7

63,8

14,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Evet

 Hayır

 Zorunlu hallerde
olabilir.

 Fikrim yok

 
 

Tabloda görüldüğü gibi örneklemin % 63.8’i bu soruya olumlu, % 14.3’ü ise olumsuz 

yanıt vermiştir. % 17.7’si zorunlu hallerde ancak bu durumu olumlu karşılamakta, % 4.2’si fikir 

beyan etmemiştir. Deneklerin yarısından fazlası Sünni camisinde namaz kılıp, Sünni imamın 

vaazının dinlenmesine olumlu yaklaşarak, mezhep farklılığını aynı camide namaz kılmaya engel 

olarak görmemiş, din birliğini daha öncelikli görmüştür. 

 Sorunun cinsiyet değişkeni açısından incelenmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

 

Tablo:134 Sünni Camisinde Namaz Kılma Vaaz Dinleme / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE GÖRE 
DAĞILIM Evet Hayır Zorunlu hallerde olabilir Fikrim yok 

Kadın 6655,,22 1155,,88 1133,,99 55,,11 
Erkek 6622,,99 1133,,33 2200,,22 33,,66 
ORTALAMA 6633,,88 1144,,33 1177,,77 44,,22 

 

Kadınlar erkeklere göre sünni camisinde namaz kılınıp, vaaz dinlenmesine daha olumlu 

yaklaşmaktadır (% 65.2). Bu oran erkeklerde % 62.9’dur. Olumsuz bakan kadınlar % 15.8, 

erkekler % 13.3’tür. Bu konuda en çok kadınlar fikir beyan etmemiştir (% 5.1). Fikir belirtmeyen 

erkekler % 3.6’dır.  

Bu sonuçlara göre, Sünni camisinde namaz kılınıp, Sünni imamın vaazının dinlenmesine 
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kadınlar daha olumlu yaklaşmaktadırlar (% 65.2). “Hayır ve zorunlu hallerde olabilir.” cevabını 

verenlerin toplamı erkekler için % 33.5, kadınlar için % 29.6’dır. Erkeklerle kadınlar arasında 

fazla bir oran farkı olmamakla beraber, gözlemlerimiz ve zaman zaman yaptığımız 

görüşmelerden edindiğimiz izlenimlere göre de, kadınlar erkeklere nazaran Sünni inancına sahip 

insanlara karşı veya Sünni camisine gitme konusunda daha müsamahakârdır. Bu sonuçlar da 

bizim izlenimlerimizi destekler görünmektedir.  Bu konuda diğer değişkenlerinde etkili olacağını 

düşündüğümüzden, soruyu yaş bakımından değerlendireceğiz. 

 

Tablo:135 Sünni Camisinde Namaz Kılma Vaaz Dinleme / Yaş (%) 
YAŞ GRUPLARI Evet Hayır Zorunlu hallerde olabilir Fikrim yok 
17-25 Yaş 5544,,11 2233,,00 1155,,66 77,,44 
26-40 Yaş 6655,,99 1111,,44 2211,,22 11,,55 
41-60 Yaş 6655,,00 1100,,77 2200,,44 33,,99 
61 Yaş ve Üzeri 7799,,66 88,,22 88,,22 44,,11 
ORTALAMA 6633,,88  1144,,33  1177,,77  44,,22  

  

Tabloya göre yaşın artmasıyla beraber Sünni camisinde namaz kılmaya karşı olumlu 

düşüncede olanların oranında artış görünmektedir. Nitekim bu durumu olumlu bulanlar 17-25 yaş 

grubunda % 54.1, 61 yaş ve üzeri grupta % 79.6, olumsuz bulanlar en fazla ilk yaş grubunda % 

23.0, en düşük % 8.2 oranıyla 61 yaş ve üzeri yaş grubunda görünmektedir. 

 Buradan gençlerin Sünni camisinde namaz kılıp vaaz dinleme konusuna daha olumsuz 

yaklaştıklarını, yaşlıların ise daha olumlu yaklaştıkları sonucuna varabiliriz. Yalnız önemli bir 

ayrıntı da, ilk yaş grubunu oluşturan bu kesim, dindarlık-yaş ile ilgili olan tablo 12’de görüldüğü 

gibi dindarlık düzeyi açısından daha zayıf kesimi oluşturmaktadır (Bkz. tablo 12). 17-25 yaş 

grubunda inanıp ibadetlerini yapanlar en düşük oranda (% 43.8) ve dine ilgi duymayanlar en 

yüksek orandadır. 

Ayrıca günlük namazlar-yaş ile ilgili olan tablo 69’da görüldüğü gibi günlük namazlarını 

hiç kılmayanlar en fazla bu gruptadır (% 36.6). Bu sonuçları tekrar belirtmemizin nedeni, bu yaş 

grubu sadece Sünni camisine değil, dini inanç ve pratikler konusunda da yaş gruplarına göre 

incelendiğinde en ilgisiz grubu oluşturmaktadır. Dine ilgi duyan kesim bu konuda çoğunlukla 

olumsuz düşünmemektedirler.  Özellikle yaşlı kesimin çoğu, “kendi mezhebimize göre kılarsa 

orası da Allahın evidir. Onlar da, biz de Müslümanız elbette kılabilir” demişlerdir. 
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 Dinin sosyal davranış üzerindeki etkisi konusunda yaptıkları araştırmanın sonuçlarını 

Gorsuch ve Aleshine (1974) şu şekilde açıklamışlardır. “Düzenli olarak kiliseye devam edenler, 

etmeyenlere göre daha az önyargılı olma eğilimindedirler” “Dindarlıkları içten ve yüzeysel 

olanların önyargı düzeyleri de farklılaşmaktadır. Bu bağlamda samimi dindarların daha az 

önyargılı oldukları tespit edilmiştir. Ferdin iç dünyasına nüfuz eden dini inanç ve ibadetler o 

kişide hoşgörülü tutum ve davranışların gelişimine büyük destek sağlar”.289 Sünni camisinde 

namaz kılma konusunda elde ettiğimiz sonuç da sözkonusu araştırma ile uygunluk 

göstermektedir. 

Tablo:136 Sünni Camisinde Namaz Kılma, Vaaz Dinleme / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE 
DAĞILIM Evet Hayır Zorunlu hallerde 

olabilir. Fikrim yok 

Mezun Değil 6655,,11 1155,,99 1122,,77 66,,33 
İlkokul Mezunu 7711,,11 1100,,00 1166,,77 22,,22 
Ortaokul Mezunu 6644,,55 1100,,55 2222,,44 22,,66 
Lise Mezunu 5588,,66 1199,,33 1177,,22 44,,88 
Üniversite / Y. Lisans, Doktora 6622,,55 99,,44 2211,,99 66,,33 

 

Deneklerin Sünni camisinde namaz kılmaya karşı tavırlarına eğitim durumunun etkisini 

öğrenmeye çalışacağız. 

Tabloya baktığımızda Sünni camisinde namaz kılmaya olumlu bakanların oranı mezun 

olmayanlarda % 65.1, ilkokul mezunlarında % 71.1, ortaokul mezunlarında % 64.5, lise 

mezunlarında % 58.6, üniversite mezunlarında % 62.5 olmaktadır. Görüldüğü gibi, eğitim 

seviyesi yükseldikçe, Sünni camisinde namaz kılmaya olumlu bakanların oranı azalmakta, fakat 

üniversite mezunlarında tekrar yükselmektedir (% 62.5). Bu kesimdekilerin hayır cevabını verme 

oranı eğitim seviyesine göre incelendiğinde en düşüktür (% 9.4). Zorunlu hallerde 

kılınabilineceğini düşünenlerin oranı  % 21.9, fikir beyan etmeyenlerin oranı ise, % 6.3’tür. 

İlçe Merkezi’nde oturanların % 59.7’si, Sünni camisinde namaz kılmaya olumlu 

bakarken, % 20.4’ü olumsuz, % 16.1’i zorunlu hallerde olumlu düşünürken, % 3.8’i bu konuda 

fikir beyan etmemiştir. Köylerde oturanların % 68.2’si olumlu bakarken, hayır cevabını verenler 

% 7.7, zorunlu hallerde olabilir % 19.5’i, fikir belirtmeyenlerin oranı % 4.6’dır. 

 Buna göre, köylerde oturanlar ilçe merkezine göre Sünni camisinde namaz kılıp Sünni 

                                                 
289 YAPICI, a.g.e., s.127. 
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imamın vaazını dinlenmesine daha olumlu yaklaşmaktadırlar. Bizce bunun nedeni hiçbir Azeri 

köyünde Sünni camisinin olmaması ve böyle bir durumu tecrübe etmemeleri ve köy halkının 

ideal olan veya doğru olduğuna inandıkları görüşü belirtmeleridir. Zira Sünni Camisi dolayısıyla 

Sünni inançla yüz yüze gelen İlçe Merkezi’ndeki halk, ilk tepki olarak o camiye gidip namaz 

kılmama veya imamın vaazını dinlememe şeklinde tavır takınmıştır. Biz İlçe’de gördüğümüz bu 

tavrı örneklemimizin ne ölçüde paylaştıklarını öğrenmek istedik. Sonuç olarak Sünnilerle ortak 

yaşam tecrübesi İlçe Merkezi kadar yoğun olmayan köyler, en azından düşünce olarak İlçe 

Merkezi’nden daha müsamahakâr görünmektedir. 

 

2) Sünnilerle Komşuluk ve Arkadaşlık İlişkileri 

Kişilerarası ilişkilerde sağlıklı düşünceyi işleyemez hale getiren kibir, gruplar düzeyinde 

her türlü aidiyet bağının bir üstünlük ve büyüklenme, muhafazakârlık ve ötekileştirme aracı 

haline getirilmesine yol açmaktadır. Farklılıklar, insanların birbirilerini tanımaları ve sosyal 

ilişkilerinin gelişmesine faydası olduğu için üstünlük herhangi bir aidiyet bağında değil, yalnızca 

takvanın belirlediği bir ayırımda mümkün olmaktadır.290 Bu ifadeler Kur’an’ın bakış açısıyla 

ideal olanı yansıtmaktadır. Fakat pratikte zaman zaman insanların farklılıklarını bir üstünlük 

vesilesi sayarak, kendilerinden olmayanları dışlamaları söz konusu olabilmektedir. Sünni ve Şii 

kesimde de rastlanabilecek örnekleri olan bu durumun önyargıdan kaynaklandığını düşünüyoruz.  

Nitekim önyargı çoğunlukla kişinin yakın çevresi, ana–baba, öğretmen ve diğer önyargılı 

insanlardan öğrenilir. Bir kez öğrenildikten sonra zor değişir. Önyargıları besleyen diğer bir 

kaynak da önyargıların hedefi olan grupların olumsuz özelliklerinin seçici bir şekilde 

algılanmasıdır.291 Önyargının ortadan kalkması için iki kesimin bir arada yaşamaları ve ortak 

kültürel değerlerde birleşmeleri gerekmektedir.  

 James E.Dittes (1969: 632-633) bir dine inananların diğer dini gruplara önyargılı tavırlar 

göstermesinin sebeplerini 3 maddede toplamıştır. 

1) Dini gelenekler ve bunlardan beslenen dinsel ideolojiler, bireylerin zihinsel süreçlerine 

olumsuz etkide bulunarak onların sağlıklı kararlar vermesine engel olabilir. Bu durumda diğer ırk 

ve mezhep mensuplarını objektif bir şekilde yargılamaya engel teşkil edebilir. 

                                                 
290 Celalettin ÇELİK, a.g.m., s.137. 
291  Clifford T. MORGAN, Psikolojiye Giriş,Yayın Sorumlusu, Siren KARAKAŞ, 9. Bsm., H.Ü. Psikoloji Bl. Yay.,  
1991, s.373 
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2) Dini inanç ve ideolojiler bireylerin grup aidiyetlerini ve grup kimliklerini 

kuvvetlendirir. Bu da kişiyi “öteki”ne karşı daha fazla hoşgörüsüz davranmaya götürebilir. 

3) Dini öğretiler ve pratikler kişilerde “en doğru inanç ve uygulama benimkidir” şeklinde 

bir duygu meydana getirebilir. Diğerlerine karşı meydan okumayı da içeren bu tavır, önyargıları 

da beraberinde getirir.292  

“Sünni komşularınızla veya arkadaşlarınızla ilişkileriniz hangi düzeydedir” şeklindeki 

soruyu sormamızın nedeni, Sünnilerle ilçe halkının önyargıdan kaynaklanan olumsuz tavırlarının 

olup olmadığını ve bir arada yaşamak konusundaki düşüncelerini öğrenmektir. Yalnız burada bir 

noktayı açıklığa kavuşturmakta fayda görüyoruz. Bu soruda halkın çoğunluğu Sünniler denince 

Kürt olmayan Sünnileri kastetmektedir. Özellikle de Sünni biriyle evlilik sorusunu sorarken, bu 

ayırımın çoğu denek tarafından dile getirildiğini gördük. Şöyle ki “Sünniyle değil, Kürt biriyle 

evliliğe karşıyım” şeklinde bir ayırım yapılmaktaydı. Buradaki soruyu Kürt şeklinde ifadeleri 

değiştirip sorsaydık evliliğe olumsuz bakanların daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. 

Tablo: 137 Sünni komşularınızla veya arkadaşlarınızla ilişkileriniz hangi düzeydedir?  
 

2,2

4,7

15,8

39,6

37,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Hiç Sünni
komşum/arkadaşım yok

 Sünni
komşularımla/arkadaşlarımla

daima yardımlaşır ve

 Sünni komşularımla sadece
tanışıyoruz.

 Sünni
komşularım/arkadaşlarım
ailem kadar yakındır.
 Sünnilerle komşuluk ve
arkadaşlık türünden bir

yakınlığa karşıyım.
 

 

Araştırmaya katılanların % 39.6’sının hiç Sünni komşu veya arkadaşı yok. % 37.6’sı  

                                                 
292 James E.Dittes (1969: 632-633)’den aktaran, YAPICI, a.g.e., s.131. 
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Sünni komşu / arkadaşlarıyla daima yardımlaşıp ve ziyaretleşiyor. % 15.8’i Sünnilerle sadece 

tanışıyor. % 4.7’si Sünni komşu veya arkadaşlarını ailesi kadar yakın görüyor. % 2.2’si 

Sünnilerle dostluk ve arkadaşlık türünden bir arkadaşlığa karşı olduğunu ifade etmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi denekler sadece % 2.2 gibi düşük oranda Sünnilerle komşuluk 

veya arkadaşlık türünden bir yakınlığa karşı olduğunu belirtmiştir. Hiç Sünni tanıdığı 

olmayanların haricindekilerin ise Sünnilerle iyi ilişkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Tablo:138 Sünni Komşularla İlişkiler / Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE 
GÖRE DAĞILIM 

Hiç Sünni 
komşum, 
arkadaşım 

yok 

Sünni komşularımla, 
arkadaşlarımla 

daima yardımlaşır ve 
ziyaretleşiriz. 

Sünni 
komşularımla 

sadece 
tanışıyoruz. 

Sünni komşularım, 
arkadaşlarım ailem 

kadar yakındır. 

Sünnilerle komşuluk 
ve arkadaşlık 
türünden bir 

yakınlığa karşıyım. 
Kadın 4466,,88 3355,,99 1100,,33 55,,88 11,,33 
Erkek 3355,,11 3388,,77 1199,,44 44,,00 22,,88 
ORTALAMA 3399,,66 3377,,66 1155,,88 44,,77 22,,22 

 

Kadınların % 46.8’inin hiç Sünni komşusu ve arkadaşı yokken, bu oran erkeklerde 

azalarak % 35.1 olmuştur. “Sünni komşularımla daima yardımlaşır ve ziyaretleşiriz” diyenler en 

fazla erkeklerdir ( % 38.7) Bu oran kadınlarda % 35.9’dur. Kadınların % 10.3’ü, erkeklerin % 

19.4’ü Sünnilerle sadece tanıştıklarını ifade etmiştir. “Sünni komşularım ailem kadar yakındır” 

seçeneğini kadınların % 5.8’i, erkeklerin % 4.0’ü işaretlemiştir. Sünnilerle komşuluk ve 

arkadaşlık türünden bir yakınlığa karşı olan erkekler ( % 2.8) kadınlardan daha fazladır. ( % 1.3) 

 Bu sonuçlara göre, erkeklerin kadınlardan daha fazla Sünni tanıdığı var ve erkekler 

onlarla yardımlaşmakta ve ziyaretleşmektedir. Sünni komşu veya arkadaşını ailesi kadar yakın 

gören kadınlar daha fazladır. (% 5.8)  

 

Tablo:139 Sünnilerle Komşuluk ve Arkadaşlık İlişkileri / Yaş (%) 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Hiç Sünni 
komşum, 
arkadaşım 

yok 

Sünni 
komşularımla, 
arkadaşlarımla 

yardımlaşırız ve 
ziyaretleşiriz. 

Sünni 
komşularımla 

sadece 
tanışıyoruz. 

Sünni komşularım, 
arkadaşlarım ailem 

kadar yakındır. 

Sünniler komşuluk 
ve arkadaşlık 
türünden bir 

yakınlığa karşıyım.

17-25 Yaş 3355,,88 3366,,77 1155,,88 66,,77 55,,00 
26-40 Yaş 3399,,11 3333,,88 2211,,11 33,,88 22,,33 
41-60 Yaş 4433,,11 3388,,22 1133,,77 44,,99 00,,00 
61 Yaş ve Üzeri 4422,,99 4499,,00 66,,11 22,,00 00,,00 
ORTALAMA 3399,,66 3377,,66 1155,,88 44,,77 22,,22 
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 Tabloya göre, ‘Sünni komşum veya arkadaşım yok’ seçeneğini en az oranda 17-25 yaş 

grubu,( % 35.8) en fazla oranda ise 41-60 yaş ( % 43.1) ve 61 yaş ve üzeri yaş grubu 

işaretlemiştir.( % 42.9)  Görüldüğü gibi yaş arttıkça Sünni arkadaşı, tanıdığı olanların oranının 

azaldığını ifade edebiliriz. Ayrıca yaş arttıkça Sünni tanıdıklarıyla daha çok yardımlaşma, 

bayramlaşma, görüldüğünde selamlaşma ve hal hatır sorma şeklinde bir münasebet mevcuttur ( % 

49). ‘Sadece tanışıyoruz’ diyenlerin oranı 61 yaş ve üzeri grupta % 6.1, ailesi kadar yakın 

görenler % 2.0’dir.Sünnilerle komşuluk ve arkadaşlık türünden bir yakınlığa karşı olan bu yaş 

grubunda yokken, 17-25 yaş grubunda % 5.0, “Sünni komşum veya arkadaşlarımla daima 

yardımlaşıp ziyaretleşiriz” diyenler % 36.7’dir. Bu oran, 26-40 yaş grubunda biraz düşse de, (% 

33.8) genel olarak yaş artıkça bu şıkkı işaretleyenlerin oranları da artmaktadır.  

 

Tablo:140 Sünnilerle Komşuluk Arkadaşlık İlişkileri / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM Hiç Sünni 

komşum, 
arkadaşım 

yok 

Sünni 
komşularımla, 
arkadaşlarımla 

daima 
yardımlaşır ve 
ziyaretleşiriz. 

Sünni 
komşularımla 

sadece 
tanışıyoruz. 

Sünni 
komşularım, 
arkadaşlarım 
ailem kadar 

yakındır. 

Sünnilerle 
komşuluk ve 

arkadaşlık 
türünden bir 

yakınlığa karşıyım.

Mezun Değil 5588,,11 2222,,66 1177,,77 11,,66 00,,00 
İlkokul Mezunu 3377,,88 4466,,77 66,,77 66,,77 22,,22 
Ortaokul Mezunu 4422,,11 3366,,88 1199,,77 00,,00 11,,33 
Lise Mezunu 3355,,44 3344,,77 1199,,44 66,,99 33,,55 
Üniversite/Y.Lisans, 
Doktora 2211,,99 5566,,33 1122,,55 66,,33 33,,11 

ORTALAMA 3399,,66 3377,,66 1155,,88 44,,77 22,,22 
 

Tabloya göre genel olarak eğitim durumunun artmasına bağlı olarak, Sünni tanıdığı 

olanların oranı da artmaktadır. Çünkü eğitim durumuna göre incelendiğinde en fazla mezun 

olmayanların Sünni tanıdığı ve arkadaşı yoktur. (% 58.1) Bunu % 42.1 oranı ile ortaokul,% 37.8 

ile ilkokul, % 35.4 ile lise mezunları izlerken, % 21.9’luk en düşük bir oranla üniversite 

mezunları takip etmektedir.“Sünni komşularım arkadaşlarımla daima yardımlaşır ve 

ziyaretleşirim” diyenler en fazla üniversite mezunlarında ( % 56.3) en az oranda ise, mezun 

olmayanlardadır ( % 22.6). Bu oran ilkokul mezunlarında % 46.7, ortaokul ve lise mezunlarında 

% 36.8, lise mezunlarında % 34.7 olmaktadır.  Sünnilerle yardımlaşıp, ziyaretleşenler en fazla 

ilkokul ve üniversite mezunlarında görülmektedir. 

İlçe merkezindekilerin % 37.0’sinin hiç Sünni tanıdığı yok, % 40.9’u Sünnilerle daima 
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yardımlaşıp ziyaretleşiyor, % 15.4’ü sadece tanışıyor, % 4.3’ü ailesi kadar yakın görmekte, % 

2.4’ü Sünnilerle komşuluğa karşı görünmektedir. Köylerde oturanların % 42.3’ünün hiç Sünni 

tanıdığı yok, % 34.2’si daima yardımlaşmakta, % 16.3’ü sadece tanışıyor, % 5.1’i ailesi kadar 

yakın, % 2.0’ı bütün bir yakınlığa karşıdır. 

 Buna göre İlçede oturanların daha fazla Sünni tanıdığı olmakla beraber, ilişkiler daha çok 

günlük işlerde yardımlaşma şeklinde olmakta, ilçe merkezindekiler daha fazla ailesi kadar yakın 

görmekte Sünnilerle ilişkiye karşı olanlar küçük bir farkla bile olsa ilçe merkezinde daha fazladır. 

 

3) Sünni Biriyle Evlilik 

Sünni ifadesi ile kastedilen, Şii olmayan diğer mezhep mensuplarıdır. Karakoyunlu halkı 

arasında bu konu ile ilgili yaşlılar arasında kullanılan yaygın bir ifadeye göre “Sünni’ye kız 

verenin yedi sülalesi cehennemde yanacaktır.” Bu soruya hayır diye cevap verenlerin bazıları bu 

gerekçe ile hayır dediklerini belirtirken bazısı ise, “Onlarla (Sünnilerle) bizim inancımız farklı 

olduğu için”  demişlerdir. Hâlbuki Sünni kesimden kız alma konusunda aynı katı tutumu 

göstermemektedirler. Isparta’nın Alevi-Sünni ortak yaşayan iki köyü üzerine yapılmış 

karşılaştırmalı bir araştırma sonucuna göre, her iki grupta ana babalar aynı mezhepten evliliği 

tercih etmektedirler. Ancak kız ya da erkek, bağlı bulunduğu mezhebi değiştirerek, evleneceği 

adayın mezhebine intisab ettiği taktirde farklı iki grup arasındaki bu evlilik onaylanmaktadır.293  

Önceden yargıya varmak anlamına gelen “önyargı” terimi, haklılığı kanıtlanmamış bir 

tutumu belirtmede kullanılır. Önyargı terimi bir etnik veya dinsel grupla ilgili haklılığı 

kanıtlanmamış, çoğu kez olumsuz bir tutumu belirtmek için kullanılır. Ayırım ise, bir birey veya 

gruba yapılan haksız ve olumsuz davranışlardır. Ayırım çoğu zaman bir önyargıdan kaynaklanır.  

Önyargının en belirgin özelliği, insanları basit birtakım kalıp yargılara dayanarak katı bir 

biçimde sınıflandırmasıdır. Bir diğer özelliği de sosyal uzaklığı artırmasıdır. Sosyal uzaklık 

terimi bir bireyin bir azınlık grubu üyesiyle kurmayı kabul edeceği ilişkinin derecesini gösterir.294 

İlçede Sünnilere karşı oluşan bir önyargının sonucu da, evlilik konusunda Sünnilerle olan sosyal 

mesafenin büyüklüğüdür. Bizim müşahedemize göre, son yıllarda Sünnilerle evlenenlerin sayısı 

artmış ve Sünnilere karşı geçmişteki katı önyargı yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Ancak 

tamamen yok olması zaman alacaktır. 

                                                 
293 Bkz., Hüseyin BAL, Sosyolojik Açıdan Alevi-Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi, İst., Ant Yay., 1997, s.203 
294 MORGAN, a.g.e., ss. 367,373. 
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 Deneklerimizin Sünni kesime karşı bir önyargısı olup olmadığını anlamamıza yardımcı 

olacak bir soru yönelttik. 

Tablo:141 Sünni biriyle evlilik konusunda ne düşünüyorsunuz? (%)  N=406 

4,7

8,9

61,1

8,4

17,0
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 Karşıyım Çünkü
geleneklerimiz farklıdır

 Karşıyım Çünkü
mezheplerimiz farklıdır

 Sünni biriyle evliliğe
karşı değilim

 Fikrim yok

 Diğer

 
 

Deneklerin % 61.1’i Sünnilerle evliliğe karşı değildir. % 17’si mezhebin % 8.4’ü 

geleneklerin farklı olmasından dolayı karşıyken, fikir belirtmeyenlerin oranı % 8.9’dur.  

 İslam hukukunda mezhepler arası evlilik ve akrabalık dâhil, birbirleriyle sıcak sosyal 

ilişkiler kurmaya engel teşkil edecek herhangi bir olumsuz tavır bulunmamasına rağmen, 

toplumun bazı kesimlerinde diğer mezhep mensuplarına yönelik katı sosyal mesafe normları 

şekillenmiştir.295  Görüldüğü gibi araştırma sahamızda Sünniyle evliliğe karşı olmayanların oranı 

% 61.1’dir. Ancak deneklerin % 25.4’ü, bu tür evliliğe karşı olup, diğer mezhep mensuplarıyla 

arasına sosyal mesafe koymakta ve % 8.9’u fikir belirtmemiştir. Diğer seçeneğini ise % 4.7 

oranında işaretlemiştirler. Bunlar da genel olarak, Sünni adayın Caferi mezhebini 

benimsemesiyle ancak Sünni biriyle evlenileceğini, bazıları ise, Sünni biriyle değil, Kürt kökenli 

biriyle evliliğe karşı olduğunu belirtenlerden oluşmaktadır. 

 

                                                 
295 YAPICI, a.g.e., s.259. 
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Tablo:142 Sünni Biriyle Evlilik /  Cinsiyet (%) 
CİNSİYETE 
GÖRE DAĞILIM 

Karşıyım Çünkü 
geleneklerimiz 

farklıdır 

Karşıyım Çünkü 
mezheplerimiz 

farklıdır 

Sünni biriyle 
evliliğe karşı 

değilim 
Fikrim yok Diğer 

Kadın 66,,33 2244,,11 5533,,22 1133,,33 33,,22 
Erkek 9.7 1122..55 6666,,11 66,,00 55,,66 
ORTALAMA 88,,44 1177,,00 6611,,11 88,,99 44,,77 

 

Kadınların % 6.3’ü gelenek, % 24.1’i mezhep farklılığından dolayı Sünni biriyle evliliğe 

karşıyken, % 53.2’si buna karşı değil, % 13.3’ü fikir belirtmemiş, % 3.2’si diğer seçeneğini 

işaretlemiştir. 

 Erkeklerin % 9.7’si geleneklerin, % 12.5’i mezhebin farklı olmasından dolayı karşıyken, 

% 66.1’i karşı değil, fikir belirtmeyenler % 6.0’dır. Diğer seçeneği ise % 5.6 oranında 

işaretlemişlerdir. 

Erkeklerde mezhep ve gelenek farklılığını Sünni biriyle evliliğe engel olarak görenlerin 

toplam oranı % 22.2, kadınlarda ise bu oran % 30.4’tür. Erkeklerin % 66.1’i, kadınların % 53.2’si 

Sünniyle evliliğe karşı değil. Bu sonuçlara göre,  kadınlar sünniyle evliliğe daha fazla 

karşıdırlar.Fikir belirtmeyen kadınlar erkeklerden daha fazladır. 

Bu soruyu yaş değişkeni açısından değerlendirdiğimizde aşağıdaki sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Tablo: 143 Sünni Biriyle Evlilik / Yaş (%) 
YAŞ 
GRUPLARINA 
GÖRE DAĞILIM 

Karşıyım Çünkü 
geleneklerimiz 

farklıdır 

Karşıyım Çünkü 
mezheplerimiz 

farklıdır 

Sünni biriyle 
evliliğe karşı 

değilim 
Fikrim yok Diğer 

17-25 Yaş 1155,,66 1122,,33 5522,,55 1177,,22 22,,55 
26-40 Yaş 33,,00 1111,,44 7711,,22 66,,88 77,,66 
41-60 Yaş 1100,,77 2244,,33 5599,,22 22,,99 22,,99 
61 Yaş ve Üzeri 00,,00 2288,,66 5599,,22 66,,11 66,,11 
ORTALAMA 88,,44  1177,,00  6611,,11  88,,99  44,,77  

 

 17-25 yaş grubundakilerin % 15.6’sı geleneklerin, % 12.3’ü mezheP farklılığından dolayı 

Sünni’yle evliliğe karşıyken, % 52.5’i karşı değil, % 17.2’si fikir belirtmemiş,% 2.5’i diğer 

seçeneğini işaretlemiştir. 

26-40 yaşındakilerin % 3.0 gibi düşük bir oranda gelenek faktörünü engel görürken, % 

11.4’ü mezhep engelini daha önemli görmektedirler. Yaş gruplarına göre incelendiğinde bu 
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şekildeki evliliğe en olumlu bakanlar en fazla bu yaş grubundadır.(% 71.2) Bu grupta fikir 

belirtmeyenler % 6.8, diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı % 7.6’dır. 

41-60 yaşındakilere baktığımızda, geleneklerini Sünni ile evliliğe engel görme oranı % 

10.7, mezhep farklılığını engel görenlerin oranı ise, % 24.3’tür.  Bu grupta Sünni biriyle evliliğe 

olumlu bakanların oranı % 59.2, fikir belirtmeyenler ve diğer seçeneğini işaretleyenler, % 

2.9’dur. 61 yaş ve üstü gruptakilerde geleneklerini engel olarak gören yoktur. Ancak mezhep 

farklılığını engel olarak görenler % 28.6’dır. Sünni biriyle evliliğe karşı olmayanlar % 59.2, fikir 

belirtmeyenler % 6.1, diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı, % 6.1’dir. 

Yaş gruplarına göre incelendiğinde, Sünnilerle evliliğe gelenek farklılığından dolayı karşı 

olanlar ve fikir belirtmeyenler en fazla 17-25 yaş grubundakilerdir. Sadece mezhep farklılığını 

engel olarak görenler en fazla 61 yaş ve üzeri gruptakilerdir. Sünni’yle evliliğe en olumlu bakan 

yaş grubu 26-40 yaş aralığındakilerdir.  

Bir dinin ortaya koyduğu emirler, yasaklar ve tavsiyeler o dine inananlar üzerinde 

doğrudan ve dolaylı bir biçimde etkide bulunmaktadır. Eğer bireyler davranışlarını dini 

gerekçelerle yapıyorlarsa, onların dini tutumlarının kendileri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında dinin ortaya koyduğu pek çok emir ve tavsiyelerin o 

dinin yaygın olduğu toplumda özümsenerek adet, gelenek v.b. kalıplar içerisinde ve kültürel bir 

form altında tezahür etmesi durumunda ise, dinin etkisi dolaylı olarak devreye girmektedir.296  

Karakoyunlu’da ise başka mezhep mensubuyla evliliğe karşı çıkanların gerekçesi, mezhep ve 

gelenek farklılığı nedeniyledir. Buradan örneklemimizin diğer mezhep mensuplarıyla evlilik 

düşüncesinde dinin dolaylı olarak etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Tablo:144 Sünni Biriyle Evlilik / Medeni durum (%) 
MEDENİ DURUMA 
GÖRE DAĞILIM 

Karşıyım Çünkü 
geleneklerimiz 

farklıdır 

Karşıyım Çünkü 
mezheplerimiz 

farklıdır 

Sünni biriyle 
evliliğe karşı 

değilim 
Fikrim yok Diğer 

Bekar 1111,,44 99,,33 5588,,66 1155,,00 55,,77 
Evli 66,,55 1199,,44 6644,,11 55,,66 44,,44 
Boşanmış /Eşi vefat etmiş 1111,,11 4444,,44 3388,,99 55,,66 00,,00 
ORTALAMA 88,,44 1177,,00 6611,,11 88,,99 44,,77 

 

                                                 
296 YAPICI, a.g.e., s.259. 
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 Bekârların % 11.4’ü gelenek,  %  9.3’mezhep farklılığını engel olarak görürken, % 

58.6’sı bu evliliğe karşı değildir. % 15’i fikir belirtmemiş, %5.7’si diğer seçeneğini işaretlemiştir. 

Evlilerin % 6.5’i gelenek, % 19.4’ü mezheplerini engel olarak görürken, % 64.1’i Sünni 

biriyle evliliğe olumlu bakmaktadır. Fikir belirtmeyenler % 5.6, diğer seçeneğini işaretleyenler % 

4.4’tür. 

Boşanmış veya eşi vefat etmişlerin ise % 11.1’i geleneği % 44.4’ü mezhep farklılığını 

engel görürken, evliliğe karşı olmayanlar % 38.9 olmaktadır. Fikir belirtmeyenler % 5.0 iken 

diğer seçeneğini işaretleyen bu grupta yoktur.  

 Buna göre, bekârlar Sünni biriyle evliliğe gelenek farklılığını, (% 11.4) evliler ve 

boşanmış / eşi vefat etmişler ise daha çok mezhep farklılığını engel olarak görmektedirler. 

Sünnilerle evliliğe en fazla olumlu bakanlar evliler, ( % 64.1) en olumsuz bakanlar ise boşanmış / 

eşi vefat etmişlerdir. (% 38.9) 

Eğitim durumu, tutumların oluşmasında rol oynayan etkenler arasında en önemlisidir. 

Eğitim durumunun tutumlar üzerindeki etkisi, eğitim düzeyine göre değişir. Bugün genellikle 

çocuklar ana-babalarından daha iyi bir eğitim görmektedirler. Bu konuda yapılan araştırmaların 

hemen hepsinin ortak sonucu, üst düzeyde eğitim görmüş kişilerin daha açık fikirli olduklarını 

göstermiştir.297 Araştırmamızda deneklerimizin eğitim düzeyine göre, Sünni biriyle evliliğe bakış 

açılarının değişip değişmediğini anlamaya çalışacağız. 

Tablo:145 Sünni Biriyle Evlilik / Eğitim Durumu (%) 
EĞİTİM DURUMUNA 
GÖRE DAĞILIM 

Karşıyım Çünkü 
geleneklerimiz 

farklıdır 

Karşıyım Çünkü 
mezheplerimiz 

farklıdır 

Sünni biriyle 
evliliğe karşı 

değilim 
Fikrim yok Diğer 

Mezun Değil 77,,99 3333,,33 4477,,66 77,,99 33,,22 
İlkokul Mezunu 77,,88 2244,,44 5544,,44 66,,77 66,,77 
Ortaokul Mezunu 77,,99 1133,,22 6600,,55 1100,,55 77,,99 
Lise Mezunu 99,,77 1100,,33 6644,,88 1111,,77 33,,44 
Üniversite /Y.Lisans, Doktora 66,,33 33,,11 9900,,66 00,,00 00,,00 
ORTALAMA 88,,44 1177,,00 6611,,11 88,,99 44,,77 

Tabloda görüldüğü gibi, denekler daha çok mezhep farklılığını Sünni biriyle evliliğe engel 

olarak görmektedirler. Eğitim durumu yükseldikçe mezhep ve gelenek farklılığını Sünni biriyle 

evlilik için engel olarak görenlerin oranı azalmakta ve bu evliliğe olumlu bakanların oranı 

artmaktadır. Mezhep farklılığını bu evlilik için engel olarak görenler yüksek oranda mezun 

olmayanlarda iken ( % 33.3), en düşük oran ise üniversite mezunlarında ( % 3.1) görülmektedir. 

                                                 
297 MORGAN, a.g.e., s.376. 
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 Sünni biriyle evliliğe karşı olmayanların oranı, mezun olmayanlarda % 47.6’dır. Bu oran 

eğitim seviyesi yükseldikçe artarak üniversite mezunlarında en yüksek (% 90.6) seviyededir. 

 Yapıcı’nın Çukurova Üniversitesinde gençleri kapsayan araştırmasında ise deneklerin 

sadece % 29.5’i kız kardeşinin Şii biriyle evlenmesine olumlu bakıyor. Şii biriyle rahatlıkla 

evlenmeyi kabul edenler ise, % 30.1 oranındadır. Bu araştırmada gençler, Şiilerle aralarına ciddi 

bir sosyal mesafe koymakta ve Şiilere yönelik tavırları adeta diğer din mensuplarına yönelik 

tavırlara benzemektedir. Fakat aynı dine inanmanın bir sonucu olarak Şiileri kendilerine diğer din 

mensuplarından daha yakın hissetmektedirler.298 Bizim araştırma sahamızda görüldüğü gibi 

yüksek tahsil, diğer mezhep mensuplarıyla evliliğe olumlu bakmayı etkilemekte ve üniversite 

mezunları diğer mezhep mensuplarıyla aralarına sosyal mesafe koymamaktadırlar. 

Yerleşim yeri açısından soruyu değerlendirmenin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Buna 

göre, ilçe merkezinde oturanların % 7.1’i gelenek farklılığını, % 18.5’i mezhep farklılığını engel 

olarak görmekteyken, % 60.7’si bu evliliğe karşı değil, % 10.4’ü fikir belirtmemiş, diğer 

seçeneğini % 3.3’ü işaretlemiştir. 

 Köylerde ise % 9.7’si gelenek % 15.4’ü mezhep farklılığını, engel görürken, % 61.5’i 

karşı değildir. Fikir belirtmeyen ise % 7.2’dir. Diğer seçeneğini işaretleyenler % 6.2’dir. 

 Buradan ilçe merkezi ve köyler arasında çok önemli farklılıklar olmamakla beraber, 

köylerin % 1.5 oranında Sünni biriyle evliliğe daha fazla olumlu yaklaştıkları sonucunu 

çıkarabiliriz. 

F. KARAKOYUNLU’DA GELENEKSEL PRATİKLER 

1) Evlilik Öncesi Gelenekler  

Aile ile ilgili bilgi verilirken yörede uygulanan bazı geleneklere de kısaca değinmemiz 

gerekmektedir. Evlilik çağına gelmiş taraflar ilçenin küçük olmasından dolayı birbirlerini zaten 

tanımaktadırlar. Evlenmeye karar veren erkekler, bu konuyu ailelerine danışarak kararlarını 

kesinleştirmektedirler. Aileler olumlu karşılamışsa, erkek tarafından tercihen en yaşlı, muteber 

olarak tanınan birinin öncülüğündeki aile üyeleri toplanarak, kız evine ‘elçi gitmek’ diye ifade 

edilen kız istemek için giderler. Kız tarafı olumlu karşılamışsa, buna söz kesmek denir. Bundan 

sonra taraflar, nişan gününü kararlaştırmak üzere başka bir gün tekrar kız evinde toplanırlar. Bu 

toplantıda erkek tarafından başlık veya süt parası, ev eşyası ve altın takılar gibi isteklerde 

bulunulur. Karşılıklı olarak istekler belirtilip orta yol bulunmaya anlaşmaya çalışılır. Sonuçta 

                                                 
298 Bkz.,YAPICI, a.g.e., s.260. 
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erkek tarafının karşılayabileceği miktar kararlaştırılarak, bir kâğıda yazılır, imzalanır, söz 

yüzükleri takılarak aynı zamanda da ‘dini nikâh’ kıyılır. Törenin başından beri zaten orada 

bulunan molla dualar okur. Bu aşamadan sonra resmen olmasa da, halkın deyimiyle ‘kız ve erkek 

birbirlerine helal olmuş’ olur. Dini nikâhın bu kadar erken neden yapıldığını veya nişandan 

ayrılma durumunda bu nikâhın bağlayıcılığı ile ilgili bazı sorular sorduğumuzda halk, 

“evleninceye kadar nişanlılar birbiriyle görüştüklerinde günah olmaması için” dini nikâhın bu 

kadar erken yapıldığını ifade etmişlerdir. Halk arasında nişan veya söz aşamasında ayrılmaya 

‘gerilenmek’ denilmektedir. Bu ve bundan sonraki aşamalarda kız tarafının çeyiz götürme 

haricinde bir masrafı olmaz. Ancak kız ve erkek ikisi de memur olarak çalışıyorsa, başlık hariç 

diğer masrafların çoğunu damat adayı karşılar. Belirlenen diğer bir gün kız tarafından bazı yakın 

akrabalar ( hala, yenge, kardeş v.b) ile beraber, masraflarının tamamını erkek tarafının karşıladığı 

‘parça kesmek’e gidilir. Bu alışverişte gelin adayı, kendisiyle beraber gelen veya gelmeyen yakın 

akraba kadınlardan dilediğine birer hediye alır. Bunun masrafını da damat tarafı karşılar. Ayrıca 

söz kesme sırasında kız tarafının alınmasını istediği tüm takılar bu sırada alınır. Kına gecesinin 

yapılacağı günün öğle vakti, ‘kebin çöreği’ denilen, nikah yemeği verilir. Önceden kararlaştırılan 

günde her iki tarafın da akrabaları ve komşuları kız evinde ‘kebin çöreği’ için toplanırlar. Bu 

törende misafirlere, pilav, et, şorfa/bozbaş (bir çeşit etli sulu yemek) ve yoğurt çorbasından 

oluşan geleneksel yemekler ikram edilir.  

Bundan sonra, düğün oluncaya kadar, her dini bayram ve nevruz bayramında muhakkak 

nişanlı geline ve ailesine damat tarafından hediyeler, kurban bayramında da kurbanlık koyun ya 

da koç götürülmektedir. 

 15-17 yıl önceye kadar düğünler çoğunlukla salonlar yerine evlerin bahçesinde 

yapılmaktaydı. Düğün ertesi, ‘duvak’ denilen, erkek evinde sadece kadınların katılabildiği bir 

takı töreni yapılırdı. Bu törende gelinliğini tekrar giyerek kadınların orta yerine kurulan masada 

oturan geline, muhtelif hediyeler verilirdi. Günümüzde sadece altın ve para hediye edilirken o 

zamanlar, ihtiyaca göre mutfak eşyası bile hediye edilmekteydi. Bu tören vesilesiyle erkek 

tarafının akrabaları gelini daha yakından görme ve tanıma fırsatı bulmaktaydı. Birbirilerini uzun 

zaman göremeyen akraba ve dostlar ‘duvak’ vesilesiyle görüşüp, sohbet edebiliyorlardı. Sıcak bir 

atmosferin olduğu bu organizasyon, zamanla zahmetli olduğu gerekçesiyle yerini düğün 

salonlarında kutlanan birkaç saatlik törene terk etti.  
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2) Evlilik Törenleri 

Her ne kadar eskiden yapılmış kırsalla ilgili çalışmalarda evlilik yaşı 16-18 yaş olarak 

belirtilmişse de299, araştırma sahamızda günümüzdeki evlilik yaşı, genel olarak 18-20 yaşlarından 

itibaren başlamaktadır. Ancak üniversite okuyanlarda bu yaş sınırı artmaktadır. 

Küçük topluluklarda, özellikle kırsalda, yakın ve uzak akrabalarla, bu mümkün 

olmadığında da aynı topluluk içinden kız alıp vermek yaygın bir gelenektir.  Grup içinden 

evlenmenin nedenleri, mal-mülkün parçalanmaması, evlenenlerin birbirinin huyunu suyunu 

bilmesi ve uzağa gidildiğinde sıla özlemi,300 evlilikte ortaya çıkabilecek bir sorun durumunda 

ailenin yakında bulunmasının sorunun çözümü için erken müdahalesi gibi nedenler sayılabilir. 

İlçede de genellikle uygun aday varsa, muhakkak akrabayla evlenilmesi teşvik edilmektedir. Eğer 

akrabadan olan aday aile tarafından uygun görülmüşse, adayın da bunu olumlulaması için 

oldukça çaba harcanmaktadır. Fakat ailelerin teşvik etmelerine rağmen, taraflar birbiriyle 

evlenmek istemiyorlarsa, aileler çocuklarının evlilik durumunda ileride karşılaşılabilecek 

mutsuzluklarına sebep olmamak adına daha fazla ısrarcı olmamaktadırlar. Oysa ilçenin 

yaşlılarının anlattıklarına göre, bundan 40-50 yıl evvel, evlenecek adaya tamamen evin babası 

karar vermekte ve taraflar birbirlerini ancak nişanlandıktan sonra görebilmekteydi. Zaten 

nişanlılık süresi fazla uzun olmadığından ve nişan sırasında dini nikâh da yapıldığından dolayı 

taraflar evli sayıldığı için birbirilerini görmelerine müsaade edilmekteydi. Bu kısa açıklama, 

ilçedeki değişim hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Ayrıca ilçede oldukça revaçta olan 

bir uygulama da, Almanya’da bulunan tercihen yakın akraba çocuklarıyla yapılan evliliktir. Bu 

evliliği daha çok aileler istemektedir. Almanya’daki aile için Türkiye’den gelecek örf adetlerine 

bağlı damat veya gelin, ilçedeki aile için de Almanya’ya gidecek evlatları için iyi ve güvenli bir 

yaşam cazip görünmektedir. Çocuklar ailelerin bu isteğine çoğunlukla itiraz etmemektedir.Bu 

tarz evliliklerin uygulamanın birçok mahsuru olmasına rağmen, evliliklerinde sorun yaşamayan 

aileler de olmuştur. Almanya’daki yeni yaşam, kültürel ve sosyal açıdan geleneksel bir 

toplumdan ayrılarak, kısa zamanda çok farklı bir kültürel, sosyal ve ekonomik ortama giren genç 

için uzun ve zorlu bir süreçtir. En başta farklı bir kültürel değerlerle yetişen bir eşle evli olmak, 

birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ancak bu olumsuzluklarına rağmen ‘Almancı eş’ 

daima cazip görünmektedir. 

                                                 
299 YASA, 25 Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, s.71. 
300 YASA, a.g.e., s.75,78. 
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3. Ölüm İle İlgili Geleneksel Uygulamalar 

Din, marjinal durumları, her şeyi kuşatan kutsal realiteye uygun bir şekilde yasallaştırmak 

suretiyle toplumsal olarak tanımlanan realiteyi muhafaza eder. Bu ise, marjinal durumlara şahit 

olan bireye kendi toplumunun dünyasında varlığını sürdürme fırsatı verir. Ölümle karşılaşma  

muhtemelen en önemli marjinal durumdur. Ölüm köklü bir biçimde gerçekliğin, başkalarının, 

dünyanın ve ben’in toplumsal olarak nesnelleşen tüm tanımlara meydan okur.301 Malinowski ise,  

araştırmasında ölümle ilgili bütün ayinlerin bir sonranın bulunduğu, bunun şu anki yaşamdan 

daha kötü olmadığı, hatta daha iyi olduğu umudunu güçlendirdiğini ve bu tür törenlerle felakete 

uğramış kişiye avuntu sağlandığını belirtir.302 Eski Türklerde ölüm halinde yas törenleri yapılır, 

kırlarda ise ölünün bulunduğu çadırın etrafında süratli atlarla dolaşılır, saçlar kesilir. Saç, baş 

dağıtılır, yüz, kulak, bıçakla çizilerek kan akıtılır, ölenin atları kuyrukları kesilerek kurban edilir 

ve yemek verilirdi. Bu törenlere “yoğ “denilirdi.303 

Karakoyunlu’da ölen için kılınan cenaze namazına yoğun bir ilgi vardır. Toplumun küçük 

olması ve yüz yüze münasebetlerin olmasından dolayı, herkes ölünün yakınıyla ilgilenir. Bunun 

için de ilk olarak cenaze namazı kılınmaktadır. Ölen kişiye dokunan herkes gusül abdesti almak 

zorundadır. Cenaze namazı kılınıp, ölü kabre konulduktan sonra, evde tüm gelenlere yemek 

ikram edilmektedir. Bu verilen yemeğe ‘ehsan’ denilmektedir. Ehsanın sevabının ölen kişiye 

faydası olacağına inanılır. Ölünün ardından ilk 3. ve 7. ve 40. günlerde evde taziyeler kabul 

edilmekte ve bu günlerde de gelenlere ‘ehsan’ verilmeye devam edilir. Ölü evi, bu günlerde çok 

kalabalıktır. Çünkü özellikle taziyeye gelen kadınlar günün yarısını burada geçirirler. Öğlen 

yemek yendikten sonra, devamlı olarak isteyenlere çay ikramı yapılmaktadır. Arada sırada, 

ağlayan kadınların ağıtları çoğalıp da, fenalık geçirecek aşamaya gelindiğinde, genelde yaşlı 

kadınlardan birisi, ‘el- fatiha’ diye seslenir. Ağıt ve ağlamalar birden kesilir. 1 fatiha, 3 ihlas 

okunur. Bir süre sonra tekrar ağıta başlanır. Bu arada Kuran okumasını bilenler yüksek sesle 

Kuran okurlar. Erkeklerin bulunduğu yerde ise, molla tüm merasim boyunca orada bulunur, 

taziye için gelenlere fatiha okutmak, arada bir dini sohbet yapmak, varsa sorulara yanıt vermek, 

kuran okumak gibi faaliyette bulunur. Bunun karşılığında ölü sahibinden ücret almaktadır.  

 

                                                 
301 Peter L. BERGER, Dinin Sosyal Gerçekliği, Çev., Ali Coşkun , İst., İnsan Yay., 1993, s.79. 
302 Bronislaw MALİNOWSKİ, Büyü, Bilim ve Din, Çev., Saadet Özkal, 2.Bsm., 2000, İst., Kabalcı Yay., ss.59,60. 
303 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, 18.Bsm., İst., Ötüken Yay.,1998, s.303. 
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4) Asker Uğurlama 

Karakoyunlu’da asker uğurlama törenleri de büyük bir heyecanla kutlanmaktadır. Askere 

gidecek gencin evine akrabalar, komşular veya gencin arkadaşlarının aileleri, güle güle 

ziyaretinde bulunurlar.Daha sonraki günlerde kendi evlerine ‘konak çağırmak’ şeklinde ifade 

edilen yemeğe de asker adayını davet etmektedirler. Bu davette genellikle  et ağırlıklı yemekler 

ikram edilir. Her asker adayı muhakkak bu yemeğe davet edilir. Bunun olmaması komşuluk, 

akrabalık veya arkadaşlık ilişkilerinin zedelenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu davetin 

olması çok önemlidir. Askere gidilecek son akşam, asker adayı arkadaşlarıyla genellikle Iğdır’da 

eğlenir. Ertesi gün, tüm komşu ve akrabalar gencin evinde toplanarak onu yolcu ederler. Bu 

uğurlamada duygusal bir ortam olmaktadır. Gelenler gencin ekonomik durumu çok iyi olsa bile, 

para verirler. Bu şekilde askere uğurlanan gencin, her izin dönüşünde aynı sahne yaşanmaktadır. 

Dönüşünde de askerin evine ‘hoş geldin’ ziyaretinde bulunulur. 

5) Nevruz (Ölü)Bayramı 

Orta Asya Topluluklarında yılbaşı ilkbaharda geceyle gündüzün eşit olduğu 21 mart 

günüdür. Yılın ilk gününe ise “ nevruz” denilmektedir. “Nevruz”, “Novruz”, “ Narvız” gibi 

adlarla kutlanan bu bayramla ilgili olarak Türk Topluluklarında çeşitli gelenekler meydana 

gelmiştir. Orta Asya Türklerinde Ramazan ve Kurban bayramı gibi “yıl-başı” bayramı da 

yapılmaktadır. Bu bayrama “Arsol” adı verilmektedir.304 

 Araştırma alanımızda da ‘Narvız’ denilen Nevruz Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı 

gibi dini niteliklere bürünmüş bir şekilde kutlanan geleneksel bir bayramdır. Son yıllarda Nevruz 

denince akla Güneydoğudaki olaylı gösteriler akla gelse de, Iğdır yöresinde, diğer dini bayramlar 

gibi, küskünlerin barıştığı, ziyaretlerin ve özel yemeklerin yapıldığı bir bayramdır.  21 Mart’tan 

önceki haftanın ilk perşembe halkın ‘kabir üstü’ dediği mezarlık ziyareti yapılır. Mezarlıkda 

Kuran ve fatihalar okunur, ihsan olarak gelenlere helva, şeker, dağıtılır. İkramı alanlar da ‘Allah 

kabul etsin’ diye karşılık verirler. Tüm ilçe halkı sabahtan öğlene kadar bu ziyareti yapar. Ayrıca 

o yıl içerisinde yakını ölenlerin evlerine de taziye ziyareti yapılır. Bu öldükten sonra yakınlarının 

geçirdiği ilk nevruz bayramı olduğundan ‘kara bayram’ ifadesi kullanılır. Diğer bayramlarda 

mezarlık ziyaretini yapanlar fazla olmadığından, Nevruz bayramının bir diğer adı da halk 

arasında ‘Ölü Bayramı’dır.  

                                                 
304 Didem SÜMER, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, C.1, S.2, Yıl 1, 3 aylık Bilim Sanat Kültür ve 
Araştırma Dergisi, Ankara, 1993, s.73. 
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Yine ‘yeddi levin’ denilen, yedi çeşit kuru yemişin karıştırılmak suretiyle evlerde 

muhakkak bulundurulduğu bir gün de vardır. ‘Yeddi levin’ fındık, fıstık, incir, kuru kayısı, ceviz, 

kuru üzüm, leblebi gibi kuru yemişlerden oluşur. İsteyenler bu karışıma mevsim meyveleri de 

ekleyebilir. Özellikle çocuklar o akşam kimliklerini belli etmeden diledikleri evin pencere ve 

kapısını çalarak mendil bırakır. Bunu duyan ev sahibi evindeki ‘yeddi levin’den mendile koyarak 

bağlar. Tekrar aldığı yere bırakıp, içeri girer. Saklandığı yerden çıkan çocuk onu alır ve gider. Bu 

akşam güneş battıktan sonra genellikle çocuklu evlerin avlusunda  ‘baca baca’ denilen bir ateş 

yakılır. Dileği olan gençler veya ev sahibi dileğini tutup alevin üzerinden atlar. Bu akşam yapılan 

bir diğer gelenek de ‘kulak asmak’tır. Dileği olan genç kızlar veya gerçekleşmesini ümit ettikleri 

bir işinin sonucunun ne olacağını merak eden kadınlar, bir dilek tutarak, komşularının kapı ve 

pencerelerine giderek, gizlice evde konuşulanları dinlemeye koyulurlar. Evdekilerin 

konuşmalarını tuttuğu dileğine uygun olacak bir mana çıkarırlar. Ayrıca Nevruz bayramında 

hediyeleşme çok yaygındır. Aile üyeleri ve akrabalar birbirini ziyaret ederek hediyeleşirler.  

6)Kadınların Kıyafetleri 

Iğdır yöresinde yaptığımız gözlemlere göre, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar geleneksel 

şekilde dahi başı örtülü bir genç kıza rastlanamazken, günümüzde başını örten bayanlara oldukça 

sık rastlamaktayız. Sözünü ettiğimiz yıllarda nadir de olsa, başını örten bayanlar hoş 

karşılanmazdı. Başlarını örtenler ya molla hanımları veya Meşhed’den dönenlerdi. Bunlarda 

çoğunlukla siyah çarşaf tarzında örtü kullanırlardı. O yıllarda dini ölçülere göre giyinmek isteyen 

bir bayan ancak bu isteğini evlendikten sonra, eşinin rızasıyla gerçekleştirebilirdi. Orta yaş üstü 

evlenmiş bayanlar çoğunlukla, “çerçov (çarşaf)” denilen, mevsime göre ince veya kalın kumaştan 

imal edilmiş, baştan ayağa kadar tüm vücudu kaplayan, farklı renk ve desenlerde olan bir örtü ile 

örtünürlerdi.  

Günümüzde yukarıda bahsettiğimiz ‘çerçov’ giyinenler 50-60 yaş üstü bayanlardır. 

Diğerleri dindarlık derecesine göre, pardösü veya sadece eşarp kullanmaktadırlar. Ancak 

gördüğümüz kadarıyla,  dini ölçülere göre giyinen bayanların sayısında önceki yıllara oranla bir 

artış olsa da, ülkemizin diğer yörelerindeki gibi fazla değildir. Bizce yaşanan bu değişimin 

nedenleri arasında, televizyonda dini yayınlar içeren programların geçen yıllara nazaran artması, 

ilçede beş yıl önce Sünni camisinin inşa edilmesi, buna bağlı olarak bu camide çalışanların 

eşlerinin tesettürlü olması,  dışarıda üniversite okuyan öğrenci sayısındaki artış gibi nedenler 

sayılabilir. 
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G. DEVLETTEN BEKLENTİLER 

1) Etnik Ayırımcılık İle İlgili Bulgular  

Araştırmaya katılanlara devletin kendilerine etnik ayırımcılık yapıp yapmadığı ve ülkenin 

batı bölgelerindeki çoğu imkândan faydalanmaları bakımından kendilerini hangi düzeyde 

gördüklerini, bu konuda varsa bir kırgınlık, küskünlük ve öfke gibi tepkilerini anlamaya çalışmak 

için bir soru yönelttik. Bu anket sorusu, yaptığımız, gözlem ve mülakatlara ek olarak 

sunulmuştur. Özellikle böyle hassas bir hususta fazla soru sorarak, yanlış anlaşılmamak, halkı 

tedirgin etmemek ve ankete katılımı azaltmamak için tek soruyla yetinmek zorunda kaldık. Aksi 

takdirde deneklerin düşüncelerini doğru bir şekilde öğrenmemiz güçleşebilirdi. 

Tablo:146 Ülkenin batı bölgelerinde yaşayan halkın faydalandığı imkânların büyük 

çoğunluğundan faydalandığınıza ve devletin o bölgelerin halkı ile size aynı muamelede 

bulunduğuna inanıyor musunuz? ( %) N=402 
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Tabloda görüldüğü gibi deneklerin % 68.9’u söz konusu soruya hayır, % 16.9’u evet, % 

10.7’si kısmen % 3.5’i diğer seçeneğini tercih etmiştir. Bu seçeneğe baktığımızda şu şekilde 

cevaplar verildiğini görmekteyiz. Bir deneğimiz devletin ülkenin her tarafına eşit davrandığını, 

ancak yeterli hizmetin gelmesinin yerel yönetimlere bağlı olduğunu belirtmiştir. Bazı 

deneklerimiz de devletin buralara yeterli imkanları tanıdığını ancak halkın değerlendirmediğini 

belirtmiş, bazı denekler de fikir beyan etmemiştir. 

 Bu sonuçlara göre örneklemin çoğunluğu, devletin esas ilgisinin ülkenin batı tarafına 
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yoğunlaştığını ve oralara her açıdan ilgi gösterip kalkınması için çalışmasına rağmen, 

bulundukları bölgenin ihmal edildiğini düşünmektedirler. Ancak gerek gözlemlerimiz ve gerekse 

görüşmelerimiz sonucunda edindiğimiz izlenimlere göre, ilçe halkı bu şekildeki ihmalin 

kendilerinin Azeri kökenli ve Caferi mezhebine mensup olmalarıyla alakası olmadığını 

düşünmektedir. Diğer bir ifadeyle, yörenin ihmal edilmişlik halini devletin kendilerine bir etnik 

ayırım yapması şeklinde görmemektedir. Anket sorularından ayrı görüştüğümüz bazı insanlar ise 

devletin buraların kalkınması için batıdan daha fazla imkân sağladığını, ancak halkın bu 

imkânları yatırıma dönüştüremediğini belirtmişlerdir.   

Halk, devlet ve onun yetkili kurumlarına karşı bir düşmanlık hissetmemekte, bilakis milli 

konularda oldukça hassas davranmaktadırlar. Araştırma alanımızda insanlar, gerek günümüzde ve 

gerekse geçmiş senelerde terör nedeniyle büyük sıkıntılara muhatap olmuştur. Daha da geriye 

gidersek, temeli 1878 Berlin Antlaşmasıyla atılan Ermeni sorununun305 bir sonucu olarak Ermeni 

katliamını yaşamış bir bölge olması nedeniyle sıkıntılara maruz kalan yöre halkının, 7’den 70’e 

hemen herkeste bir vatan sevgisi ve devlete bağlılık hislerine ve ifadelerine şahit olduk. Erol 

Güngör; “bir insanla münasebetiniz sevgi haline geldiğinde artık menfaat değil, fedakârlık söz 

konusu olur. Şu halde vatanını seven insan ondan bir fayda ummadığı zaman da sever. Öyle 

olmasaydı vatan için ölünmezdi”306 Şeklindeki tespitini bizde yöre halkı için düşünüyoruz. Yöre 

halkının devletten pek çok beklentisi olmasına ve bunların çoğunluğunun yerine getirilmemesine 

rağmen,  vatanını çok sevmekte ona sonsuz bir bağlılık duymaktadırlar. Bu bağlılığın gelişerek 

devam etmesi için buraların ekonomik imkânlarla desteklenmesinin yanı sıra, ülkenin batısındaki 

vatandaşlarla birlik ve barışık olmasının da sağlanmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

Gustave le Bon’a göre, “bir ulusun mutluluk nedenlerinden biri olan ulusal birliğin doğması için 

bireylerin kaynaşık bir kütle haline getirebilecek şekilde fikirlerde, duygularda ve inançta belirli 

bir denge oluşturulması gereklidir.307 Bu açıdan dinin insanları çok daha büyük ölçüde bir araya 

getirme ve sosyal bağlar yaratma kapasitesi onun gücünü artırmıştır. Bir lisan, bir ideoloji ve bir 

dünya görüşü olarak din, dağınık da olsa, büyük bir alana yayılır ve çıkarları birleştirerek, 

kolektif eylemi gerçekleştirir.308 Dinin bu fonksiyonunu yerine getirebilmesi için sivil toplum 

kuruluşları, özel kuruluşlar, devlet kurumları ve medyanın desteği gerekmektedir. Örneğin 

                                                 
305 H.Bayram KAÇMAZOĞLU, Türk Sosyoloji Tarihine Giriş, 1.cilt, İstanbul, Birey Yay., 2001, s.158. 
306 GÜNGÖR, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s.163. 
307 Gustave Le BON, Tarih Felsefesi, İstanbul, Ataç Yay., 2004, s.81. 
308 Şahin GÜRSOY, İhsan ÇAPCIOĞLU, Küreselleşme Ulus-Devlet ve Din, Ankara, Platin Yay., 2007, s.208. 
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medyada dini içerikli yayınların çoğaltılması, devlet ve özel kurumların din eğitimine ağırlık 

vermesi ve yörede dini-sosyal-kültürel aktivitelerin oluşturulması gibi olanaklarla dinin ülke 

birliğini tesis edici fonksiyonundan faydalanılabilir. Böylece halkın meslek edinmesi için kurslar 

açılması ve bunların özendirilmesi, spor, tiyatro, sinema gibi etkinliklerle, kütüphane gibi batı 

illerinin çoğunda olan faaliyetlerin açılması ile sağlanabilir. 

2) Yörenin En Önemli Sorunu 

İş, amacı insan ihtiyaçlarını gidermek olan mal ve hizmetlerin üretiminde zihinsel veya 

fiziksel çaba harcanmasını gerektiren bazı görevlerin yapılmasıdır. Tüm kültürlerde iş, 

ekonominin temelidir. Geleneksel toplumlarda nüfusun büyük kısmı tarlalarda çalışmakta veya 

hayvancılık yapmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde nüfusun az bir kısmı tarlalarda çalışır ve 

çiftçiliğin kendisi sanayileşmiştir. İşler büyük ölçüde makineler tarafından yapılmaktadır.309 Bazı 

gözlemciler, günümüzde artık toplumların sanayileşme çağının ötesinde bir kalkınma dönemine 

girdiğini belirtmektedirler.  Bu durum için kullanılan terim ise bilgi ekonomisidir. Bu tür 

ekonomiden kastedilen, düşünceleri, iletişimi, bilgi biçimini belirleyen esas unsurun buluş ve 

ekonomik büyüme olmasıdır.310  Karakoyunlu’da yukarıdaki gelişmiş toplumların ekonomisinin 

tarifine uygun bir ekonomik faaliyet söz konusu olmamaktadır. Bilakis, geleneksel toplumların 

özelliğine uygun olarak, nüfusun büyük bir kesimi tarlalarda çalışmakta veya hayvancılık 

yapmaktadırlar. Bu nedenle ülkemizin pek çok yöresinde olduğu gibi burada da sanayi 

gelişmemiş ve sonraki ekonomik aşama olan bilgi ekonomisinin var olması da şimdilik çok uzak 

görünmektedir. Ülkemizde sosyoloji yapmanın önemi, Türk Toplumunun günümüzde karşılaştığı 

sorunlara çözüm getirebilmektir.311 Sosyoloji biliminden yararlanılarak, toplumumuzun 

çıkarlarını savunabiliriz.312 Bu amaçla biz de aşağıdaki soruyla ilçe halkının gözüyle bulundukları 

yörenin en önemli sorununu tespit etmeye çalışarak, sorunların çözümüne sosyoloji vasıtasıyla 

küçük bir adım atmaya çalışacağız. 

                                                 
309 GİDDENS, a.g.e., s.374. 
310 GİDDENS, a.g.e., s.375. 
311 SEZER, a.g.e., s.164. 
312 KAÇMAZOĞLU, a.g.e., s.187. 
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Tablo:147 Size göre bulunduğunuz yörenin en önemli sorunu nedir? (%)  N=406 
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 Denekler “yörenin en önemli sorunu nedir” şeklindeki sorumuza deneklerin % 66.0’sı 

işsizlik, % 6.2’si okul yetersizliği, % 15.5’i sağlık imkanlarının yetersizliği, % 1.7, bölgesel 

güvenlik, % 2.0 başlık parası, % 8.6’sı diğer seçeneğini işaretlemiştir. Diğer seçeneğini 

işaretleyenler genellikle şu şekilde cevap vermişlerdir: Ermenistan’daki nükleer santralin yörede 

bazı hastalıklara ve kanser vakalarında artışa neden olduğunu, bunun acilen kapatılmasına 

çalışması, İlçedeki içme suyunun iyileştirilmesi, pazar imkânının yokluğunun halkın gelir 

düşüklüğüne sebep olması, ilçedeki tarım arazilerinin hızla yerleşim yeri haline getirilmesinden 

dolayı tarımsal faaliyetler için tarla sayısının azalması cevaplarından oluşmaktadır. 

Örneklemimiz % 66.0 oranında bölgenin sorununun işsizlik olduğunu belirtmişlerdir. 

Bunun çözümü için ise devletten bölgeye bir fabrika açmasını önermektedirler. Bu öneri ise  

insanımızın geleneksel düşünce yapısını ve her şeyi devletten bekleme alışkanlığını 

göstermektedir. Günümüzde devletin kendi elindeki kurumları özelleştirerek, denetiminden 

çıkarmaya çalıştığını düşünürsek, devletin yörede fabrikalar veya işyerleri açmasını beklemek 

boşunadır. 

Araştırmaya katılanların Türkiye hakkındaki düşüncelerini ve Türkiye’nin Caferi 

mezhebine mensup vatandaşların gözündeki imajını anlamamıza yardımcı olacak ve bir ölçüde 

Türkiye Cumhuriyetine olan güvenlerini anlamamıza yarayacak bir soru sorduk. 
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3) Diğer İslam Ülkeleri Arasında Türkiye’nin Yeri 

Devletlerarasındaki bir politika, elbette o politikaları yapan kimselerin kalitesiyle sıkı 

sıkıya bağlıdır. İslam dünyasının meselelerini bu açıdan düşünerek liderlik yapabilecek çapta 

devlet adamlarının yokluğu daima şikâyet konusu olmuştur. İslam dünyasında bu dünyanın 

meselelerine hakkıyla vakıf olan ve onları üstlenebilecek bir siyasi ufka, yüksek basiret ve 

maharete sahip liderlere rastlayamıyoruz. İslam âlemi siyasi bakımdan anakronik bir hayat 

yaşıyor. Türkiye dışındaki İslam ülkelerinin hemen hepsi, ya askeri hükümetler veya hanedanlar 

tarafından yönetilmektedir. 313 Örneklemimizin diğer İslam ilkeleri arasında uluslararası ilişkiler 

ve siyasi açıdan Türkiye’yi özelliklede İran ile kıyasladıklarında hangisinin daha güçlü 

gördüklerini anlamak için bir soru sorduk. 

Tablo:148 Sizce uluslararası ilişkiler ve siyasi açıdan en güçlü İslam ülkesi 

aşağıdakilerden hangisidir? (%)  N=407 
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 Bu tabloya göre deneklerin % 47.7’si Türkiye’yi, % 37.8’si İran’ı, % 5.4’i ile Suudi 

Arabistan’ı, % 2.5’i diğer ülkeler dediğimiz Endonezya, Pakistan ve Mısır’ı uluslararası ve siyasi 

açıdan diğer İslam ilkelerine göre daha güçlü görmektedir. % 6.6’sı bu konuda fikir 

belirtmemiştir. Bunlar genellikle 61 yaş üstü olan ve güncel siyasi olaylarla ilgilenmeyenlerdir. 

Buna göre örneklemimizin yarıya yakını Türkiye’yi güçlü görmektedir. Bu sonuç Türkiye’nin bu 

                                                 
313 GÜNGÖR, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, ss.162-163. 
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en ücra ilçeden nasıl bir imaja sahip olduğunu anlamamıza yarayacak ipuçları vermektedir. 

İran’ın Türkiye’den daha güçlü olduğunu düşünenlerin oranının % 37.8 olmasında, özellikle son 

dönem Amerika ile yaşadığı gerginlikte haksızlığa uğrayan ülke olması ve İran 

Cumhurbaşkanı’nın Amerika’ya meydan okuyan tavrının etkili olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca 

yöre halkıyla İran’ın mezhep birliğinin olması, dini hayatında İran’dan yetişerek halka din 

hizmeti veren din adamlarının varlığı gibi faktörleri de düşünmemiz gerekmektedir.  

Genel olarak yaptığımız görüşmelerimizden edindiğimiz izlenimlere göre halk, güncel 

siyasi olayları büyük bir dikkatle takip etmektedir. Akşam haberleri muhakkak dinlenmektedir. 

Ertesi gün kahvehanelerde sohbetlerin konularının büyük kısmını akşam haberlerinde dinledikleri 

o mevzular oluşturmaktadır. Genellikle İslam ülkelerinin siyasi olarak bağımsız olmadıklarından 

güçlü olmadıklarını düşünmektedirler. Ancak İran’ı bundan istisna etmektedirler. 

Önceki soruyla bağlantılı olan bir başka soru sorarak, dini yaşayış olarak Türkiye’yi nasıl 

algıladıklarını öğrenmek için soru sorduk. 

4) Dini Yaşayış açısından En İdeal İslam Ülkesi 

Tablo:149 Sizce dini yaşayış bakımından en ideal (iyi) İslam ülkesi  

aşağıdakilerden hangisidir? (%)  N=406 
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Örneklemimizin % 4.9’u Suudi Arabistan’ı, % 45.8’i İran’ı, % 44.8’i Türkiye’yi dini 

yaşayış açısından daha ideal gördüklerini belirtmiştir. % 3.4’ü fikir beyan etmemiştir.  Buna göre 

İran’ı dini yaşayış olarak en ideal görenler önemli bir fark olamamakla beraber daha fazladır. 

Ancak adının İslam Cumhuriyeti olması ve yukarıda belirttiğimiz gibi yöre insanıyla mezhep 
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birliği olması etkenlerine rağmen, deneklerin sadece % 45.8’i İran’ı daha dindar olarak 

görmektedir. 

İslam, insanı maddi ve manevi bütünüyle kavramaya çalışan yegâne bir sistemdir. Bu 

yüzden İslam, Hıristiyanlık’taki gibi laik değildir. Hıristiyanlıkta insanın günlük hayatına dair 

bazı hükümler bulunmakla beraber, bunlar zamanla geri plana itilmiş, unutulmuştur. Hâlbuki 

İslam, başlangıcından beri günlük hayata ait hükümler getirdi ve bu hükümler yüzyıllar boyu 

uygulandı, geliştirildi ve bir hukuk külliyatı meydana getirildi. Bu külliyat, Türkiye’nin laikliği 

benimsemesinden dolayı uygulanma imkânına sahip değildir. Fakat İran’da İslam fıkhı eski 

köklerinden kopmadan devam etmiştir. Orada İslam cemaati kendi teşkilatını devam ettirmekte, 

İslam âlimleri yaşanan hayatı düzenleyecek şekilde içtihatlar yapmaya devam etmektedirler. Bazı 

Arap ülkeleri, kısmen Pakistan, İslam’ı bu bütünlüğü içinde yorumlamaktadır.314 

Oysa Türkiye’nin modernleşme sürecinde, din geleneksel toplum ve kültürümüzün temel 

referansını oluşturduğu, dolayısıyla zorunlu kültür değişmesi karşısında en fazla direnen kurum 

olduğundan, en çok karşı durulan da o olmuştur.315 Tanzimat’tan günümüze kadar devam eden 

süreçte devlet, din ile arasına mesafe koymasına rağmen, yöre halkının azımsanmayacak bir 

kısmı tüm kurumlarıyla ve toplumsal yaşantısıyla tamamen İslami bir devlet modeli sunmaya 

çalışan İran’la kıyaslayınca, Türkiye’deki dini yaşantıyı daha ideal görmektedirler. 

İlçeden İran’a ticaret, dini eğitim veya Meşhed ziyareti için gidenler vardır. Dini 

sebeplerle gidenler, dini motif ağırlıklı tasvirlerde bulunarak, İran’ı dindar olarak anlatmalarına 

rağmen, ticaret için gidenlerin anlattıkları İran’daki dini yaşantı hakkında bazı ipuçları 

vermektedir. Örneğin orada dinin yalnızca görünen kısımda yaşanıyor olduğunu, yasak olan 

birçok fiilin gizli olarak veya evlerde yapıldığını, bu nedenle ülkemizde daha sağlam bir dini 

inanç ve yaşantı olduğunu bu insanlar bize her defasında anlatmışlardı. 

Cinsiyet açısından bu soruya baktığımızda, kadınlar diğer ülkelerle kıyaslayınca İran’ı, (% 

50.6) erkekler ise, Türkiye’yi (% 51.6) dini yaşayış bakımından daha ideal görmektedir.  Bunun 

nedeni, erkeklerin ticaret nedeniyle İran’a gitmesi ve orası hakkında kadınlardan daha fazla bilgli 

olmaları onların bu değerlendirmesinde etkili olmuştur. İran şıkkını işaretleyenlere  “neden İran” 

diye sorduğumuzda “canına kurban olduklarımın mezarları orada ve İran’ın dini İslam 

olduğundan”  cevabını vermişler. Türkiye’yi daha dindar olarak algılayanlara bunun nedenini 

                                                 
314 GÜNGÖR, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, s.51. 
315 Mehmet AKGÜL, Türkiye’de Din ve Değişim, İst., Ötüken Neşriyat, 2002, s.86. 
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sorduğumuzda; genel olarak Türkiye’de laiklik olmasından dolayı insanların dine zorlanmaması, 

isteyenin gönlüne göre ibadet etmesi, dindar olan veya olmayanların belli olması gibi sebepler 

sıralamışlardı.  

Eğitim durumuna göre değerlendirdiğimizde, mezun olmayanlar İran’ı (% 50.8), 

üniversite mezunları da Türkiye’yi (% 65.6) dini yaşayış olarak daha ideal görmektedirler. Eğitim 

seviyesi yükseldikçe Türkiye’yi dini yaşayış olarak en ideal ülke olarak görenlerin oranı 

artmaktadır. 

Yerleşim yerine göre de İlçe merkezinde İran’ı dini yaşayış olarak en ideal görenler 

fazlayken (% 55.2) köylerde bu oran azdır (% 35.7) Aynı şekilde Türkiye’yi dindar olarak 

algılayanlar ilçe merkezinde % 34.3, köylerde bu oran % 56.1 olmaktadır. Bu sonuçlara göre 

Karakoyunlu merkezindeki deneklerimize göre İran dini yaşantı olarak daha ideal görünürken, 

köylerde Türkiye daha dindar olarak görülmektedir. 

5) Devletten Ekonomik Beklentiler 

Toplumumuzda sıkça kullanılan “devlet baba” kavramının kökeni Sasanilerde kullanılan 

“velayet-i pederane” kavramına kadar gider. Bol yağışlı, düzgün nehirlere, geniş ve bereketli 

ovalara sahip Avrupa toprakları tarımsal sermaye birikimi olarak feodaliteyi üretirken, bozkırda 

ve çölde kıt kaynaklar devlet kurumunu “baba” haline getirmiş, “çocuklar” öncelikle devletten 

ihsan beklemişlerdir. Sasani’lerden itibaren bütün Doğu imparatorluklarında ve Osmanlı’da en 

zenginler toprak ve sermaye sahipleri değil, daima devlet görevlileri olmuştur. “Memur” 

kavramı, yakın zamana kadar yeterli ve güvenli gelir ifade ediyordu. “İş adamı”nın gecikmesiyle 

kalkınmadaki gecikmemiz paralel olmuştur.316 Günümüzde araştırma alanımızda memur kavramı 

hala güven ve düzenli gelir anlamına gelmektedir. O nedenle yörede halkın devletten 

beklentilerinden en başta gelenleri, devletin iş imkânı sağlaması, fabrikalar açması, gibi 

isteklerdir. Toprakların verimli ve hayvancılığa müsait arazilerin olması, halk için devlet 

kapısında az da olsa bir aylığa sahip olmaktan daha cazip görülmemektedir. Diğer bir ifadeyle, 

çok ama riskli bir gelirdense, az ama düzenli bir gelire sahip olmak daha çok tercih edilmektedir. 

Yöre halkının geç olmadan her şeyi devletten bekleme zihniyetini terk etmesi gerekmektedir. 

Ekonomik sorunların çözümünü kendi kaynaklarında araması gereken yöre insanı, ekonomik 

imkânlarını birleştirerek var olan işsizlik sorununu aşabilir. Nitekim grup halindeyken gruptaki 

başka kimselerin varlığı, kişinin güdümlenmesini ve faaliyet düzeyini artırır. Böyle olunca 

                                                 
316 Taha AKYOL, Bilim ve Yanılgı, 3.Bsm., İst., Milliyet Yay.,s.184-185. 
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kişinin yapma eğiliminde olduğu tepkilerini yapma olasılığı artar.317 Halkın da ekonomik 

birliktelik oluşturmasının önündeki engelleri aşarak, işsizliğe çözüm bulabileceklerine 

inanıyoruz. 

6) Devletten Dini Beklentiler 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Milli kimlik ve kültür inşasında belirgin doktrini olmayan 

Alevilik ve Sufilik veya herhangi bir dinsel grubun değil de, belli bir kitabı olan ve daha çok 

şehirli nüfusun yaşamına denk düşen yapısıyla Sünniliğin öğretildiği diyanet teşkilatına önemli 

bir yer verilmiştir. Günümüz Türkiye’sinde resmi devlet kurumları tarafından sunulan din 

hizmetleri, İslam’ın sadece bir kesimi, genellikle Sünni-Hanefi kesim için söz konusudur.318 

Gözlemlerimize ve görüşmelerimize göre, bu durumun farkında olan yöre halkı, bu konuda 

devletin kendilerine ayırım yaptığını düşünmektedir. Çünkü bir şekilde devletten meddi destek 

alarak ayakta kalan Sünni teşkilatın faydalandığı imkânlardan Şii halkın da faydalanmasının 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu konuda kadınlar çok fazla bilgi sahibi olmadıklarından, 

erkeklerle görüşmelerimiz oldu. Bazıları kendilerinin ödediği vergilerle, Sünni din görevlilerinin 

maaşlarının ödendiğini, ancak bundan faydalanamamalarının bir tezat teşkil ettiğini ifade 

etmişlerdir. Bu nedenle araştırmaya katılanların devletten dini beklentilerini genel olarak, Caferi 

mollalara devletin maaş ödemesi ve diyanet bünyesine onları kabul etmesi, genç ve çocuklar için 

din eğitimi vermesi, devlet kurumlarında başlarını örtmek isteyenlere imkân tanınması, mollası 

olmayan köylere molla tayin edilmesi şeklindeki istekler oluşturmaktadır. 

7) Devletten Sosyal Beklentiler 

 Deneklerimize açık uçlu olarak yönelttiğimiz sorumuzun şıklarından birisi de devletten 

sosyal anlamda bir beklentilerinin olup olmadığıdır. Bu soruya deneklerimizin çok az bir kısmı 

cevap vermiştir. Cevap verenlere baktığımızda genellikle büyük şehirlerdeki gibi meslek 

edindirme kursları, spor salonu ve kütüphane açılması gibi isteklerde bulunulmuştur. Bir 

deneğimiz de Iğdır’daki fuhşun engellenmesini belirtmiştir. Sosyal beklentiyle ilgili bu soruya 

katılımın düşük olmasının nedeni, bize göre çoğu deneğin ‘sosyal’ kelimesinden ne kastedildiğini 

anlamamış olması olabilir. Biz bu ihtimali düşünerek, bu kelimeyi izah ederek sorduk. Buna 

rağmen çoğu deneğimiz devletten sosyal bir beklentisinin olmadığını belirtmiştir. 

                                                 
317 Çiğdem KAĞITÇIBAŞI, İnsan ve İnsanlar, 7.Bsm., Evrim Yay., İst.,1988, s.210. 
318 Yasin AKTAY, Türk Dininin Sosyolojik İmkanı, 2.Bsm., İletişim Yay., 2000, ss.37,33. 
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                                SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu çalışma, Iğdır İli’nin Karakoyunlu İlçe Merkezi, belde ve köylerindeki Caferilerin dini 

ve sosyal yaşantılarını kapsamaktadır. Araştırmamıza, tamamı Caferilerden oluşan Azeri kökenli 

vatandaşlarımızın oturduğu İlçe Merkezi, 1 Belde ve 7 köy dâhil edilmiştir. Amacımız, ülkemizin 

en doğusunda bulunan farklı mezhep ve etnik kimliğe sahip bu yörenin dini ve sosyal yaşantısını 

bilimsel yöntemlerden faydalanarak tespit etmek, ayrıca halkın Sünnilere ve Sünniliğe bakış 

açılarını açıklayarak, farklılıklarını bir ayrışma nedeni olarak görüp görmediklerini, sorunlarını 

ve devletten beklentilerini belirlemektir. 

Bu amaçlarla araştırma alanımızda tesadüfî örneklem yöntemine göre belirlediğimiz 421 

kişiye anket uyguladık. Ancak 14 adet anketin incelememiz neticesinde geçersiz sayılmasından 

dolayı araştırmamıza 407 adet anket dâhil edilmiştir. Deneklerimizin dini ve sosyal hayatı yaş, 

eğitim, ekonomi, medeni durum ve cinsiyet değişkenlerine göre tahlil edilmiştir. İlçedeki dini ve 

sosyal yaşantıdaki değişim tespit edilmeye çalışılarak, mevcut sorunlar ve eksiklikler için çözüm 

önerileri sunulmuştur. 

Araştırmamızda ulaştığımız sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

Karakoyunlu’da deneklerimizin % 77.9’u “Onikinci İmam olarak kabul edilen imam 

Muhammed’in şu anda yaşadığı ve bir gün geri gelerek, dünyayı kötülüklerden kurtaracağı” 

anlamına gelen Mehdi inancına, % 83.3’ü imamet inancına sahiptir. Halbuki denekler İslam’ın 

inanç esaslarından, Allah’a % 98.2, Ahiret Günü’ne % 91.2 oranlarında inanmaktayken, Hz. 

Peygamber’in peygamberliğine inananların oranı % 96.8’dir. Kur’an-ı Kerim hakkında da 

geçmişte hâkim olan Kur’an’ın tahrifi iddialarının ise büyük oranda değiştiğini görmekteyiz. 

Nitekim % 85.5 oranında Kur’an’ın Allah Kelamı olup kıyamete kadar geçerli olacağına 

inanılmaktadır. % 7.9’u buna inanmamakta, % 6.6’sı fikir belirtmemiştir. Bu konuda fikir 

belirtmeyenlerin ve inanmayanların toplam oranı % 14.5’tir. Bu oranda bilgi eksikliğinin rolü 

olduğunu düşünmekteyiz. 

İlçede Sünnilere karşı bir kabullenme ve hoşgörünün oluştuğunu görüyoruz. Nitekim 

deneklerin % 39.6’sının hiç Sünni tanıdığı ve arkadaşı olmamasına rağmen, % 68.1’inin 

Sünnilerle iyi ilişkileri vardır. % 63.8’i Sünni camisinde namaz kılınıp, Sünni imamın vaazının 

dinlenmesine olumlu yaklaşmaktadır. Dini bir sorun ile karşılaşıldığında deneklerin % 51.4’ü  Şii 

din adamlarına müracaat etmekle beraber, mollalar; evlenme, ölüm, hac, Meşhed ve aşura 



 196

törenlerindeki etkilerini sürdürmektedirler. 

Bu sonuçlara göre ana varsayımımız olan “Karakoyunlu’da Caferi halkın dini ve sosyal 

hayatını şekillendiren mezhebi faktörlerin etkilerinin ve Şii inancının temelini oluşturan bazı 

inançlara bağlılığın azaldığı, Sünni inancına sahip insanlara karşı da bir teveccüh, hoşgörü ve 

kabullenişin olduğunu varsaymaktayız.” şeklindeki ana varsayımımızın doğrulandığını 

söyleyebiliriz. 

Yan varsayımlarımızı da şu şekilde analiz edersek; 

Deneklerin % 68.9’u devletin batı bölgelerine ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için 

imkan sağladığını, kendi yörelerinin ise ihmal edildiğini düşünmektedir. Ancak gözlem ve 

mülakatlarımızda elde ettiğimiz sonuçlara göre, yöre insanının devlete bağlılığı ve ülke sevgisi 

oldukça yoğundur. Devletten dini beklentilerini sorduğumuzda, genel olarak devletin Caferi 

mezhebi mensuplarına da din hizmeti vermesi gerektiği şeklinde talepleri olmuştur. Buna 

rağmen, ihmal edilmişlik asla devlete kırgınlık ve küskünlük halini almamıştır. Genel olarak 

birinci yan varsayımımızın da doğrulandığını ifade edebiliriz. 

Araştırmaya katılanlar uluslararası ve siyasi açıdan Türkiye’yi diğer İslam ülkelerinden 

daha güçlü görmekte ve Türkiye’ye güvenmektedir. Deneklerin yarıya yakını da, Türkiye’yi dini 

yaşantı açısından daha ideal olarak görmektedirler. Buna göre genel olarak ikinci varsayımımız 

da doğrulanmıştır. 

Deneklerin % 61.1’i Sünni biriyle evliliğe olumlu bakmaktadır. % 17.0’si ise mezhep 

farklılığını buna engel olarak görmektedirler. Yaş değişkenine göre de 26-40 yaşındakiler en 

yüksek oranda (% 71.2) Sünni biri ile evliliğe olumlu bakmaktadır. Bu oranlar 61 yaş ve üzeri 

grupta % 59.2 olmaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe, Sünni biriyle evliliğe olumlu bakanların 

oranı da yükselmektedir. Mezun olmayanlarda % 47.6 olan bu oran, üniversite mezunlarında 

artarak % 90.6 olmaktadır. Buna göre üçüncü varsayımımız olan, “Modern kültür, iş ve ilişki 

sistemine dâhil olmak suretiyle, örneğin Sünni biriyle evlilik konusunda, gençler ve yüksek 

eğitim düzeyine sahip olanların daha olumlu yaklaştıkları” şeklindeki varsayımımız da 

doğrulanmıştır. 

Halkın dini bilgi edinme kaynakları kısıtlı olduğundan, dinle ilgili birçok konuda bilgi 

düzeyleri oldukça yetersizdir. Örneğin Hz. Peygamber’in hayatı, 12 imamın isimleri, meleklerin 

mahiyet ve fonksiyonlarını bilinmesi gibi konulardaki bilgi düzeyleri düşüktür. 

Deneklerimizin % 52.7’si kendisini dindar olarak algılamaktadır. Yaş gruplarına göre de, 
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17-25 yaştakilerin % 43.8’i, 61 yaş üstü grubun ise % 85.4’ü kendisini dindar olarak 

nitelendirmektedirler. Yaşlı kesimin dini bilgi düzeyi düşük olmakla beraber, ibadetlere daha 

fazla katılmakta ve daha dindardır. Buradan eğitim düzeyi düştükçe ve yaş arttıkça geleneksel 

dindarlık düzeyinin de arttığını söyleyebiliriz. 

Örneklemimizin % 29.1’i kendini dini bilgi düzeyi açısından yeterli görürken, dini bir 

konuda yarıdan fazlası (% 51.4) Caferi din görevlilerine, % 11.6’sı dini kitaplara müracaat 

etmektedir. Günlük namazlarını devamlı kılanlar % 53.6’dır. Kadınlar erkeklerden, yaşlılar 

gençlerden daha fazla günlük namazlarına devam etmektedirler. İbadetlerden en fazla Ramazan 

orucuna katılım gerçekleşmektedir. Malla ve bedenle yapılan ibadetlere katılıma bakacak olursak, 

deneklerin % 33.4’ü her yıl zekat, % 27.8’i her yıl humus veriyor. Hacca % 7.4’ü, Meşhed 

ziyaretine % 9.1’i, Kerbela ziyaretine % 4.2’si gitmiştir. Ancak en son Kurban Bayramında 

kurban kesenlerin oranı % 94.4’tür. Buradan dördüncü varsayımımız olan “Karakoyunlu halkının 

dini bilgi edinme imkânları kısıtlı olduğundan, dinin pratik yönünü oluşturan ibadetlere katılımın 

düşük olduğu varsayılmaktadır. Ancak, yaşlı, eğitim seviyesi düşük kesimin dini bilgileri düşük 

olmakla beraber, ibadetlere daha bağlı ve daha dindardırlar.”Şeklindeki varsayımımızın 

doğrulandığını ifade edebiliriz. 

Evlilik öncesi kız erkek ilişkilerinde artan bir serbestlik söz konusudur. Buna göre flörtü 

17-25 yaş grubu % 54.1 oranında çağımızın gereği olarak değerlendirirken, 61 yaş ve üzeri 

grupta bu şekilde değerlendirenler % 14.3 tür. Bu oranları gözlemlerimiz ve görüşmelerimiz de 

desteklemektedir. Halk, şayet evlenilecekse belirli ölçülerde flörtü gerekli olarak görmektedir. 

Evlenirken % 61.9 oranında resmi nikah öncelikli olarak görülmekte, ancak dini nikah da 

yapılmaktadır. Buradan da “Sosyal hayattaki değişimin bir tezahürü olarak, evlilik öncesi kız 

erkek ilişkilerinde giderek yaygınlaşan bir serbestlik söz konusu olmakla beraber, evlenirken dini 

ve resmi nikâh çok önemsenmekte ve mutlaka her ikisi de yaptırılmaktadır.” Şeklindeki beşinci 

varsayımımızın doğrulandığını ifade edebiliriz. 

Yörede kız çocuklarının okuması konusunda erkek çocukla eşit muamelede bulunulmakta, 

her iki çocuğun da okumasına ve kadınların da bir kurumda çalışmasına büyük önem 

verilmektedir. Ancak ailede kadından beklenen geleneksel rol konusunda deneklerin % 61.1’i 

kadının kocasına itaat etmesi gerektiğini düşünmektedir. Genç ve eğitimli kesimde bu yargı 

büyük oranda değişerek, daha eşitlikçi bir düşünce hâkim olmaktadır. Buna göre altıncı 

varsayımımız olan “Kadınların sosyal hayatta aktif olarak yer alıp, evin ekonomisine katkıda 
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bulunmasına halk olumlu bakmakta, bu amaçla kız ve erkek çocuklarının eğitimi hususunda bir 

ayırım söz konusu olmamaktadır. Ancak kadın erkek ilişkilerinde kadından beklenen itaat 

konusunda geleneksel düşünce yapısı hâkimdir.” şeklindeki altıncı varsayımımız da 

doğrulanmaktadır. Bundan başka denekler, mirastan kız çocuklarına pay verilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Fakat ne yazık ki, pratikte bu uygulanmamaktadır.   

Ayrıca yörede devletten, işsizliğe çözüm getirmesi ve yöreye yatırım yapması beklentileri 

haricinde, Caferilere kendi inançları doğrultusunda din hizmeti sunulması, bunun ilk adımı 

olarak, mollaların diyanet bünyesine alınarak, onlara maaş ödenmesi şeklinde dini beklentileri 

olmuştur. Ancak Nahçıvanlı kadınların sebep olduğu fuhuşun Iğdır’da önlenmesi şeklinde bir 

beklentiyi sadece bir deneğimiz belirtmiştir. Ne yazık ki, bu durumu halk tasvip etmemekle 

beraber, kanıksama sürecine girmiştir. 

Sonuç olarak inanç esasları açısından imamet ve buna bağlı olarak telakki edilen Mehdi 

inancı haricindeki diğer inanç esaslarına sahip olanların oranı yüksek olmakla beraber, kurban 

kesmek ve Ramazan orucu haricindeki ibadetlere katılım düşüktür. Aşura törenlerinin dini 

motivasyona etkisinin azaldığını, Sünni biriyle evliliğe, Sünni Camisinde namaz kılmaya karşı 

olumlu düşünenlerin arttığını, Sünnilere karşı da bir olumlulama süreci içerisine girildiğini hem 

sonuçlarımız, hem de gözlemlerimiz göstermektedir. Bu açıdan İlçe halkının üzerinde mezhebi 

faktörlerin etkisinin giderek azaldığını, Sünni inanca karşı da spontan bir yönelişin olduğunu 

gözlemledik.  

Yöre halkının zihninde varlığını devam ettiren önyargıların, İslam hakkında doğru, 

güvenilir bilgilere ulaşılmasıyla ve yeni nesillerin ön yargılarını besleyen davranış ve 

düşüncelerin terk edilmesiyle zamanla tamamen yok olacağını düşünmekteyiz. Ancak şunu da 

göz ardı etmemeliyiz ki, önyargıların nedenini tek başına yöre halkında ve onların 

davranışlarında aramamak gerekir. Yörenin dini, sosyal ve ekonomik açıdan uzun yıllar ihmal 

edilmiş olması ve sorunlarının görmezlikten gelinmesi bu süreci geciktirmiş, hatta engellemiştir. 

Geçmişte yapılan hatalarda Sünni ve Şii kesim ısrarcı olmayarak, din birliği ve vatan 

sevgisi göz önüne alınarak ortak noktalarda buluşulabileceğine inanıyoruz. Bizim gördüğümüz 

kadarıyla Karakoyunlu halkı bu süreci başlatmış bile. Sünni kesimin de buna destek olması çok 

önemlidir.  
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EKLER 

Ek-1 

ANKET FORMU 

 

  Elinizdeki anket formu, bilimsel bir araştırmaya yardımcı olmak için hazırlanmıştır. 

Araştırmanın amacı, Karakoyunlu ilçesi ve köylerindeki sosyal ve dini hayat hakkında bilgi elde 

etmektir. 

 

Bu araştırma bilimsel bir çalışma olduğundan, sorulara doğru ve samimi cevaplar 

vermeniz, araştırmamızın doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşması için çok önemlidir. 

 

Formdaki cevaplar hiçbir kişi ve kuruma verilmeyecek, sadece araştırmamız için 

kullanılacaktır.  

 

Lütfen anket formunun herhangi bir yerine isminizi yazmayınız.  

 

Her soruyu dikkatlice okuyarak, durumunuza en uygun seçeneğin önüne  (X) işareti 

koyunuz.   

 

Seçeneklerin arasında sizin vereceğiniz cevaba uygun seçenek yoksa,  “Diğer (Lütfen 

belirtiniz )”…………..ifadesindeki noktalı yere cevabınızı yazınız.                                                  

 

İlginiz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

                

                        

Figen BALAMİR 

Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Öğrencisi 
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1. Cinsiyetiniz:   

1 (   ) Kadın     2 (   ) Erkek     

2. Yaşınız:  

1 (   ) 17-25 arası        2 (   ) 26-40 arası        

3 (   ) 41-60 arası        4 (   ) 61 ve yukarısı 

3. Medeni durumunuz:  

1 (  ) Bekâr     2 (   ) Evli    3 (  ) Boşanmış    

4 (   ) Eşi vefat etmiş        

4. Eğitim durumunuz: 

1 (   ) Okuma yazma bilmiyor   2 (  ) Okur -yazar       

3 (   ) İlkokul mezunu  4 (  ) Ortaokul mezunu    

5 (   ) Lise veya dengi okul mezunu  

6 (   ) Fakülte veya yüksekokul mezunu   

7 (   ) Diğer……… 

5. Mesleğiniz: 

1 (  ) Çiftçi       2 (  ) Esnaf ve Zanaatkâr     

3 (   ) Memur   4 (   ) İşçi     5 (   ) Emekli     

6 (   ) İşsiz   7 (  ) Ev Hanımı  8 (   ) Öğrenci     

9 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz ) ……… 

6. Aileniz kaç kişiden oluşuyor? 

1 (   )…………..kişi         

7. Ailenizin aylık gelir durumu nedir?  

 1 (  ) 300 YTL Altı 

 2 (   ) 300 -400 YTL  arası       

 3 (   ) 401-750 YTL arası      

 4 (   ) 751-1000 YTL arası   

 5 (   ) 1001-1500 YTL arası          

 6 (   ) 1501-2000 YTL arası     

 7 (   ) 2001YTL ve üstü  
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8. Kitle iletişim araçlarından hangilerini kullanıyorsunuz? (Birden fazla şık 

işaretleyebilirsiniz.) 

1 (  ) Radyo, televizyon    2 (   ) Bilgisayar   

3 (   ) Uydu  alıcısı           4 (   ) Gazete ve dergi   

5 (   ) Diğer  (Belirtiniz)……………… 

 9. Allah inancı bakımından kendi durumunuza uygun seçeneği işaretleyiniz. 

1 (  ) Her şeyi yaratan Allah’ın varlığına kesin olarak inanıyorum ve bu konuda akli ve 

mantıki delillerin varlığını kabul ediyorum. 

2 (  ) Allah’ın varlığına inanıyorum, fakat bu konuda delile ihtiyaç duymuyorum. 

3 (   ) Allah’ın varlığına inanıyorum, fakat bazı şüphelerim var. 

4 (   ) Allah’ın varlığına ailem ve çevrem inandıkları için inanıyorum  

5 (   )   Allah’ın varlığına inanmıyorum 

6 (   ) Diğer (Belirtiniz )……… 

10. Kur’an-ı Kerim’in 1400 yıl önce nazil olmasına rağmen tüm emirlerinin kıyamete kadar 

geçerli olduğu görüşüne katılıyor musunuz? 

1 (  ) Katılmıyorum    2 (  ) Katılıyorum     

3 (  ) Fikrim yok         4 (  ) Diğer (Belirtiniz)……… 

11. Günlük yaşantınızda kişilerin başına gelen felaketlerden dolayı ( Kahpe kader, felek 

vurdu bizi v.b. gibi) sözlerle sızlanmalarına karşı tutumunuz nedir?  

1 (   ) Allah’a isyandır ve günahtır. 

2 (   ) Sıkıntılı bir durumda söylenmişse mazur görülebilir. 

3 (  ) Bu tür ifadeler, kişinin yaratıcısına karşı bir sitemidir. 4 (   ) Bu, insanın kendisini 

rahatlatma yoludur.  

5 (   ) Bu, insanın sorumluluklarından kaçış yoludur. 

6 (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz )………… 

12. “Bu dünyada ne ekersen, öbür dünyada onu biçersin” görüşünü doğru buluyor 

musunuz? 

1 (  ) Evet   2 (  ) Hayır     3 (  ) Kısmen   doğru    

4 (  ) Fikrim yok  5 (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……. 
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13. Aşağıdakilerden hangilerine inanırsınız? 

1 (   ) Fal, büyü                       5 (   ) Türbe ziyareti 

2 (   ) Çarpılma, cinli olma     6 (   ) Mezarda mum yakma 

3 (   ) Nazar                            7 (   ) Hepsi 

4 (   ) Muska                           8 (   ) Hiçbiri 

14. Kendinizi dini inanç ve yaşayış yönünden nasıl tanımlarsınız? 

1 (   ) İnanıyorum ve ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum. 

2 (   ) İnanıyorum ama ibadetlerimi aksatıyorum. 

3 (   ) İnanıyorum ama ibadetlerimi yapamıyorum. 

4 (   ) Dine ilgi duymuyorum. 

5 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……… 

15. “İnsan doğumundan ölümüne kadar ne yaparsa yapsın, sadece alnına yazılanı görür” 

görüşü hakkındaki düşünceniz nedir?  

1 (   ) Doğru            2 (   ) Yanlış     3 (   ) Kısmen doğru   

4 (   ) Fikrim yok     5 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……… 

16. Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye ve insanların inanç ve amellerine göre cennet 

veya cehenneme gideceğine inanıyor musunuz? 

1 (  ) Evet inanıyorum   2 (   ) Hayır inanmıyorum          

3 (  ) Kararsızım            4 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……… 

17. Hz.Muhammed ile ilgili aşağıdaki maddelerden size uygun geleni işaretleyiniz. 

1 (   ) Hz.Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna inanıyorum. 

2 (   ) Hz.Muhammed’in peygamberliği konusunda şüpheler taşıyorum. 

3 (   ) Bazı üstün yetenekleri olmakla beraber Hz.Muhammed’in peygamber değil; sadece 

bir insan olduğuna inanıyorum.  

 4 (   ) Fikrim yok  

 5 (   ) Diğer(Lütfen belirtiniz )……………  

18. Meleklere inanıyor musunuz? 

1 (   ) Evet inanıyorum. 

2 (   ) Evet inanıyorum, ama mahiyetleri ve fonksiyonları hakkında bir şey bilmiyorum. 

3 (   ) Hayır İnanmıyorum 

4 (   ) Fikrim yok   5 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )………………….. 
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19. “Mehdi, on ikinci imam olup, on  birinci imam Hasan Askeri’nin oğludur. Şu anda 

hayatta ve gizlenmiş durumdadır. Günün birinde ortaya çıkacak ve yeryüzünü adaletle 

dolduracaktır.”  düşüncesine inanıyor musunuz?   

1 (   ) Evet       2  (   ) Hayır    3  (   ) Fikrim yok  

4 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )…………… 

20. “İmamlar masumdurlar, hiç günah işlemezler ve ilimde en üstün kimselerdir.” görüşü 

size göre doğru mudur? 

1 (   ) Evet doğrudur.    2 (   ) Hayır doğru değildir.       

3 (   ) Fikrim yok.         4 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……… 

21. Günün birinde bir yakınınız, mesela babanız hastalansa bir an önce sağlığına kavuşması 

için ne yaparsınız? 

1 (   ) Doktora götürürüm 

2 (   ) Okutmak için bildiğim din büyüğüne götürürüm. 

3 (   ) Hem doktora, hem de din büyüğüne götürürüm.  

4 (   ) Duruma göre değişir  

5 (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………………… 

22. Tıbbi tedavi gördüğü halde biri türlü çocuğu olmayan bir çiftin, çocuklarının olması 

için imamların kabirlerini ziyarete gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

1 (   ) Uygun bulurum. 

2 (   ) Bunun bir fayda sağlayacağına inanmam. 

3 (   ) Fikrim yok. 

4 (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz )………………….. 

23. Hz. Muhammed’in sahabeleri hakkında aşağıdaki maddelerden size uygun geleni 

işaretleyiniz. 

1 (  ) Sahabelerin hepsi faziletli kişiler olup, Hz. Peygamberin vefatından sonra da 

faziletlerini devam ettirmişlerdir. 

2 (   ) Sahabeler her ne kadar Hz. Peygamber zamanında faziletli kimseler idiyse de, onun 

vefatından sonra çoğu doğru yoldan uzaklaşmıştır. 

3 (   ) Fikrim yok. 

4 (   ) Diğer (Farklı düşünüyorsanız lütfen yazınız.)……… 
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24. “İbadet etmemize gerek yok;  kalbimizdeki iman bize yeter” görüşüne katılıyor 

musunuz?  

1 (   ) Evet              2 (   ) Hayır    3 (   ) Kısmen katılıyorum       

4 (  )  Fikrim yok    5 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……… 

25. Her yıl muharrem ayında düzenlenen aşura törenlerinin dini duygularınızın 

kuvvetlenmesinde etki derecesini belirtir misiniz? 

1 (  ) Çok fazla   2  (   ) Fazla 3 (  ) Az    

4 (   ) Hiç  5 (  ) Diğer(Lütfen belirtiniz )………… 

26. Yeterli derecede dini bilgiye sahip olduğunuz kanaatinde misiniz?  

1 (   ) Evet  2 (   ) Hayır 3 (   ) Kısmen    

4 (   ) Diğer  (Lütfen Belirtiniz )………………….. 

27. Dini bir konuda probleminiz olduğunda öncelikle kimlere müracaat edersiniz? 

1 (   ) Anneme         2 (   ) Babama 

3 (   ) Ağabeyime, ablama veya kardeşime 

4 (   ) Sünni din görevlilerine 

5 (   ) Caferi din görevlilerine 

6 (   ) Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine 

7 (   ) Çevrede dindar olan tanıdıklarıma 

8 (   ) Dini kitaplara 

9 (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz)…………………… 

28. Okullarda ( ilk, orta ve lise) verilen Din  Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri hakkındaki 

düşünceniz nedir? 

1 (   ) Faydalıdır. Zorunlu ders olarak okutulmalıdır. 

2 (   ) Faydalıdır. Ancak seçmeli ders olarak okutulmalıdır. 

3 (   )Faydalıdır. Ancak Caferilik hakkında da bilgi verilmelidir. 

4 (   ) Faydasızdır. Kaldırılmalıdır. 

5 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz.)……… 
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29. Evinizde hangi dini kitaplar bulunur? Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz. 

1 (   ) Kur’an-ı Kerim     

2 (   ) İslam ilmihali veya kadın ilmihali     

3 (   ) Tefsir, hadis kitapları      

4 (   ) Namaz, dua kitapları  5 (   ) Dini kitaplar, romanlar    6 (   ) Hepsi     

 7 (   ) Hiç dini kitap yok      8 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )…… 

30. Hz. Peygamber ve yakınlarıyla ilgili aşağıda boş bırakılan yerlere bildiklerinizi yazınız. 

1. Hz. Peygamberin adı: …………………………. 

2. Doğum tarihi: ……………………..................... 

3. Kaç yıl yaşadı: …………………………………. 

4. Annesinin adı: ………………………………….. 

5. Babasının adı: …………………………………… 

6. Hanımlarından birinin adı: ……………………… 

7. Çocuklarından birinin adı   : …………………….. 

31. On iki imamdan bildiklerinizin isimlerini yazınız. 

1……………… ….. 2………………   

3………………….. 4.……………… 

5…………………..    6………………..  

7. ………………….  8. ………………      

9. …………………. 10 ………………   

11. ………………… 12……………… 

32. Kur’an’ı Kerim’i Türkçe mealinden okudunuz mu? 

1 (   ) Evet        2 (    )  Hayır  3 (   ) Kısmen  

4 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……… 
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33.Kur’an-ı Kerimi Arapçasından okuma ile ilgili durumunuz aşağıdakilerden hangisine 

uymaktadır? 

1 (   ) Kur’an-ı Kerim okumasını bilmiyorum              

2 (   ) Her gün okurum. 

3 (   ) Ara sıra okurum. 

4 (   ) Cuma günleri, mübarek gün ve gecelerde  

5 (   ) Arkadaş toplantılarında okurum 

6 (   ) Hiç okumam  

7 (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz)…………… 

Aşağıdaki ibadetlerden hangilerini, hangi sıklıkla yerine getiriyorsunuz? 

                                      Devamlı          Ara sıra           Hiç___ 

34. Günlük Namazlar   1 (   )             2 (    )            3 (   ) 

35. Ramazan orucu      1 (    )            2 (    )            3 (   ) 

36. Nafile namaz ve oruç   1 (    )              2 (    )            3 (    ) 

37. Cuma ve bayram namazları 1 (    )       2 (    )            3 (    ) 

38. Geçen Kurban Bayramında kurban kestiniz mi? 

1 (   ) Evet         2 (   ) Hayır. Çünkü eşim/ailem kestiği için kesmedim        

3 (   ) İmkânım olmadığı için kesmedim  4 (  ) Kurban kesmenin gerekli olduğuna 

inanmıyorum   5 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )………… 

39. Hac ile ilgili durumunuz nedir? 

1 (   )  Bir defa hacca gittim 

2 (   ) Birden fazla hacca gittim.           

3 (   ) İmkânım olmadığı için hacca gitmedim. İmkânım olduğunda gitmek istiyorum. 

4 (   ) Hacca gitmeyi uygun bulmuyorum.  

5 (   ) Diğer ( Belirtiniz )…………  

40. Meşhed ziyaretine  gittiniz mi? 

1 (   ) Bir defa gittim          

2 (   ) Birden fazla gittim 

3 (   ) İmkânım olmadığı için gitmedim. İmkân bulduğumda gitmek istiyorum. 

4 (   ) Meşhed’e gitmeyi uygun bulmuyorum. 

5 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……………….. 
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41. Kerbela ziyaretine gittiniz mi? 

1 (   ) Bir defa gittim         

2 (   ) Birden fazla gittim 

3 (   ) İmkânım olmadığı için gitmedim. İmkân bulduğumda gitmek istiyorum. 

4 (   ) Kerbela’ya gitmeyi uygun bulmuyorum. 

5 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……………….. 

42. Zekâtla ilgili durumunuz aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? 

1 (    ) Her yıl zekâtımı veririm. 

2 (    ) Bazı yıllarda zekât verdim. 

3 (    ) Zekât veremiyorum, ancak imkânım olduğunda vermek istiyorum. 

4 (    ) Zekât vermeyi gerekli görmüyorum.  

5 (    ) Diğer (Lütfen  Belirtiniz)……………… 

43. Humusla ilgili durumunuz aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? 

1 (   ) Her yıl humusumu veririm. 

2 (   ) Bazı yıllarda humusumu verdim. 

3 (   ) Humus veremiyorum, ancak şartlar gerçekleştiğinde vermek istiyorum. 

4 (   ) Humus vermeyi gerekli görmüyorum. 

5 (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz )………… 

44. Yıllarca çalışıp maaşıyla bir ev satın alamayan memurun,  bu nedenle bankadan faizli 

kredi kullanmasını nasıl karşılarsınız?  

 1 (   ) Faiz zamanımızda gerekli olan bir durumdur. Normal karşılarım 

 2 (   ) Dinimize göre haramdır. Faize karşıyım. 

 3 (   ) Dinimize göre haram olmakla birlikte, mecburiyet karşısında alınabilir.   

 4 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz)……………..  

45. Yörenizde kız evlatlara mirastan pay verilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

1 (   )Yanlış bir uygulamadır. Kızlara mirastan pay verilmelidir. 

2 (   )  Doğru bir uygulamadır. Çünkü bu İslam’ın bir emridir. 

3 (   ) Doğru bir uygulamadır. Çünkü bu Caferi inancının bir gereğidir. 

4 (   ) Doğru bir uygulamadır. Çünkü bu geleneklerimizin bir gereğidir. 

5 (   ) Diğer( Lütfen belirtiniz)………………… 
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46. Bir  kadın evinin dışında para kazanmak için çalışmalı mıdır? 

1 (   ) Evet     2  (    ) Hayır    3  (   ) Kararsızım   

4 (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz )………….. 

47.Aşağıdakilerden hangisi kız çocuklarının okumasıyla ilgili düşüncenizi yansıtmaktadır? 

1 (  ) Kız çocuklarının okumasına karşıyım. 

2 (  ) Kız çocukları ilköğretimi bitirmelidir. 

3 (  ) Lise mezunu olmaları yeterlidir. 

4 (  ) Okuyabildiği kadar okumalıdır. 

5 (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……… 

48. Evli olmayan kız ve erkeklerin görüşmeleri ve bir arada özel hayat yaşamaları( flört) 

hakkındaki görüşünüz nedir? 

1 (   ) Çağımızın gereğidir     

2 (   ) Ahlaksızlıktır   

3 (   ) Günahtır      

4 (   ) Ayıptır  

5 (   )  Diğer ( Lütfen belirtiniz )……. 

49. Sizce eş seçiminde başka özelliklerin yanı sıra, eşin dindar olmasına da dikkat edilmeli 

midir? 

1  (   ) Evet     2 (  ) Hayır      3 (  ) Fikrim yok     

4  (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )… 

50. Sizce bir ailede kadının kocasına mutlak itaat etmesi (onun her dediğini yapması) 

gerekli midir? 

1 (   ) Evet      2  (    ) Hayır    3 (   ) Kararsızım     

4 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )  ……… 

51. Dini nikâh konusundaki tutumunuz aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? 

1 (   ) Dini nikâh mutlaka gereklidir.                

2 (   )  Dini nikâh gereksizdir. 

3 (   ) Resmi nikâh önceliklidir ancak dini nikâh da yapılmalıdır 

4 (   )  Diğer (Lütfen belirtiniz)………………… 
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52. Aşağıdakilerden hangisi başlık ve süt parası ile ilgili düşüncenizi yansıtmaktadır? 

1 (   ) Başlık ve süt parasına çok karşıyım. İkisi de kaldırılmalıdır. 

2 (   ) Makul bir miktar olarak süt ve başlık parası alınmalıdır. 

3 (   ) Sadece başlık parası alınmalıdır. 

4 (   ) Sadece süt parası alınmalıdır. 

5 (   ) Fikrim yok 

6 (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz)……… 

53. Nahçivanlı bayanlarla ikinci bir eş olarak evlenmek veya arkadaşlık kurmak hakkında 

ne düşünüyorsunuz? 

 1 (   ) Çok karşıyım          

 2 (   ) Karşıyım     

 3 (   ) Karşı değilim 

 4 (   ) Uygun buluyorum           

 5 (   ) Fikrim yok  

 6 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……… 

54. Almanya’ya gitmek için formaliteden yapılan evlilikler, boşanmalar veya çocuk kaydı 

yapılması size göre doğru mudur?  

1 (   ) Evet         2 (  ) Hayır           3 (   )Fikrim yok   

4 (   ) Diğer(Lütfen belirtiniz )……… 

55. Sünni komşularınızla veya arkadaşlarınızla ilişkileriniz hangi düzeydedir? 

1 (  ) Hiç Sünni komşum/arkadaşım yok  

2 (  ) Sünni komşularımla/arkadaşlarımla  daima yardımlaşır ve ziyaretleşiriz.  

3 (   ) Sünni komşularımla sadece tanışıyoruz. 

4 (   ) Sünni komşularım/arkadaşlarım ailem kadar yakındır. 

5 (   ) Sünnilerle komşuluk ve arkadaşlık türünden bir yakınlığa karşıyım. 

6 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……… 

  56. Sünni biriyle evlilik konusunda ne düşünüyorsunuz?  

1 (   ) Karşıyım. Çünkü geleneklerimiz farklıdır.  

2 (   ) Karşıyım. Çünkü mezheplerimiz farklıdır  

3 (   ) Sünni biriyle evliliğe karşı değilim. 

4 (   ) Fikrim yok.  5 (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) … 
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57. Şii inancına mensup bir müslümanın Sünni camisinde namaz kılmasını ve Sünni 

imamın vaazını dinlemesini uygun bulur musunuz? 

1 (   ) Evet      

2 (   ) Hayır           

3 (   ) Zorunlu hallerde olabilir.      

4 (  ) Fikrim yok  

5 (  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz ) 

58. Ülkenin batı bölgelerinde yaşayan halkın faydalandığı imkânların büyük 

çoğunluğundan faydalandığınıza ve devletin o bölgelerin halkı ile size aynı muamelede 

bulunduğuna inanıyor musunuz? 

1 (    ) Evet 2  (    ) Hayır 3 Kısmen   

4 (    ) Diğer (Lütfen belirtiniz )……………… 

59. Size göre bulunduğunuz yörenin en önemli sorunu nedir? 

1 (   ) İşsizlik 

2 (   ) Okul yetersizliği 

3 (   ) Sağlık imkânlarının yetersizliği   

4 (   ) Konut ihtiyacı 

5 (   ) Bölgesel güvenlik 

6 (   ) Başlık parası  

7 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz) ……… 

60. Devletten beklentilerinizi yazar mısınız? 

1 (   ) Dini anlamda beklentileriniz:………………… 

2 (   ) Ekonomik beklentileriniz……………………. 

3 (   ) Sosyal beklentileriniz:……………………….. 
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61. Sizce uluslararası ilişkiler ve siyasi açıdan en güçlü İslam ülkesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

1 (   ) Suudi Arabistan 

2 (   ) İran 

3 (   ) Türkiye 

4 (   ) Malezya  

5 (   ) Endonezya 

6 (   ) Diğer  (Lütfen belirtiniz) ………  

62.   Sizce dini yaşayış bakımından en ideal  (iyi) İslam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

1 (   ) Suudi Arabistan 

2 (   ) Mısır 

3 (   ) İran 

4 (   ) Türkiye 

5 (   ) Endonezya 

6 (   ) Malezya 

7 (   ) Diğer (Lütfen belirtiniz …………… 
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Ek-2 Iğdır Haritası 
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Ek-3 

Fotograflar

Iğdır Şehir Merkezinden Görünüm 
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Ağrı Dağı’nın Iğdır’dan Görünümü 
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Karakoyunlu’nun Ana Caddelerinden Bir Görünüm 
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Karakoyunlu’dan Görünüm 
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Karakoyunlu’da Üç Kuşak Bir Arada 
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Sünni Camisi 
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Yaşlı Bir Kadın ve Torunu 
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Geleneksel Kıyafetli (Çerçov)  Giyimli Bir Kadın ve Yeni Model Giyim Tarzı 
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Namaz Esnasında Yaşlı Kadınlar Çeçov Giyerler. 
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Garip Seyyid Türbesi 
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Garip Seyyid Türbesinde Dileğinin Gerçekleşmesi İçin Mum Yakan Genç Bir Kadın 
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Tezin Adı :Karakoyunlu’da Sosyal ve Dini Hayat 
 
Tez Yazarı :Figen Balamir 
 

ÖZET 
 

Araştırmada ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan, Iğdır İli’nin 

Karakoyunlu İlçe’sinde ikamet eden Azeri kökenli, Caferi mezhebine mensup halkın dini 

ve sosyal hayatı, teorik ve pratik yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Şii inancı 

doğrultusunda dini ve sosyal hayatı şekillenmiş bir toplumdaki değişimi gözlemlemek, 

sorunlarını ve beklentilerini tespit etmek amacıyla teorik olarak açıklanan araştırmada, 

belirlenen örnekleme de anket uygulanmıştır. 

 

Bu çalışma giriş, araştırmanın konusu, amacı, yöntemi, sınırları, varsayımları, 

evreni, örneklemi konuları haricindeki dört bölümden oluşmaktadır. 1.Bölümde, araştırma 

yapılan yörenin genel özellikleri, ikinci bölümde araştırmaya katılanların kişisel özellikleri 

ele alınmıştır. Üçüncü bölüm, dinin tanımı ve mahiyeti, din toplum münasebetleri, din ve 

değişim, Caferilikte inanç ve ibadet esasları, Karakoyunlu İlçesi’nde dini hayatla ilgili 

bulgulardan oluşmaktadır. Dördüncü bölümde ise, Karakoyunlu’da sosyal hayatla ilgili 

bulgular ele alınarak, Caferilerin Sünnilerle ilişkileri, devletten dini, ekonomik ve sosyal 

alandaki beklentileri tespit edilmiştir. 

  

Sonuç kısmında ise, araştırmamızın varsayımları değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Caferilik, Şiilik, Mezhepler, Dini Hayat, Sosyal Hayat, Iğdır, 

Karakoyunlu, Sosyal değişme, Din. 
 



 236

Thesis Name :Karakoyunlu’da Sosyal ve Dini Hayat 
 
Thesis Writer:Figen Balamir 
 

ABSTRACT 

 

In this study, the religious and social life of the [ethic] people of Azeri origin, 

practising the Jafari denomination, inhabiting in Karakoyunlu province of Igdir in the 

Eastern Anatolian region of Turkey have been analysed using theoretical and practical 

methods. To analyse the transition within this people, whose religious and social living 

styles have been shaped by Shia Islam, and to determine their expectations and see their 

problems, a survey and sampling procedure have been implemented.  

 

This study is constituted by four chapters except for an introduction, subject of the 

study, purpose, method, limitations, assumptions, population and sampling. In the first 

chapter, general characteristics of the region in question; in the second chapter, 

personal/individual characteristics of the participants have been dealt with. In the third 

chapter, definition and framework of religion, its relationship with the society, belief and 

religious practices in Jafari denomination and findings as to the religious life in 

Karakoyunlu have been focused on. In the fourth chapter, dealing with the findings as 

regards the social life in Karakoyunlu, relationships between Jafaris and Sunnis, their 

social, economic and religious expectations from the state have been determined.  

 

In the conclusion part, assumptions about our study have been examined.  

 

Key Words: Jafari, Shia, denominations, religious life, social life, Igdir, Karakoyunlu, social 
transition, religion. 
 
 


