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 Bu çalışmaya, geleneksel yapıların ürettiği kanaat önderlerinin aktörlük rolleri 

ve toplumsal etki alanları konu edilmektedir. Kavramsal çerçevede kanaat önderliği 

sosyolojik bir olgu olarak ele alınmış, toplumsal grupların dini ve ataerkil değerler 

üzerinden ürettiği farklı tipolojilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Kanaat önderliğini üreten 

toplumsal yapı özellikleri ve kanaat önderlerinin bu toplumsal yapı üzerindeki etkileri,  

hem nitel hem de nicel yöntemlerle incelenmiştir. Kanaat önderliğinin tanımı, kültürel 

arka planı ve gündelik yaşamdaki pozisyon ve rollerine ilişkin hem kanaat önderlerinin 

hem de etkili oldukları sosyal yapıda yaşayan insanların görüşleri alınmıştır. Çalışmada, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 50 kanaat önderiyle görüşülmüş, toplumsal 

bir grup mensubiyeti olan 615 kişiye de Kanaat Önderliği Toplumsal Algı Anketi 

(KÖTAA) uygulanmıştır. Kavramsal tartışmalar ve sahadan elde edilen verilerle 

birlikte, kanaat önderlerinin toplumsal etkileri, aktör olarak rol aldıkları geleneksel 

sosyal yapı içinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kanaat, Kanaat Önderliği, Sosyal Yapı, Toplumsal 

Gruplar, Toplumsal Aktör  
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ABSTRACT 

Opinion Leaders as Educational and Culturel Actors and Phenomenon of Opinion 

Leadership 

(Van, Bitlis, Muş, Hakkâri, Siirt, Şırnak, Ağrı Cities Examples) 

Erdoğan, Fatma 

PhD, Cultural Foundation of Education 

Advisor: Prof. Dr. İsmail Doğan 

May, 2017, xvi + 137 Pages 

The subject of this work is the actors roles and social domains of opinion leaders 

produced by traditional structures. In the conceptual framwork, the opinion leadership 

was considered as a sociological phenomenon and tried to be explained by different 

typologies that social groups produced on religious and patriarchal values. The 

characteristics of social structures that produce opinion leadership and the effects of 

opinion leaders on this social structure are studied by qualitive and quantitative methots. 

The definiton of the opinion leadership, the cultural background and the positions and 

roles in everyday life were taken by both opinion leaders and those living in the social 

structure where they were infuential. In the study, 50 opinion leaders in the Eastern and 

Southeastern Anatolia Regions were interviewed and the Opinion Leadership Social 

Perception Questionnaire (KÖTAA) was applied to 615 people who belong to a social 

group. Together with conceptual debates and field-based arguments, the social 

implications of the opinion leaders in the traditional social stucture they acted as actors 

were tried to be explained. 

  

 

Keywords: Opinion, Opinion Leadership, Social Structure, Social Groups, 

Social Actor 
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BÖLÜM 1 

1. GİRİŞ

Toplum insanı her yönüyle kuşatır ve bütün yaşamsal faaliyetler toplum içinde 

gerçekleşir. Faaliyetlerin yürütüldüğü toplumsal kurumların hâkim düşünce ve inanç 

sistemleri tarafından şekillenerek toplumsallaşır, toplumsal yapının işleyişine uyum 

sağlayarak o yapının bir parçası olur.  

Her toplumsal yapının merkezine koyduğu temel düşünce ve değerler sistemi 

farklıdır. Modern toplum yapılarında, bilimsel akıl ve rasyonelliğe dayalı fikirler 

merkezi bir değer olarak kabul edilirken, geleneksel toplumlar yerel kültürel değerler ve 

inanç sistemleri tarafından şekillenmektedir.  

Modern ve geleneksel toplumlarda toplumsallaşma sürecinde bireye aktarılan 

inançlar, kanaatler (görüşler), tutumlar ve değerler ile bunları temsil eden kurumlar ve 

aktörler farklılaşmaktadır. Örneğin bireyci Batı toplumlarında ayrışma, özgün olma, 

özgürleşme ve bireyselleşme önemli görülürken, daha geleneksel olan kolektivist 

toplumlarda bireyler arasındaki ilişkiler, biz bilinci, aidiyet ve topluma uyum önemlidir. 

Modern toplumlarda kanaatler kişisel olarak oluşturulur ve bireysel olarak temsil edilir. 

Geleneksel toplumlarda ise kanaatler, ortak düşünceler ve inançlar, genellikle otoriteler 

tarafından temsil edilmektedir. Geleneksel toplumlardaki bu otoriteler de çoğu zaman 

“kanaat önderi” olarak tanınırlar.  

Kanaat sözcüğü çeşitli sözlüklerde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Örneğin 

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde kanaat sözcüğü “elindekinden hoşnut olma durumu, 

kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum” olarak tanımlanmıştır. Yine 

aynı sözlükte geçen başka bir tanıma göre de kanaat, “kanma, inanma; kanış, kanı, 

inanç, düşünce”dir. 1  Felsefe sözlüğünde kanaat şu şekilde tanımlanmaktadır; “1. 

Rasyonel bir temeli olmakla birlikte, kendisinden kuşku duymanın olanaklı olduğu bir 

önerme ya da hipotez. 2. Kişisel görüşlere dayanan inanç. 3. Otorite ve güvene dayalı 

olarak benimsenmiş düşünce”.2 

1TDK, Türkçe Sözlük, (10. Baskı), Ankara, 2005, s.1057. 
2Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, (2. Baskı), Ekin Yayınları, Ankara, 1997, s.389-390. 
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Kanaat, düşünce veya felsefedeki tanımıyla kişisel görüşlere dayalı bir inançtan 

oluşabilir. Bir düşünceye gönülden bağlı olmaya inanç yerine inanış (mit), beş duyu ile 

algılamadan soyut bir kavrama akıl yürütme ile inanmaya ise inanç denmektedir. 

İnsanın bir şeyin gerçek olup olmadığına veya ahlaken uygun olup olmadığına 

bakmadan inanması zayıf bir inanışı ifade eder. Mantık yürütme sonunda onaylanan ve 

gönülden doğrulanan fikirler ise inanca dönüştüklerinde daha kalıcı bir temel dayanağa 

sahip olurlar.3 Bu durumda inançlar, bir akıl yürütme sonunda elde edilen düşünce ve 

fikirlere gönülden bağlılık şeklinde tanımlanmaktadır. Althusser de inancın fikirlerden 

kaynaklandığını ifade etmektedir. Althusser’e göre bir birey Tanrıya ya da Göreve ya da 

Adalete, vb. inanır ve bu inanç söz konusu bireyin fikirlerinden kaynaklanır.4 

Modern ve geleneksel yapıların düşünce ve inanca atfettikleri değer 

farklılaşmakta ve özellikle kanaat sözcüğüne yüklenen anlamlar değişmektedir. Kanaat 

sözcüğü İngilizcede opinion sözcüğü ile ifade edilmektedir. Ancak opinion sözcüğü 

Türkçeye “zan, tahmin, fikir, oy, düşünce”5 olarak çevrilmektedir. Modern toplumlarda 

kanaat pozitif nitelikte bir “düşünce” olarak tanımlanabilirken, geleneksel toplumlarda 

kanaat, kişisel görüşlere, fikir ve düşüncelere dayalı bir inanç olarak 

tanımlanabilmektedir. Geleneksel toplumlarda kanaati belirleyen inançlar dini nitelikte 

olabileceği gibi kültürel nitelikte de olabilir. Örneğin; elindekine kanaat etme, yetinme 

ve şükretmenin gereğine ilişkin düşünce, dini bir inanç niteliği taşımaktadır. Bir aşiretin 

yapısının ve sosyal örgütlenmesinin korunması ve sürdürülmesi gerektiğine ilişkin fikir 

ve görüşler ise kültürel bir inanç niteliği taşımaktadır.  

Kültür, bir grubun üyelerinin davranışsal, duygulu, duyarlı ve zihinsel yönlerini 

kapsayan bir ortak öğrenme birikimidir.6 Bu durumda toplumsal kanaatlerin kültürel 

alışkanlıklar tarafından oluşturulduğu ileri sürülebilir. Kültürel alışkanlıkların sürekli 

hale gelmesini sağlayan unsur, davranışa toplum tarafından yüklenen anlamdır. 

Toplumsal kanaatin oluşumunda, toplumun içinde yaşadığı kültürel yapının ve bu 

yapının ürettiği ortak anlam kümelerinin (mananın) etkisi bulunmaktadır. Bireyin 

sosyalleşmesini sağlayan bu anlam kümeleri, içinde doğduğu toplumda hazır bulunan 

3Nevzat Tarhan, İnanç Psikolojisi ve Bilim, (12. Baskı), Timaş Yayınları, İstanbul, 2016, s.19. 
4Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (çev. Alp Tümertekin), İthaki Yayınları, 

İstanbul, 2014, s.73-74. 
5Redhouse Sözlüğü, (Ed. Robert Avery),(16. Basım), Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1989, s.678. 
6 Mustafa Aydın, Toplum, Kültür ve Eğitim, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2014, s.5. 
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kültürel yol göstericileri niteliğindedir. Mananın içinde tanımlandığı ve değer kazandığı 

“anlam kümeleri”, kültürel haritalar şeklinde işlev görmektedir. Kolektif mana taşıyan 

bu kültürel haritaları ve anlam kümelerini tanımlamak için Victor Turner, “kök 

paradigma” 7  deyimini kullanmaktadır. Kök paradigmalar, bireyin içinde yaşadığı 

toplumsal davranış kalıplarını ve bu davranışlara yüklenen anlamı belirlemekte ve 

bireye yaşadığı toplum içinde nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir yol haritası 

çizmektedir.  

Toplumsal yapının geneline hâkim olan inanç ve düşüncelerin –zihniyetin-  

ortak bir temsile dönüşmesi toplumsal kanaati oluşturmaktadır. Toplumsal kanaatin 

oluşumunda “düşünce tarzları”, “inanç sistemleri” ve “bilişsel haritaların”8 etkili olduğu 

düşünülmektedir.Modern ve geleneksel yapılar, düşünce tarzları, inanç sistemleri ve 

bilişsel haritaların oluşumu konularında da farklılaşmaktadır. Birey odaklı modern 

toplumlar kişisel temsile ve özgürlüğe önem verirken, cemaat yapısının hâkim olduğu 

geleneksel kapalı toplumlarda temsil ve özgürlük, dini ve kültürel inanç sistemleri 

tarafından şekillenmekte ve bir öndere ihtiyaç duyulmaktadır. 

1.1.Problem 

Kanaat önderliği geleneksel toplum yapısının ürettiği bir toplumsal aktörlük 

modelidir. Toplumsal aktörlük rolleri toplumun genel yaşam tarzını yansıtan kültürel bir 

yapı içinde şekillenmekte, olgunlaşmakta ve kolektif bir anlam kazanmaktadır. 

Toplumsal aktörlerin rollerini belirleyen kültürel çerçevede, aktör sosyal yapının hem 

ürünü hem de bu yapının üreticisi konumundadır. Dolayısıyla kanaat önderlerinin hem 

geleneksel yapının bir ürünü olarak, hem de bu geleneksel yapının devamını ve yeniden 

üretimini sağlamada üstlendikleri toplumsal rolleri açısından incelenmeleri gerekir. 

                                                           
7 Kök Paradigmalar; “süreçlerin açık adet ve kurallarla koşullandırılmadığı, belirlenmediği ya da 

yönlendirilmediği durumlar için ileri süreceğim hipotez şudur: Bu durumda belli başlı aktörler, sosyo-

kültürel süreçteki ana akımın ve bu sürecin eğitim ve kalıplaşmış durumlarda tekrarlanan hareket 

modelleri gibi insanları topluma katıcı araçlarının ötesinde şekillenen subjektif paradigmalar tarafından 

yönlendirilir. Bu tür paradigmalar, taşıyıcılarının davranış biçimini, zamanlamasını etkilemektedir”. Şerif 

Mardin, Bediüzzaman Said Nursi Olayı, Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim, (15. 

Basım), İletişim Yayınları, İstanbul 2010, s.14. 
8Peter Burke’in Zihniyet ve İdeoloji başlığı altında; bazı çağdaş sosyolog ve antropologlar tarafından 

zihniyetin oluşumu için kullanıldığını belirttiği bu terimler, toplumsal kanaatin oluşumuna etkisi olduğu 

düşünüldüğünden bu bölüme uyarlanmıştır. Tarih ve Toplumsal Kuram(6. Baskı), Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, Ankara, 2014. 
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Kanaat önderliğinin herkes tarafından kabul edilmiş bir tanımı olmadığı gibi 

herhangi bir resmi statüye de sahip değildir. Bu da kanaat önderlerinin özelliklerini ve 

kanaat önderliği için ölçütler belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte kim ya da 

kimlerin kanaat önderi olduğu, kanaat önderlerinin özellikleri, toplumsal aktör olarak 

kanaat önderlerinin oynadıkları roller, toplumsal hizmet amaçları, eğitimsel ve kültürel 

konulardaki etkinlikleri, kendilerine ihtiyaç duyulma ya da telkin ve önerilerine itibar 

edilme nedenleri, toplumda nasıl tanımlandıkları ve nasıl algılandıkları gibi soruların 

cevaplanması gerekmektedir. 

Türkiye’de kanaat önderliği, tarıma dayalı geleneksel toplum yapısının yaygın 

olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde oldukça yaygındır. Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, günlük yaşamı yüz yüze birincil ilişkilerin belirlediği 

sosyal grup ve aidiyet üzerinden tanımlanabilen, genel olarak kapalı cemaat tipi bir 

toplumsal yapıya sahiptir. Bu toplum üyelerinin kanaat önderlerine hangi aktörlük 

rolleri gereğince ihtiyaç duydukları ve bir kişinin kendi kanaatini hangi nedenlerle 

kanaat önderinin tasarrufuna bıraktığı bilinmemektedir. 

1.2.Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı, kanaat önderlerinin toplumsal aktörlük rolleriyle 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki eğitsel ve kültürel hayattaki etkilerine 

ilişkin görüş ve uygulamaları belirlemektir. Başka bir deyişle bu araştırmanın genel 

amacı, bölgedeki kanaat önderlerinin özelliklerini, hangi toplumsal konularda çözüm 

önerisi ürettiklerini, bu önerilerin çözüme katkıda bulunup bulunmadığını, kanaat 

önderlerinin faaliyetlerinin toplum üyelerince nasıl algılandığını, değer verilip 

verilmediğini, kabul görüp görmediğini, vb. tespit etmektir.  

Araştırmada bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1. Kanaat önderlerinin sosyo-demografik özellikleri nelerdir?  

2. Kanaat önderlerinin tanımı ve kişisel özellikleri nedir?  

3. Kanaat önderliğinin kültürel arka planı nedir/nasıldır?  

4. Kanaat önderlerinin toplumsal rolleri nelerdir ve hangi toplumsal grupları temsil 

etmektedirler?  
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5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanaat önderlerinin varlığı ve ihtiyaç 

duyulma nedenleri nelerdir? 

6. Kanaat önderlerinin problem çözmeye yönelik ilettiği mesaj ve çözüm önerileri 

nelerdir? 

7. Kanaat önderlerinin toplumsal ilişkileri ve iletişimleri nasıldır? 

8. Kanaat önderlerinin yaptığı toplumsal hizmetin öncelikli amacı ve niteliği nedir? 

9. Kanaat önderlerinin toplumsal sorumlulukları nelerdir? 

10. Kanaat önderlerinin toplumsal fayda sağladığı rolleri ve konuları nelerdir? 

11. Kanaat önderleri sosyolojik olguları nasıl değerlendirmektedir? 

12. Bir kanaat önderine göre en önemli toplumsal değer ve sorun nedir?  

1.3.Önem 

Kanaat önderliği, geleneksel toplumlarda toplum üyelerinin saygınlık ve değer 

atfettiği sosyal bir kurum, sosyal bir aktör ve sosyolojik bir olgudur. Geleneksel kültürel 

yapının niteliği ile bu niteliklerin toplum üyelerinin hangi yönelimleri kanalıyla kanaat 

önderliği olgusunu ürettiği ve kanaat önderlerinin geleneksel toplum yapısının devamını 

sağlamada üstlendikleri rollerin, toplum üyelerince hangi toplumsal değerler üzerinden 

anlamlandırılarak kabul gördüğünün belirlenmesi açısından araştırmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Kanaat önderleri konusunda ülkemizde iki araştırmaya rastlanmıştır. Bu 

araştırmalardan biri doğrudan kanaat önderleriyle ilgilidir ve sadece Ağrı ilini 

kapsamaktadır.9Diğer çalışma ise daha kapsamlıdır ve kanaat önderliği dolaylı olarak 

ele alınmıştır. 10  Bu araştırma, kanaat önderliği olgusunu Türkiye’nin Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illeri (Van, Bitlis, Muş, Hakkâri, Siirt, Şırnak ve 

Ağrı) kapsayan çok daha geniş bir alanda yapılmış olması nedeniyle de önemlidir.Elde 

edilecek bulgular, eğitim sosyolojisi literatürüne önemli katkılar sağlayacaktır. 

                                                           
9Ejder Ulutaş, Toplumsal Bir Tip: Kanaat Önderi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Sosyoloji Bilim Dalı Doktora Tezi, Konya, 2015. 
10 Eyüp Ortatepe, Terörle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü: Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri’ndeki Kanaat Önderleri, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Uluslar arası 

Güvenlik Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2014. 
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1.4.Sınırlılıklar 

Bu araştırma; Van, Bitlis, Muş, Hakkâri, Siirt, Şırnak ve Ağrı İllerinde etkin 

olan, ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden kanaat önderleri ve kanaat 

önderleri ile ilgili sorulara cevap veren katılımcılarla11 sınırlıdır. 

Araştırma Eylül 2013 ve Mart 2015 tarihleri arasındaki zaman dilimiyle 

sınırlıdır. Görüşme yapılan kanaat önderleri ve anket uygulanan katılımcıların konuyla 

ilgili düşünce, söylem ve etkinlikleri zamanla değişebileceğinden araştırma uygulandığı 

zaman dilimiyle sınırlıdır.  

1.5.Tanımlar 

Kanaat Önderliği: Geleneksel toplum yapısının tarihsel sürecinde; toplumun 

içinden zamanla ve kendiliğinden gelişen, ait olduğu ve temsil ettiği sosyal grubun 

gönüllülüğü ve itaatine dayalı temsil yetkisini ve gücünü elinde bulunduran sivil bir 

kimlik ve bir kapalı toplumsal grup önderliği modelidir. Toplumsal konularda etkin 

olma ve söylem üretebilmenin yanında, sosyal ve kişisel problemleri çözmek için 

taraflar arasında arabuluculuk yapan kanaat önderi, dini yaşamın ve geleneksel-kültürel 

yapının temsilcisi konumundadır. 

Eğitimsel ve Kültürel Aktör: Bir toplumdaki eğitimsel yapı ve işleyiş ile dini, 

geleneksel ve kültürel hayatın şekillenmesi ve sürekliliğinde rolü olan; temsil, teşvik ve 

yönlendirmeleriyle hayatın eğitim ve kültürel boyutundaki birçok alanına nüfuz ve etki 

edebilen bir toplumsal aktördür. Eğitimsel ve kültürel aktörler, toplumun gözü önünde 

olan; davranışları, sözleri ve duruşlarıyla örnek alınan, öykünülen ve gündem 

yaratabilen insanlardır. Bu çalışmada eğitimsel ve kültürel aktörleri temsil eden kanaat 

önderleri, yerel nitelikli önderlerdir. Eğitimsel ve kültürel aktör olarak kabul edilen 

kanaat önderleri; din âlimleri, cemaat ve tarikat liderleri, aşiret liderleri ve STK 

temsilcileridir. 

11  Katılımcılar, kanaat önderleriyle ilgili anket sorularına cevap veren nicel örneklem grubunu ifade 

etmektedir. Araştırmaya veri sağlayan nitel örneklem grubu için doğrudan kanaat önderi veya görüşmeci 

ifadesi kullanılmıştır. 
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BÖLÜM 2 

2.KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Kavramsal ve kuramsal çerçevede, kapalı toplumların ürettiği geleneksel ve 

karizmatik otorite sahibi kanaat önderleri, iki farklı tipoloji ortaya koymaktadır. 

Bunlardan biri dini temsili olan din görevlileri (şeyhler), diğeri ise ataerkil bir otorite 

temsili olan ağalardır. Kanaat önderleri, toplumsal bir yapı olan toplumsal gruplar 

içinde varlık göstermektedir. Etkin oldukları toplumsal gruplar; kan bağına dayalı bir 

grup olan aşiretler ile din temelli gruplar olan cemaat ve tarikatlardır. 

2.1.Kapalı Toplum 

Kapalı toplum, değişim ve yeniliklere görece kapalı bir toplum modelidir. 

Kapalı toplum, birbirleriyle bağı işbölümü ve mal değiş tokuşu gibi soyut toplumsal 

ilişkilerden ibaret olmayıp da, dokunma, koklama ve görme gibi somut fizik ilişkilerden 

meydana gelen somut bireylerin somut bir grubu olarak tanımlanmaktadır. 12 Kapalı 

toplum, yüz yüze ilişkilerin egemen olduğu ve toplumsal değer ve alışkanlıkların baskın 

olduğu bir toplum modelidir. Geleneksel toplumlarda üretim tarzı, topluluk üyelerinin 

ihtiyaçlarını ya da kişilerin kendi tüketimlerini karşılamak üzere örgütlenmiştir. 

Akrabalık ilişkilerinin yoğun olduğu kapalı toplumlarda tarımsal düzlemin kendine 

yeter yapısı, toplumun başka toplumlara ihtiyaç duymayan kapalı yapısını oluşturur. Bu 

yüzden geleneksel toplumlara kapalı toplum da denilir.13 

Geleneksel kapalı toplumlarda himaye ve itaat kültürüne rastlanmaktadır. Himaye 

kültüründe himaye eden ve himaye edilenler vardır. Himaye edilenlerin toplumsal 

denetim gücü, himaye edenin tekelindedir. Himaye edilenler, itaate dayalı geleneksel bir 

kabul, grup bilinci ve biz duygusuyla hareket etmektedir ve “gördükleri himaye, 

korunma ve kollanmanın derin bir minnet duygusuna dönüşmesiyle (…) geleneksel 

sistemlerin üzerinde oturduğu felsefeyi de”14 açıklamaya yardımcı olmaktadır.  

12 Karl Raimond Popper, Açık Toplum ve Düşmanları, (3. Baskı), (çev. Mete Tunçay), Liberte 

Yayınları, Ankara, 2008, s.227. 
13 İsmail Doğan, Sosyoloji Kavramlar Sorunlar, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2016, s.94. 
14 İsmail Doğan, Sivil Toplum Ondan Bizde de Var, Sistem Yayıncılık, Ankara, 2000, s.12. 
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Geleneksel kapalı toplum, Tönnies’in klasik toplum sınıflamasında yer alan 

cemaat ve cemiyet ayrımında cemaatin özelliklerini taşımaktadır. Cemaat, tartışmalı bir 

kavram olmakla birlikte basit şekliyle bir yerde birlikte yaşayan, ortak ilgilere sahip, 

birbirleriyle sistematik etkileşim içinde olan insan gruplarını betimler. 15 Tönnies, 

cemaati modern olanın karşısında, geleneksel yaşam biçiminin bir göstergesi olarak 

sunmaktadır. Weber, cemaatleşmenin temelinde ‘geleneksel’ ve ‘duygusal’, bir aidiyet 

olduğunu belirtir. Toplumsal ilişkilerinde mensupların birbirine karşı geleneksel ve 

duygusal anlamda bir aidiyet hissi duyması ve toplumsal davranışlarını bu aidiyet hissi 

üzerindengeliştirmesi, toplumda cemaatleşmeye yönelik bir eğilimin olduğunu 

göstermektedir.16Aidiyet esası ailevi münasebete dayanan cemaatlerin geleneksel bir 

kapalılık içinde olduğunu belirten Weber, kapalı toplumsal ilişkilerin tercih 

edilmesinde, mensuplarına sağladığı çıkarın etkili olduğunu belirtmektedir.17 

Geleneksel toplum yapısını örf ve adetler belirlemektedir, örf ve adetler temelde 

muhafazakârdır. 18  Bu durum geleneksel kapalı toplumların görece dışa kapalı ve 

muhafazakâr bir yapısı olduğunu göstermektedir. Türkiye, hem modern hem de 

geleneksel toplum yapılarına ve kültür sahasına sahip bir ülkedir. Özellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin “geleneksellik”düzeyinin dinsellikle bütünleşme 

açısından, ülkemizdeki diğer kültür sahalarına göre daha yüksek bir orana sahip olduğu 

düşünülmektedir.19 

2.2.Geleneksel ve Karizmatik Otorite 

Kanaat önderliği, dini ve ataerkil sosyal yapılarda bir otoriteyi temsil etmektedir. 

Otoritede geleneksel temeller; “çok eski zamanlardan beri süregelen geleneklerin 

kutsallığına ve bu geleneklere göre gücü kullananların meşruluğuna olan yerleşik inanca 

dayalıdır. 20 Otoritede karizmatik temeller ise “bir bireyin istisna kutsallığına, 

kahramanlığına, örnek özelliklerine ya da onun tarafından açıklanan veya emredilen 

15Anthony Giddens, Philip W. Sutton, Sosyolojide Temel Kavramlar, (2. Baskı), (çev. Ali Esgin), 

Phoenix Yayınları, Ankara, 2016,s.227. 
16 Max Weber, Sosyolojinin Temel Kavramları, (çev. Medeni Beyaztaş), (6. Baskı), Bakış 

Yayınları,2007, s.79. 
17Aynı, s.85-87. 
18Halil İbrahim Bahar, Sosyoloji, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2005, s.80. 
19Necdet Subaşı, Öteki Türkiye’de Din ve Modernleşme, Vadi Yayınları, Ankara, 2003,s.41-42. 
20Max Weber. Bürokrasi ve Otorite–Wirtschaftund Gesellschaft-, (6. Baskı), (çev. H. Bahadır Akın), 

Adres Yayınları, 2013, s.54. 
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normatif kalıpların ya da emrin kutsallığına olan bağlılığa dayalıdır. 21 Geleneksel 

otoritede, “egemenlik ve yetki tamamıyla dini iradeye, merhamet ve gazaba göre, fakat 

daima töre ve gelenek esasında belirlenen, belli bir çerçeve içinde gerçekleşir ve 

uygulanır”.22 Karizmatik otoritede ise karizma kelimesinin yüklendiği anlama ilişkin bir 

temsil söz konusudur. Yunanca bir kelime olan “Charisma” (hidâyet) bir kimsenin 

müstesna bir derunî kuvvetle donatılmış olması anlamına gelir. Karizma, “olağanüstü 

çekiciliği olan liderlerin kendilerine ve kişiliklerine, taraftar ve sempatizanlarınca 

yakıştırılan büyüleyici güç ve yetenekler şeklinde tanımlanmaktadır.23 

Karizmatik otorite; dinsel alana özgü olmayan karizmatik liderliğin daha çok 

hükümdarın veya iktidar zümresinin inanılan belli bir olağanüstülük niteliğine 

dayandırılmasıdır. Weber, saf karizmatik otoriteyi şu şekilde açıklamaktadır: “Örneğin 

bir dinsel kılavuz, müritlerinin; bir peygamber ümmetinin itaatini onların kendisindeki 

insanüstü, herhalde sık sık görülmeyen niteliklere inanmış olmalarıyla sağlamaktadır ki, 

bu da, saf karizmatik egemenliğin bir örneği oluyor”.24 

Geleneksel kaynaklara dayalı otorite, “atalardan kalma asırlık geleneklerin kutsallığına 

ve her daim geçerliliğine ilişkin bir inançtan beslenmektedir. Bu adeta ezelden beri 

mevcut olan gelenekler uyarınca topluma egemen olan yönetenlerin meşru 

oldukları görüşünden” 25  kaynaklanmaktadır. Geleneksel otorite, meşruiyetini 

kuşaktan kuşağa aktarılan kökleşmiş kültürel değerlere (geleneklere) uyulmasından 

alan bir güçtür. Bu sistemde insanlar, emirlere, yöneticilerin sahip olduğu 

geleneksel konumlarından dolayı boyun eğerler.26 

Geleneksel otoritede bir kimse güçlü olana itaat etmektedir, çünkü bu geçerli ve 

kullanışlı olan bir şeydir. Karizmatik otoritede bir kimse güçlü bir lideri izlemektedir, 

çünkü o kişilik olarak insanları büyülemekte ve onlara esin kaynağı 

olmaktadır. 27 Karizmatik otoriteye tarikat liderlerinin örnek verildiği görülmektedir. 

21 Weber, 2013, s.54. 
22Hans Freyer, Din Sosyolojisi, (çev. Turgut Kalpsüz), Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2013, s.176. 
23Subaşı, a.g.e., s.36; Mendras, 1975, s.142-144. 
24Aynı, s.176. 
25Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Doğan Egmont Yayıncılık, 

İstanbul, 2003, s.67. 
26Giddens, Sutton, a.g.e., s.362. 
27Anton C. Zijderveld, Kültür Sosyolojisine ve Metodolojisine Giriş, (çev.Kadir Canatan), Açılım 

Kitap, İstanbul, 2013, s.207. 
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“Tarikat önderliğine yükselmiş şahısların pek çoğuna, aynı zamanda karizmatik bazı 

güçler de atfedilirdi. Bunlardan bazıları, babadan oğula geçen bir karizmanın ilk 

başlatıcıları durumundaydılar; bunların soyundan gelenler de o ilahi kıvılcımı 

taşımaktaydılar”.28Geleneksel sosyal yapının ürettiği kanaat önderlerinin geleneksel ve 

karizmatik otorite kabullerinin meşru bir zemine; geleneksel kutsallığa dayalı itaate ve 

dini temsilcilerin taşıdığına inanılan kerametlerine dayandığı görülmektedir. 

Kanaat önderi ile ilişkili bir başka kavram da,sosyal psikoloji literatüründe tutum 

değişikliği sürecindeki rolü nedeniyle öne sürülen “epistemik otorite” 

kavramıdır.29Epistemik otorite, söylediklerinin doğru olduğuna öznel (sübjektif) olarak 

inanılan kişidir. İnsanlar epistemik otorite olarak gördükleri kişi ya da kişilerin belli bir 

konudaki bilgilerine başvururlar, bu bilgilerin doğru olduğuna inanırlar ve bu nedenle 

de daha ileri düzeyde bilgi arama faaliyetlerini durdururlar. Davranışlarını da bu 

bilgilere göre düzenlerler. Bu yönüyle epistemik otorite olarak kabul edilen kişi aslında 

bilgi arama sürecini durdurmak gibi bir işleve sahiptir. Epistemik otorite olarak 

algılanan kişilerin bu araştırmanın konusu olan kanaat önderi ile ortak özelliklere sahip 

olabileceği düşünülmektedir. 

2.3.Sosyolojik Bir Aktör: Kanaat Önderi 

Kanaat önderi, geleneksel toplumların ürettiği sosyolojik bir aktördür. Kanaat 

önderi, toplumun kadim kültürel ve dini kabullerinden beslenir. Kanaat Önderliği; tarihi 

ve kültürel temellerinin geleneksel toplum yapısı tarafından belirlendiği sosyolojik bir 

olgudur. Kanaat önderlerinin kimliği, bilinçli bir tercihten çok toplumun gönüllü ürettiği 

ve toplum tarafından takdir edilerek layık görülen -atfedilen- bir temsil niteliğindedir. 

Bu durumda kanaat önderliği için şöyle bir tanım yapılabilir: Kanaat önderi; geleneksel 

sosyal yapının ürettiği, kültürel yaşamın genel kabul gören değer yargılarından 

beslenen; örf, adet ve alışkanlıkların değiştirilemez kutsallığına dayalı ve kaynağını eski 

kurumsallaşmış aile ve inanç geleneğinden alan bir toplumsal aktördür.   

28Mardin, a.g.e., s.89. 
29 Fuat Kenç, Rehber Öğretmenlerin ve Branş Öğretmenlerinin Epistemik Otorite Algılanma 

Düzeylerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Ankara, 2011, s.21. 
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Sosyolojik anlamıyla kanaat önderi; kitle, toplum, sosyolojik bir grup, örgüt, 

cemaat veya bir akımın fikri öncülüğünü yapan, elinde bir sosyal temsil gücü 

bulunduran ve geleneksel kanalların beslediği yüksek statüsünü gerektiğinde yaptırıma 

dönüştürebilen lider kişi, toplumsal uzlaştırmacıdır. Bir ifadede kanaat önderi şöyle 

nitelendirilmektedir:  

Tarih öncesinden bu yana toplumlar ‘kanaat önderi’ diye niteleyebileceğimiz insanlara 

inanmışlardır. Başlangıçta bunlar yaşam deneyiminin yarattığı birikimden ötürü kabilelerin en 

yaşlılarıydı. Sonra bunlara din adamları eklendi…Nihayet bunlara zamanla, bilimsel ve 

teknolojik ilerlemeler ışığında bilim ve düşün adamları katıldı. Örneğin; Aristo, Platon, Thales 

ve daha niceleri bu anlamda, dönemlerinin kanaat önderi olarak nitelendiler.30 

Bu ifadede yer aldığı şekliyle kanaat önderleri, farklı dönemlerde toplumların 

ihtiyaç duyduğu sosyal aktörlerdir. Yapılan araştırmalarda, kanaat önderliğinin daha çok 

Tasavvuf ehli31 ve Alevi İnanç önderleri32  için kullanıldığı tespit edilmektedir. Bazı 

kaynaklarda kanaat önderi kavramının, doğal lider 33 ya da görüş önderi 34  şeklinde 

kullanıldığı da görülmektedir. Farklı kullanımlarıyla birlikte toplumlarda; 35  kaynağı, 

kabul şekilleri, uygulama ve saygınlık koşulları ile niteliksel özellikleri birbirinden ayrı 

olan kanaat önderliklerine rastlanabilmektedir.36 

Kanaat önderleri; toplumsal kaynaklarına göre, temsil ettikleri sosyal statülere 

göre, etki ettikleri alan veya gruplara göre değişiklik gösterebilen ve temel kabul tarzları 

toplumdan topluma farklılaşabilen bir olgudur. Bu farklılaşmanın nedeni, kanaat 

30 URL I.; Tevfik Çavdar, Kanaat Önderi Kimdir? Erişim Tarihi: 22.09. 2014.  
31 Ahmet Emin Seyhan. Ebu’l Hasan El-Harakânî’nin Tasavvuf ve Şehitlik Anlayışı, Kafkas 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Kars, 2014; s.135-168.; Mehmet Saki Çakır. Seyda Molla 

İbrahim Kelhokî’nin Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Yönü ve Eğitim Öğretim Metodu.e-Şarkiyat İlmi 

Araştırmalar Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 10, ISSN: 1308-9633. 
32Eyüp Coşkun ve İbrahim Özen.  Hatay’da Bir Kanaat Önderi: Hasan Ay, Türk Kültürü ve Hacı 

Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 54, 2010, s.315-322. 
33 Nail Yıldırım. Eğitim Gönüllüsü Kanaat Önderlerinin (Doğal Liderlerin) Okul Yönetimine 

Katkıları, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (International Jurnal Of Human Sciences), Cilt:8, Sayı:2, 

2011. s.879-904. 
34 Özlem Tuğçe Kaymaz. Kanaat Önderi Kavramının Yeni Mecrası,II. International Conference on 

Communication, Media, Technology and Design. (2-4 Mayıs), 2013, Famagusta, Kuzey Kıbrıs. 
35  İsrail Kanaat Önderleriyle ilgili yapılan bir çalışma için bkz. Malike Bileydi Koç. Atatürk’ün 

Vatandaşlık Anlayışı ve Günümüzde Yahudiler, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Kasım 2012, 

Sayı:84, s.1-40.  
36 Bazı toplumlarda öne çıkan kanaat önderleri; ABD’de Filistinli Profesör Sami el Aryan, Sudan İhvan 

Lideri Ali Çavuş, Hindistan kanaat önderleri Mevlana Vahiduddin Han ve Muhammed Sami Qasmi, Doğu 

Türkistan kanaat önderi Abdulkadir Yapcan, Bangladeş Cemaat-i İslami lideri Abdulkadir Molla, Irak 

kanaat önderi Ayetullah Ali Sistani. Ayrıca İsrail kanaat önderleriyle ilgili yapılan bir çalışma için bkz. 

Koç, a.g.e.,s.1-40.  
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önderlerinin içinde anlam kazandığı toplumlarda, ortak kanaati belirleyen toplumsal 

ihtiyaçların çeşitliliğidir. Bu çeşitliliğin kanaat önderi kabulündeki karşılığı, içinde 

yaşadığı toplum üyelerince anlam kazanarak sosyal bir liderlik kimliğine bürünür. Bir 

toplumun tüm kurumları kanaat önderliği üretebilecek yeterlilik ve canlılığa sahiptir. 

Kanaat önderliğini biçimlendiren temel unsur, toplumsal üretimini gerekli kılan 

ihtiyacın, toplumsal pratiğe yansımasıdır.  

Toplumlar, tutumsal değişikliklerde “bu tutumun ne olacağına, hangi değerler 

karşısında nasıl tavır sergileneceğine karar verirken, bu seçme ve yönlendirme işinde 

sözü geçen milleti arkasından sürükleme özelliklerine sahip Aksakal (Ruspi), 

Karizmatik lider veya Kanaat önderleri”37ne ihtiyaç duymaktadır. Halkın kanaatini 

teslim edecek kadar güven duyduğu kanaat önderinin, bu güveni sürekli kılmak için 

yüklendiği toplumsal sorumlulukları 38  yerine getirmesi beklenir. Kanaat önderleri, 

sosyal çevrelerine sağladıkları yararların yanında toplumsal kriz durumlarında 

sergiledikleri yaklaşımları ve taraflar arası uzlaşı sağlama rolleriyle şekillenen bir 

aktörlük modelidir. Kanaat önderleri kişiler veya gruplar arası çatışma veya toplumsal 

gerilim durumlarında arabuluculuk yaparak uzlaşı sağlamakta ve tarafları ikna ederek 

problem çözmektedir. Sıradan insanların çözemediğikişiler veya gruplar arası sorunları 

kısa bir sürede –şiddete başvurmadan- çözebilme yetenekleri, kendilerine sosyal bir 

prestij sağlamaktadır. Bazı durumlarda resmi makam ve yetkililerin bile çözmede etkili 

olamadığı veya yetersiz kaldığı toplumsal olayları yatıştırdıkları ve halkı kısa bir sürede 

ikna yoluyla teskin ettikleri belirtilmektedir.39 

Bazı kanaat önderlerinin Osmanlı Devleti kurulmadan önce ve Osmanlı’nın ilk 

kuruluş yıllarında hükümdarların yanında yer alarak, siyasi konularda onlara rehberlik 

                                                           
37Veli Atmaca, Anadolu’da Yesevilik- Yesevilik Menakıbnamesi Özelinde Peygamber Tasavvuru-, 

38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (38.  ICANAS). (10-15 Eylül 2007), s.43-

67.  
38Resullulah (s.a.s.) buyuruyor: “Her kim ki, insanlardan on kişiye amirlik yapar ise, kıyamet gününde iki 

eli boynunda bağlı olarak getirilir. Şayet ameli Salih ise bağları çözülür. Şayet ameli kötü ise bağlarına bir 

bağ daha eklenir”. İmam-ı Gazali, İmam-ı Gazali’den Yönetim Sırları, (çev. İbrahim Doğu), Çelik 

Yayınları, İstanbul, 2014, s.32. 

39Erzurum’un önemli kanaat önderlerinden biri olan Naim Hoca (Naim Gölleroğlu); terör örgütünün 25 

Ekim 1993 tarihinde Erzurum’un Çat ilçesi Yavi Beldesinde 32 kişi, 30 Ekim 1993 tarihinde Erzurum 

Pasinler’in Çiçekli Köyü’ndeki saldırı sonucu 6 kişi olmak üzere toplam 38 kişinin öldürülmesini protesto 

etmek amacıyla sokağa dökülen insanları, güvenlik görevlileri teskin edememiştir. Naim Hoca, yaptığı 

konuşma sonrası halkı yatıştırmıştır. URL 2; Naim Hoca Böyle Bir Günde “Durun” Demişti, Erişim 

Tarihi:16.10.2016.  
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yaptığı ve yol gösterdikleri bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman 

Gazi’nin mürşidi Şeyh Ede-Bali bunların arasında yer almaktadır. “Ede-Bali, Osman 

Gazi’nin şeyhi, mürşidi ve İslâm hukukunu ilgilendiren önemli sorunlarda 

danışmanıdır” 40  Şeyh Ede–Bali, Osmanlı Devleti’nin kuruluş politikalarında siyasi 

etkisi olduğu bilinen önemli bir din adamı ve Vefâiyye41 tarikatının ahi şeyhidir.42 

Tarihte etkin olan kanaat önderlerine verilebilecek diğer bir örnek İdris-i 

Bitlisî’dir. İdris-i Bitlisî, tarihte siyasi etkinlik göstermiş önemli bir din âlimidir. Yavuz 

Sultan Selim, Anadolu’nun siyasi birliğini sağlamak için 1514 yılında Safevi Devleti 

üzerine bir sefer başlatmış ve Şah İsmail’i ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Yavuz Sultan 

Selim’in bu başarısında İdris-Bitlisi’nin katkıları olduğu bilinmektedir. 43 Kanaat 

önderlerinin tarihte ve bugün rol adlıkları etki alanlarının farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Bu nedenle tek tip bir kanaat önderliğinden söz edilemez. Etki alanlarına 

göre farklılaşan kanaat önderleri tipolojik bir çeşitlilik üretir. Geleneksel toplumu daha 

çok hangi konularda etkilediklerinin anlaşılabilmesi için geleneksel yapılarda yer alan 

kanaat önderi tipolojilerinin belirlenmesi gerekir. 

2.4.Kanaat Önderi Tipolojileri 

Kanaat önderliği, fenomenolojik ve tipolojik olarak farklılaşabilen bir aktördür. 

“Sosyolojik açıdan bir aktörü anlamak için, onun kendi eylemlerini tasvir ettiği, 

haklılaştırdığı ve açıkladığı kavram, terim ve kategorileri de anlamak gerekmektedir. Bu 

niyete bağlı kalarak tipolojik anlamda farklılaşan”44 kanaat önderlerinin geleneksel, dini 

ve kültürel yapı içinde şekillenen tipolojileri; dini bir otorite olarak kabul edilen şeyh ile 

ataerkil yapının bir otorite temsili olan ağa –tipleriyle- farklılaşmaktadır. Kanaat 

önderleriyle ilgili tarihsel ve sosyolojik bir değerlendirme yapan J. Klein, şeyh ve 

40 Halil İnalcık, Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, (2. Basım), Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul, 2016, s.35. 
41 Vefâiyye: Şâzeli tarikatı şubelerinden biri. [kurucusu: Muhammed Vefâ bin Muhammed bin 

Necmüddin-ül-magribîy-yil-İskenderî’dir]. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, 

(17. Baskı), Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2000, s.1143. 
42Zahide Ay, 13. Yüzyılda Anadolu’nun İslamlaşma Sürecindeki İsmaili Etkiler ve Bu Etkilerdeki 

Vefâilik Boyutu, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal Of Academic Inquiries), Cilt:11, Sayı:2, 2016, 

s.8.  
43Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi, OSAV, Osmanlı Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000, s.117. 
44Subaşı, a.g.e.,s.32. 
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ağaları tarihte (Osmanlı Devletine) paralel otoriteler45 olarak değerlendirmiştir. Paralel 

otoriteleri, şeyhlik ve ağalık kurumlarıyla ilişkilendirmiştir.  Kanaat önderliğinin 

seçkinler grubunu oluşturan bu iki farklı otorite tipi, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ndeki kültürel yapı;46dinsel yapılanmalar ve aşiret sisteminin kendine 

özgü yapısal özelliklerinin etkisiyle şekillenmektedir. 47 

2.4.1.Dini Bir Otorite: Şeyh 

Şeyh, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dinsel itibarın temel 

bileşenlerine sahip dini bir otorite olarak görülmektedir.48Şeyh, “yaşlı adam, ihtiyar, bir 

tekke veya zaviyede reislik eden ve müritleri bulunan kimse, kabile ve aşiret reisi 

[Arabistan’da]” 49  şeklinde tanımlanmaktadır. Bölgede önemli bir dini otorite olarak 

kabul edilen; “dini statü, rol ve otorite göstergesi olarak şeyh, bölgenin dini tarihiyle 

genellikle bütünleşmiş vaziyettedir. Bu nedenle bölgenin dini tipolojisi içinde ideal bir 

itibar göstergesi olarak” kabul edilmektedir.50Kanaat önderliğinde dini bir otorite olan 

45Paralel otoriteler; “coğrafi ve sosyal yapısı nedeniyle, Doğu Anadolu’ya Osmanlı hâkimiyetinin tam 

anlamıyla, Yavuz ve Kanuni devrinde bile girememiş” olmasının nedeni merkezi otoriteye paralel yerel 

otoritelerin varlığı olduğu görülmektedir. Doğu Anadolu’nun “paralel otoritelere” sahip bu yapısıyla 

“bölgenin idare edilmesi, vergi ve asker toplanması çetrefilli, yer yer de imkânsız bir iş olmaya devam 

ediyordu. Özellikle kırsal kesimlerde, yerli halk esas olarak Kürt aşiret reislerinden ve şeyhlerden oluşan 

kendi cemaat önderlerini Osmanlı yöneticilerinden daha fazla önemsiyordu…memleketin gerçek 

‘efendileri’ bu ileri gelenlerdi”. İleri gelen bu efendilerin etkinlikleri bölgesel farklılıklar içermekle 

birlikte; ağalar, şeyhler kırsal bölgelerde, eşraf tabakası ise vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde etkin 

liderlerdi…“Kürt aşiretleri ve şeyh sülaleleri bölgede Paralel otoriteler olarak hareket etmeye devam 

ediyor ve Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl boyunca yürüttüğü, periferisini merkeze bağlama ve daha iyi 

idare etme çabalarının büyük ölçüde başarısız olduğunu ispatlıyordu”; Janet Klein, Hamidiye Alayları 

İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s.16.   
46“Bu yapının en belirgin yanı iki şekilde somut olarak göze batmaktadır. I)Ağalık düzeni, servet esasına 

özellikle toprak mülkiyeti esasına dayanıyordu. Herkes kendine göre daha zenginin nüfuzuna girerek 

zincirleme bir bağlılık içinde en zenginin -kuvvetlinin- egemenliği altında bulunuyordu. Böylece bir 

“Ağa” tabakası meydana gelmiştir. II) Şeyhlik düzeni ise mezhep ve tarikatlardan yani dini duygulardan 

kaynaklanıyordu. Ağalar maddi yönden, şeyhler dini yönden Doğu Anadolu halkını etkileri altında 

bulunduruyorlardı. Bu iki grup daha ziyade aşiretler ve kırsal bölgelerdeki halk üzerinde etkili idiler”. 

Bayram Kodaman. Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yayınları: 67, Seri: IV, Sayı: A.21, Ankara, 1987, s.26. 
47 Aşiret sisteminin kendine özgü yapısal özellikleri içinde yer alan dinsel örgütlenim, hiyerarşik 

dağılımını aynı toplumsal yapı özellikleri içinde geliştirerek pekiştirmek durumunda kalmıştır. Burada 

bölgesel düzeydeki seçkinlik kategorilerinde ortaya çıkan bir değişim ve hatta yeni bir oluşumdan da söz 

etmek gerekir. Çünkü ağalar, aşiret reisleri ve daha yakın zamanlarda dini liderler statüsündeki şeyhler 

bölgenin fiili seçkinler grubunu oluşturmuşlardır. Subaşı, a.g.e., s.43. 
48 Aynı, s.43-45. 
49Devellioğlu, a.g.e.,s.995. 
50Subaşı, a.g.e., s.52. 
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şeyh, “Tasavvufta tarikat liderleri ya da bir dergâhın mürşidine verilen unvan”51 olarak 

tanımlanmaktadır.  

Bazı şeyhlerin (dervişlerin) Anadolu’ya göç hareketleriyle ve aşiretleriyle 

birlikte geldikleri ve “bu dervişlerin yaşadıkları aşiretle çoğu kez akrabalık ilişkisinde 

bulundukları (…) bazı şeyhlerin aynı zamanda aşiret reisi sıfatı taşıdıkları” 52 

belirtilmektedir. Bu yönüyle şeyhlik, aşiret gücünü de arkasına alan etkin bir dini lider 

tipi olarak toplumda söz hakkına sahip olmaktadır. “Hem dini hem dünyevi liderlik 

vasfı taşıyan şeyhlerin yanında, sadece aşiretin imamı (şeyhi) ya da kutsal adamı 

niteliğinde şeyhler de vardır”.53 

Şeyhler, etki altına aldıkları insanlar tarafından hikmet sahibi ve kutsal insanlar 

olarak kabul edilmektedir. Şeyhlerin; birincil rollerinin dünyevileşme temayülleriyle 

birlikte kitlelerin taraftarlığını kazanmak, popüler olabilmek ve mistik düzeyde bir 

kardeşlik anlayışını öğreterek yerleştirmek olduğu belirtilmektedir. Genellikle doğaüstü 

kuvvetlere sahip oldukları ve Tanrı’yla aralarında doğrudan bir bağlantı olduğu ifade 

edilmektedir.54 

Halk arasında şeyhlerin keramet sahibi insanlar olduklarına inanıldığı 

görülmektedir. Bu inanca göre bazı şeyhlerin elleri ve nefesleri şifa kabul edilmekte, 

ettikleri duaların sıkıntıları giderdiğine inanılmaktadır. Şeyhlerin kerametlerine, 

üzerlerinde taşıdıkları cisimler veya dokundukları eşyalarla da ilişkili animistik bir 

değer yüklendiği görülmektedir.55Şeyhlerin kerametlerinin çevreye yayılması, müritleri 

sayesinde olmaktadır. Şeyhin, prestij ve kerametlerinin geniş kitlelere yayılmasında 

müritler en temel aracı rolündedirler. Bir şeyhin prestiji doğrudan müridini de 

etkilemektedir. “Şeyhin vücudu, davranış modeli, giysileri, özel huyları, kişisel 

donanımı gibi pek çok alanda sahip olduğu özellikler yakın çevresindeki müritlerin 

51M. Ali Kirman, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2011, s.309. 
52Resul Ay, Anadolu’da Derviş ve Toplum (13-15. yüzyıllar), (4. Basım), Kitap Yayınevi, İstanbul, 

2010, s.16. 
53 Aynı, s.17. 
54 Subaşı, a.g.e., s.54. 
55 Lale Yalçın-Heckmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri, (3. Baskı), (çev. Gülhan Erkaya), 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s.238. 
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şeref ve onurunu da artırmaktadır”. Müritlerin şahit olduğu kerametlerinin dilden dile 

dolaşarak şeyhlerinin namını artıran bir etki yarattığı belirtilmektedir.56 

Şeyhlere kutsallık atfedilen diğer bir özellikleri gördükleri rüyalarıdır. Bazı dini 

kanaat önderlerinin rüyalarında gördükleri olayların gerçek hayatta yaşanmasına şahit 

olunduğu ileri sürülmektedir. Bir örnekte; “Babasının evinde iken meşhur rüyayı görür. 

Bu rüyadan sonra kendisinde ciddi şekilde ilim tahsili için bir iştiyak başlar”57 ifadesi 

yer almaktadır. Başka bir örnek; “gördüğü sadık bir rüya da bu idealini destekler (ideali 

Kur’an’ın anlaşılmasını ve yaşanılmasını sağlamaktır). Rüyasında kıyamet kopmuş, 

haşir meydanı kurulmuştur. Efendimizi (a.s.m) ziyaret ederek kendisinden Kur’an ilmi 

talebinde bulunur. Efendimiz (a.s.m) “Ümmetimden sual sormamak şartıyla sana ilm-i 

Kur’an verilecektir” der.58 

Tarihte padişah şeyhi59 olarak da anılan ve kendisine farklı kerametler yüklenen 

şeyhin toplumsal rolü tek boyutlu değildir. 60  “Şeyhin konumu, seyyid’in (Hz. 

Muhammed’in soyundan gelen), âlimin, molla’nın ya da köy vaizinin (bu sözcüğün 

doğu bölgelerinde taşıdığı özel anlam çerçevesinde) hatta bazı durumlarda da mehdinin, 

başka deyişle Allah tarafından gönderilen önderin rollerini hep birlikte içeren bir “roller 

kümesinden” oluşmaktadır”.61 

Dini otoritenin temsilcileri arasında şeyhlere bağlı olan dervişlere de 

rastlanmakta ve tarikat ehli dervişlerin de kanaat önderliği temsilinde yeri olduğu 

düşünülmektedir. Derviş, “Allah için alçakgönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya 

56Şeyh uçmaz, mürit uçurur atasözü, şeyhin namını yürütenlerin müritleri olduğunu ifade etmektedir. 
57 Abdülkadir Badıllı, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler uluslararası 

sempozyumu, Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Medreselerin Modernleşmesi, Muş, 2013, s.64. 
58İhsan Atasoy, Van Hayatının En Yakın Şahidi: Molla Hamid Ekinci, Nesil Yayınları, İstanbul, 2011, 

s.32. 
59Padişah Şeyhi; Osmanlılarda bazı şeyhlerin ün saldığı ve padişahlar tarafından kendilerine özel ilgi ve 

yakınlık gösterdikleri bilinmektedir. “Kadızâdelilerden Ayasofya Camii’nde umuma açık din dersleri 

veren Arap asıllı Üstüvânî Mehmed Efendi,…sarayda ve saray dışında ün yaptı. Hatta padişahın Hâs 

odasına kadar yol buldu. Vaazlarını vermesi için kürsü koydurdu, padişah şeyhi diye anılmaya başlandı”  

( İnalcık, a.g.e.,s.123 ). 
60 Şeyhlerin, tarihte siyasi etkinlik gösterdikleri bilinmektedir; “Bir şeyhin sahip olduğu büyük siyasal 

nüfuz…hiç de görülmemiş bir şey değildi; burada iki büyük tarikat, Kadiriye ve özellikle de Nakşibendi 

tarikatları aşiret farklılıklarını aşabilen iki örgüttü. Çeşitli aşiretler arasındaki kavgaları halletmede bu 

tarikat önderlerinin sık sık yardımları istenir ve bu da onlara itibar, nüfuzlu dostlar ve çok defa hatırı 

sayılır servet sağlardı”, Erik Jan Zührer, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (28. Baskı), İletişim 

Yayınları, İstanbul, 2013, s.253. 
61Mardin, a.g.e., s.88. 
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bir tarikata bağlı bulunan kimse, fakir ve ihtiyaçlı kimse”62 olarak tanımlanmaktadır. Bir 

tarikat veya şeyhe bağlı olan dervişlerin, “13. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya girmeye 

başlayan tarikat temsilcilerinin (halifelerinin) ya da yeni tarikat kurucusu olarak ortaya 

çıkan şeyhlerin karizmatik şahsiyetleri etrafında kişisel ve gönüllü bağlılığa dayalı 

zümreleşme süreciyle yakından ilişkili”63 oldukları belirtilmektedir.  

Dini otoritenin küçük çaplı bir diğer temsilcisi müderristir. Geleneksel 

toplumlarda bazı müderrislerin de kanaat önderi olarak kabul edildiği ve toplumsal 

sorunların çözümünde arabuluculuk yaptıkları görülmektedir. Müderrisler medreselerde 

dini ilimler öğretmekte, bunun yanında toplumun küçük çaplı bazı dini ihtiyaçlarını da 

karşılayabilmektedir. Müderrisler, öğrencileri üzerinde tasarruf ve sorumluluğu olan bir 

dini bir otoriteye sahiptir. Medrese kurallarına uymayan öğrencilere disiplin cezası 

uygulama ve dini ilimler konusunda yeterli ve başarılı gördüğü öğrencilerine icazet 

(diploma) verme hakkı vardır. Bu özelliğiyle müderris, mucaz (icazet almış) olmanın 

verdiği yetkiyi kullanmış olmaktadır. 

Şeyhler, geleneksel ve dini nitelikli bir ailenin temsilcisi olarak, genellikle soya 

bağlı görece bir üstünlüğe –ayrıcalığa- sahip olabilmektedir. “Ne yapalım Allah onları 

büyük yaratmış, onlar babalarından ve dedelerinden büyüktür” 64 ifadesi bu görüşü 

desteklemektedir. Bu görüşe benzer bir ifadeye daha rastlanmaktadır. “Bitlis ahalisinin, 

köylünün,şeyhlere itibar ve bağlılıkları şahıslarından ziyade baba ve dedelerinin 

bıraktıkları namdan kaynaklanmaktadır”.65 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dini bir otorite olarak kabul 

edilen şeyhler, “bölgedeki halk üzerinde politik ve sosyal etkiye sahiptirler”.66 Şeyhlerin 

toplumsal etkisini mümkün kılan ve tarihten bu yana aşiretler üstü bir yapıya sahip 

olmalarını sağlayan siyasi aktörlük rollerinin etkisi olduğu düşünülmektedir. 67 Her 

62Devellioğlu, a.g.e., s.177. 
63Ay, a.g.e., s.16. 
64 Emin Bozarslan, Doğu’nun Sorunları, Avesta Yayınları, İstanbul, 2002, s.102. 
65 Nevzat Bingöl, Bitlis İsyanı ve Şeyh Selim, Do Yayınları, İstanbul, 2013, s.95. 
66Subaşı, a.g.e., s.51. 
67 Osmanlı İmparatorluğu’nun ondokuzuncu yüzyılında güçlü ve kapsamlı bir merkezi idarenin 

sağlanması amacıyla Kürt beyliklerinin tasfiye edilmesi ve aşiretlerin etkisizleştirilmesi amaçlanmıştır. 

“Beylikler ortadan kaldırıldı. Bunu emirler tarafından örgütlenen ayaklanmalar izledi…Çünkü emirlikler, 

emirliğin nüfuz alanındaki aşiretleri konfederatif bir birlik altında toplayan ve bu yolla aşiretlerine 

kolektif bir mevcudiyet sağlayan örgütsel unsurları oluşturmaktaydılar. Emirliklerin tasfiyesi aşiretlerin 
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toplumsal kurumda olduğu gibi şeyhlik kurumunun da modern toplumun değişim 

stratejilerine karşı kayıtsız kalamadığı ve kendi bölgesel resmini yeniden üreterek kendi 

modernliklerini ürettikleri ileri sürülmektedir.68 

2.4.2.Ataerkil Bir Otorite: Ağa 

Sosyolojik anlamda iki tip ağalıktan söz edilebilir. Biri “aşiret ağalığı” diğeri ise 

toprak mülkiyetine bağlı olarak şekillenen “toprak ağalığı” modelidir. Toprak ağalığı, 

arazi zenginliğine 69  bağlı olurken, aşiret ağalığında kan bağına dayalı siyasi bir 

örgütlenmenin liderliği söz konusudur. Sanayileşmeyle birlikte niteliği değişen toprak 

ağalığından70 farklı gelişen aşiret ağalığı; akrabalık ilişkisi ve kan bağına dayalı, ortak 

bir kanaatte birleşen insanların meydana getirdiği örgütsel sistemde, aşireti temsil eden 

kişidir. Aşiretlerde temsil, babadan oğula geçmektedir.Aşiret temsilciliği “yapacak 

kişinin taşıması gereken vasıflar açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Bir aşiret reisi, 

düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir; “aşiret reisliği dededen babadan kalma bir 

müessesedir. Sevgi ve saygıya dayanır. Ne yazılı kanunu ne de yazılı nizamı vardır. 

Kuralları ile yönetilir. Seversen, sevilirsin. Geçimsizlikleri, anlaşmazlıkları gidermek 

aşiret reisinin görev alanına girer”.71 

konfederatif birlikteliklerinin sonu oldu...emirin aşiretler üstü hakemlik konumu tarafından kontrol edilen 

ve önlenen aşiretler arası husumetler artık kontrol edilemez hale geldi. Merkezi idare tarafından atanan 

idareciler de aşiretler arası çatışmaların önlenmesinde, vaktiyle emirin gerçekleştirdiği rolü yerine getire-

mediler. Emirliğin, emir tarafından temsil edilen aşkın rolünü, emirliklerin tasfiyesinden sonra da devam 

ettirecek uygun bir ajanın bulunamaması, hem Olson’un (1989) hem de Bruinessen’in (1992b) 

vurguladığı üzere, oldukça önemli bir gelişmeye yol açtı. Emirliklerin tasfiyesinden sonra…aşiretler 

arasında aşkın rol oynayacak yeni bir aktörün, şeyhin, siyaset sahnesinde öne çıkmasına sebep oldu. 

Aşiretler üstü, meşru bir nüfuza sahip yegane aktör olmaları, şeyhlerin kazandıkları siyasi etkinliğin esas 

sebebiydi. Diğer bir deyişle,…aşiretler arasında düzeni yeniden tesis etme güç ve meşruiyetine, şeyhler 

sahiptiler, bu meşruiyet, iki kategorinin ‘peygamber sesinin’ ve ‘emirin yetkisinin‘ şeyhin şahsında 

birlemiş olmasından kaynaklanıyordu”. Mesut Yeğen, Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, (7. Baskı), 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.233-234.  
68 Yeğen, 2015, s.61. 
69 “Türkiye’de toprak ağalarının en yoğun olduğu yöre olarak tanınan Kürt/Arap Urfa bölgesinde 644 

köyden 48’İ tamamen tek kişiye aittir (tüm tarım yapılabilir toprağın hepsine bir kişi sahiptir), 29’u 

tamamen tek bir aileye aittir ve 28’i de tamamıyla bir sülalenindir. Bu rakamlar toprağın sülalelerin elinde 

ne dereceye kadar yoğunlaştığı konusunda yeterince bilgi vermiyor”. Martin Van Bruinessen, Ağa Şeyh 

Devlet, (7. Baskı), İletişim yayınları, İstanbul, 2011, s.86. 

70“Toprak Ağalığından Sanayi Ağalığına Geçiş” için bkz.Suavi Aydın, Kudret Emiroğlu,  Oktay Özel ve 

Süha Ünsal, Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet, (2. Baskı), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı 

Yayınları, 2001, s.412-413. 
71Kinyas Kartal, Ervina’dan Van’a Hatıralarım, Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Genel Başkanlık 

Özel No.23, 1987, s.14. 
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Ağa, aşiret mensuplarının aşiret içi kurallara uymasını sağlamakta, denetlemekte 

ve uymayanları cezalandırma (sözel ikaz, aşiretten dışlama vb.) yetkisini elinde 

bulundurmaktadır. Aşiretlerde görülebilen, himaye ve itaat ilişkisinde, ağa himaye eden, 

aşiret mensupları ise itaat ettiği sürece himaye edilen bir sosyal konuma sahip 

olmaktadır. Ağanın kamusal bir hizmet alanı olduğu da belirtilmektedir. “Özellikle 

devlet gücünün zayıf olduğu, kamusal hizmetlerin halka ulaşmadığı yerlerde ağalık bir 

toplumsal kurum olarak halkla devlet arasındaki boşluğu doldurmaktadır”.72 

2.5.Sosyolojik Bir Yapı: Toplumsal Gruplar 

Kanaat önderliğini, sosyolojik bir yapı olan toplumsal gruplar üretmektedir. 

Toplumsal gruplar, karşılıklı rollere, statülere, değer yargılarına ve inançlara sahip ve bu 

özelliklerinin farkında olarak karşılıklı ilişki düzeni içinde bulunan, ayırt edilebilen 

özellikleri taşıyan birden fazla bireyi kapsayan topluluktur.73Toplumsal grup üyeleri 

arasında zihinsel, kültürel ve duygusal bir etkileşim vardır ve genellikle yüz yüze 

ilişkilerin görüldüğü toplumsal gruplarda“biz” bilinci yer almaktadır. 74 Kanaat 

önderliğini üreten toplumsal gruplar; kan bağına dayalı bir grup olan aşiretler ile din 

temelli gruplar olan cemaat ve tarikatlardır. 

2.5.1.Kan Bağına Dayalı Bir Grup: Aşiret 

Kan bağına dayalı bir grup olan aşiretler, siyasi bir örgütlenme ve özgün yaşam 

pratikleriyle bilimsel araştırma konusu olarak ilgi duyulan bir konudur. Aşiret “gerçek 

ya da gerçek olduğu varsayılan ortak bir ataya dayanan ve akrabalık temelinde 

örgütlenmiş, genellikle toprak bütünlüğü de olan (dolayısıyla ekonomik) kendine özgür 

bir içyapıya sahip sosyo-politik bir birimdir.75“Sülale ilkesi üzerinde yükselen”76aşiret, 

daima bir şefe bağlanmayı tercih eden, okuması yazması ve kültür seviyesi düşük 

72 Subaşı, a.g.e., s.44. 
73 İsmail Doğan, 2016, s.114; Erkal, 1983, s.118; Bottomore. 
74 Aynı, s.114. 
75Bruinessen, a.g.e., s.82. 
76Fredrik Barth, Kürdistan’da Toplumsal Örgütlenmenin İlkeleri, (çev. Serap Ruken Şengül; Hişyar 

Özsoy), Avesta Yayınları, İstanbul, 2001,s.11. 
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geleneksel bir gruptur.77 Bir aşirete mensup olmak, belli bir sınıflandırma, baba soyuna, 

meskene, ortak kültüre ve tarihsel öneme dayanmaktadır.78 

Hay ve Rondot, aşireti cemaat üzerinde tanımlamaktadır. Aşiretin, üyelerini dış 

saldırılara karşı korumak ve eski ırksal adet ve yaşam tarzını sürdürebilmek amacıyla 

oluşan bir cemaat ya da cemaatlerden oluşan bir federasyon olduğu belirtilmektedir. 

Bazı aşiretlerin belirli bir reisleri yoktur, bazılarında ise birden fazladır(…) Büyük 

aşiretler alt-birimlere ayrılmışlardır.79Rondot’a göre aşiret, “kendi içine yönelik küçük 

bir dünya; bir savunma organizması; geleneksel ve tutucu bir kurum; kendisi ile aynı 

özellikte olmayan gruplara karşı üstünlük duygusu olan bir topluluktur”. 80 Rondot, 

aşiretin esas olarak bir savunma kurumu olduğunu düşünmektedir. Tarihte aşiret 

liderlerinin otoritesinden ve aşiretlerin savaşçı özelliklerinden faydalanıldığına 

rastlanmaktadır. 81 Aşiret mantığında kendini koruyabilmek, yaşamını devam 

ettirebilmek için birlikte saldırı ve birlikte savunma mekanizması gelişmiştir.82 

Aşiret ve kabilelerle ilgili Kur’an’da: “Biz sizi halklar ve kabileler halinde 

kıldık”83  ifadesi yer almaktadır.Gökalp, aşiretleri “bir taraftan aileye, diğer taraftan 

siyasi bir topluluğa benzedikleri için ailevi siyasi zümreler” 84  olarak tanımlamıştır. 

Aşiret tarzı kapalı toplum “iletişim modelinde kişiler kendini topluma ve onun değer 

yargılarına adapte etmek yerine aşiret kurallarına göre”85 ifade etmektedir. Aşiretlerin 

varlığını devam ettirebilmesi için aidiyet ve dışlama gibi bazı mekanizmaların devreye 

                                                           
77İsmail Beşikçi, Doğu Anadolu’da Göçebe Kürt Aşiretleri, Yurt Yayınları, Ankara, 1992, s.16. 
78Heckmann, a.g.e., s.147. 
79Bruinessen, a.g.e., s.105. 
80 Aynı, s.106. 
81Hamidiye Alayları; adını II. Abdülhamit’ten alan, 1891 de kurularak sayıları 64 (kimi kaynaklarda 65) 

olan savaşçı özellikleriyle bilinen ve siyasi örgütlenmeye müsait yapılarıyla aşiret reislerinin miralay 

rütbesiyle şereflendirilerek hükümetin sağladığı iyi silahlar ve belli bir örgütlenme içinde oluşturdukları 

süvari alaylarıdır (Klein, aynı, s.20). Doğu Politikası kapsamında II. Abdülhamit tarafından “Anadolu’da 

yenileşmeyi pratik alanda yapmakla görevlendirilen Şakir Paşa, Rus Kazak alaylarına benzeyen Kürt 

alayları oluşturmaya karar vermiştir. Minorsky. Kürtler, (2. Baskı). Koral Yayınları, İstanbul, 1992, 

s.101. 
82Ahmet Özer, Çözül(e)meyen Kürt Sorunu, Hemen Kitap Yayınları, İstanbul, 2012, s.193. 
83Hucurat 49/13. 
84Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, (2. Basım). Kaynak Yayınları, İstanbul, 

2009, s.24. 
85 Murat Gök. Aşiret Tarzı Kapalı Toplum İletişim Modelinde Oluşan Şiddet Suçlarının Nedenleri 

ve Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Halkla İlişkiler Uygulamaları: Diyarbakır Örneği, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2010. s.20. 
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sokulması gerektiği belirtilmektedir.86 “Otoriteye bağlılık, mutlak itaat, doğuştan gelen 

statü ve “biz” duygusuna dayanan ilişkiler, yaşama biçimine hâkim olan davranış 

biçimleridir”.87 Bu yaklaşımla “aşiret ilişkileri, kişilerin yaşamlarını kontrolden öteye 

bir aidiyet duygusunu ifade etmektedir”.88 

Modernleşmenin etkisiyle aşiret yapısında bir çözülme olduğu belirtilmektedir. 

Yerleşik hayata geçme, sanayileşme, kentleşme, kitle iletişim ve ulaşım olanaklarının 

artması ile aşiret mensuplarının bu gelişmelerden etkilenmesi aşiretlerdeki çözülme 

nedenleri arasında yer almaktadır. 89 Sosyal yapısında görülen çözülmeyle birlikte 

günümüzde aşiretyapılanmasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde varlığını 

sürdürmeye devam ettiği belirtilmektedir.90 

2.5.2.Din Temelli Gruplar: Cemaat/Tarikat 

Kanaat önderliği üreten din temelli toplumsal gruplar, cemaat ve tarikatlardır.  

Cemaat, “1.insan toplulukları, 2.imamın arkasında namaz kılanlar, 3.bir 

mezhepten olan topluca halk”91 şeklinde tanımlanmaktadır. “Bir imama uyanlara cemaat 

denildiği gibi, bir mezhebe veya bir reise bağlı olanlara da cemaat adı verilmektedir”.92
 

Cemaatler din temelli grupların yer aldığı oluşumlardır. Din temelli gruplar, 

“doğal dini gruplar” veya “özdeş dini gruplar” ile “dinden doğangruplar” veya “salt 

dini gruplar” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Kan akrabalığı veya komşuluk esasına dayalı 

olan toplulukların aynı zamanda inanç ve ibadet bağıyla da birbirlerine bağlı olduğu 

doğal/özdeş dini gruplar, birbirine yakın mekânlara yerleşen grupların aynı dini inancı 

paylaşmaları ve ortak dini faaliyet ve ibadetleri yürütmeleridir. Dinden doğan veya salt 

dini gruplarda, grubun temel oluşumunu sağlayan bağın karakteristik yönünü belirleyen 

biçim, dinsel bir nitelik taşımaktadır.  

                                                           
86Fredrik Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu, (çev. 

Ayhan Kaya-Seda Gürkan), Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001, s.18. 
87Özer, 2012, s.193. 
88Özer, 2012, s.143. 
89Aynı, s.194. 
90Subaşı, a.g.e., s.44. 
91Devellioğlu, a.g.e., s.131. 
92 Cevdet Türkay, Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak Aşiret ve Cemaatler, (3. Baskı), İşaret 

Yayınları, İstanbul, 2012, s.23. 
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Cemaat ve tarikatları (dini oluşumları), diğer sosyal örgütlenmelerden ayıran 

kendilerine özgü örgüt hedefleridir. Bu hedefler “dinin özünü teşkil eden, ampirik 

olmayan değerlerle sıkı ilişki içindedir. Bu değerler ya belirli ya da sınırsız bir insan 

çevresi için zorunlu olan davranış beklentileriyle bağlantılıdır. Dini örgütlerin ilk 

hedefleri, sahip oldukları değerleri korumak, yaymak, davranış beklentilerine 

uyulmasını sağlamak ve bunu kontrol etmektir”. 93 Cemaatlerde, “birlikte edim ve 

eylemlerde her kişi, neredeyse bütün olarak bu uygulamaya katılan bireyler üstü bir 

bütünün uzvu durumundadır; bireyleri yöneten, kavrayıp götüren o bütündür. Tıpkı 

bunun gibi, birlikte bir sessizlik (sükût) edimi dahi bireyleri kaynaştırır”.94 

Cemaatler, özel birtakım yükümlülükler yüklendiğinde bir tarikat oluştururlar. 

“Bir ihvan birliği, belirli ve temel öğelere dayalı bir cemaat hayatı sürmekte olduğu ve 

mensuplarına özel birtakım yükümlülükler yüklediğinde, bir tarikatın oluşması için 

elverişli bir zemin” 95  oluşumu sağlanır. Tarikatlar geçmişten bu yana varlıklarını 

sürdürmeye devam eden dini ve siyasi oluşumlardır. Tarikat, “Allah’a ulaşmak 

arzusuyla tutulan yol, tasavvufi meslek”96 olarak tanımlanmaktadır. Tarikatlar, bir dini 

liderin önderliğinde varlık göstermektedir. Diğer bir deyişle, tarikatlar “büyük teorisyen 

sûfîlerin tasavvufi görüş ve düşünceleri etrafında oluşan ekollerdir”. 97 “Genellikle, 

tarikat belli bir kimse tarafından kurulur, yani büyük bir dinsel kişilik belirli bir tarihte, 

bir tarikatı kurar. Fakat tarikatların birden çok kimselerin gönüllü birleşmeleri ile 

giderek oluştukları da görülmektedir”. 98 Tarikat üyelerinin yükümlülük ve 

sorumlulukları vardır. “Tarikata giriş isteğe bağlıdır (ihtiyarî); ancak tarikat 

mensuplarının uymak zorunda oldukları bütün yükümlülüklerle yükümlü, 

sorumluluklarla sorumlu olmak için ant içilerek tarikata girilir. Tarikat mensuplarının 

yükümlülükleri daima dine mensup olan sıradan kimselerin yükümlülüklerinden 

ağırdır”.99 

93Yasin Aktay (Der.), M. Emin Köktaş, Din Sosyolojisi, (2. Baskı), (çev. M. Emin Köktaş, Abdullah 

Topçuoğlu, Yasin Aktay ve Mevlüde Ayyıldızoğlu), Vadi Yayınları, İstanbul,  1998, s.53. 
94Freyer, a.g.e., s.60. 
95Aynı, s.95. 
96Devellioğlu, a.g.e., s.1034. 
97Dilaver Gürer, Düşünce ve Kültürde Tasavvuf, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, s.40. 
98Freyer, a.g.e., s.95. 
99Aynı, s.95. 
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Tarikatlarda silsileye bağlı hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır ve bu yapının bir 

tarikatın oluşumu için gerekli olduğu belirtilmektedir. “Tarikatlarda Hz. Peygamber’e 

kadar ulaşan silsile esastır.  Silsilesi olmayan bir tarikat, Sünni tasavvufi anlayışa göre 

sahih/hak tarikat olarak kabul edilmez”. 100 Tarikatlar, kuruldukları yıldan bu yana, 

sayısız dini kanaat önderi yetiştiren kurumlar arasında yer almaktadır. Bazı tarikatların 

öğretileri, ülke sınırlarını aşarak birçok insan tarafından benimsenmiş ve kabul 

görmüştür. Nakşibendilik, Kadirilik ve Mevlevilik bu tarikatların başında gelmektedir.  

Her tarikatın bir kurucusu vardır ve tarikatlar çoğunlukla kurucularının adını 

almaktadır. 101 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Mevlana Halid-i 

Bağdadi ile birlikte Nakşibendilik tarikatının etkili olduğu belirtilmektedir.102 

100 Evliya Çelebi,Tam Metin Seyahatname, Cilt I-II, Üçdal Neşriyatı, 1993, İstanbul, s.378. 
101 Gürer, a.g.e., s.108-109. 
102Nakşibendilik, “tarikat organizasyonunu yerleşik normları da dikkate alacak şekilde inşa etmiş, bu 

bağlamda soy ve verasete öncelik vermiş, hatta bu çerçevede kurduğu mekanizmayı da daha geleneksel 

sayılan seyyidlik inancıyla meşrulaştırmayı denemiştir. Şeyhe gösterilen hürmet ve tazimin bir sonucu 

olarak kendisine atfedilen kutsallığın kardeşleri ya da oğullarınca da paylaşılması yaygın hale 

getirilmiştir. Yetki ve sıfatlar böylece babadan oğula geçmeye başlamıştır”. Yüksel, şeyh ailelerindeki bu 

yapı için, “kutsal şeyh aileleri” ifadesini kullanmaktadır. Subaşı, a.g.e., s.50. 



24 

BÖLÜM 3 

3.YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde; araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, 

katılımcıları, veri toplama teknikleri ve verilerin analizine ilişkin açıklamalar yer 

almaktadır. 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın modeli, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte 

uygulandığı karma modeldir. 

Sosyal bilimlerde bir olay veya olgu, tek bir nedene indirgenemeyecek kadar çok 

boyutludur. Sosyal bir gerçekliğin bilime konu edilmesinde bu çeşitliliğin göz önünde 

bulundurulması gerekir. “Sosyal gerçekliği bireylerin sosyal/kültürel olarak oluşturduğu 

bir gerçeklik olarak kavrayan anlayış temelinde, bu gerçekliği çözümlemek için gereken 

ayrıntılı bilgi, ancak bu gerçekliği derinlemesine yansıtacak çeşitlilikte bir araya 

geldiğinde anlamlıdır” 103 . Bu durum araştırma yöntemini nitel ve nicel yöntemler 

çerçevesinde kurgulamayı gerektirmiş, araştırma verilerinin elde edilmesinde, nitel ve 

nicel araştırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma model uygulanmıştır. 

Cresswell ve PlanoClark, karma modelin, nitel ve nicel yöntemlerle veri toplama, analiz 

etme ve bütünleştirmeye olanak verdiğini belirtmektedir104. Karma yöntem, “araştırma 

problemini kapsamlı ve çok boyutlu incelemek amacıyla, pragmatist felsefenin ilkeleri 

doğrultusunda nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılarak”105 gerçekleştirildiği bir 

araştırma modeli olarak tanımlanmaktadır.  

Araştırmanın nitel kısmında nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik bir 

yaklaşım izlenmiştir. Fenomenolojik yaklaşımda, sosyal dünyayı anlamak ancak 

bireylerin ona yüklediği anlamlar sisteminin kavranmasıyla mümkündür. 

Fenomenolojik yaklaşıma göre, bireyleri kendi öznellikleri ile sosyal dünyalarını 

103Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, (3. Basım), 

Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.43. 
104John W. Creswell, Vicki L. Plano Clark, Karma Yöntem Araştırmaları (Tasarımı ve Yürütülmesi), 

2. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015, s.79.
105Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (9. Baskı), Seçkin 

Yayınları, Ankara, 2013, s.351. 
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yeniden yaratanlar olarak değerlendirmek gerekir. 106   Araştırmanın nicel kısmında 

kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Kesitsel tarama modeli, herhangi bir olayın belli 

bir zaman kesiti içinde araştırılmasıdır. Fenomenolojik bir yaklaşım ve kesitsel tarama 

modeliyle oluşturulan araştırmada, karma yöntem desenlerinden gömülü (içe yerleşik ) 

desen kullanılmıştır. Gömülü desende, “nitel ya da nicel yöntemlerden biri diğerine göre 

daha fazla ön plana çıkmaktadır”107. Bu çalışmada nitel yöntem, nicel yöntemden daha 

ön plandadır. Nicel yöntemle elde edilen verilerden,daha çok nitel yöntemle elde edilen 

sonuçların yorumlanmasında yararlanılmıştır. Nitel yöntemin ağırlıklı olduğu gömülü 

desen araştırmalarında görüşme verilerinin analizi raporda önemli bir yer tutar. Anket 

yoluyla elde edilen verilere ilişkin sayısal analizler de raporda yer alır.108Bu araştırmada 

veri toplamak için kanaat önderleri ile görüşme yapılmış, kanaat önderleriyle doğrudan 

veya dolaylı ilişkisi olan toplum üyelerine ise anket uygulanmıştır. 

3.2.Araştırma Evreni 

Bu çalışma, nitel ve nicel verilerin toplandığı iki ayrı grup üzerinde 

yürütülmüştür. Nitel araştırma, kanaat önderleri ile yapılan görüşmeleri içermektedir. 

Nicel araştırma ise araştırma kapsamında yer alan 7 ilden araştırma grubuna giren 

kişilerden (N= 615) veri toplamayı içermektedir. Aşağıda, bu iki grupla ilgili daha 

ayrıntılı açıklamalar verilmiştir. 

3.2.1.Evren 

Araştırma evrenini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Van, 

Bitlis, Muş, Hakkâri, Ağrı, Siirt ve Şırnak illerinde yaşayan kanaat önderleri 

oluşturmaktadır. Bu illerdeki kanaat önderlerinin araştırma evreni olarak seçilmesindeki 

neden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki diğer illerle kıyaslandığında bu 

illerde kanaat önderliğinin daha yaygın bir kabul görüyor olmasıdır. Araştırma 

evreninde yer alan iller; mal ve hizmet ticareti, ulaşım aktiviteleri, sağlık ve sosyal 

106Kümbetoğlu, a.g.e., s.28. 
107Yıldırım, Şimşek, 2013, s.356. 
108Aynı, s.356. 
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ilişkiler açısından birbirleriyle ilişkili Türkiye’nin en az gelişmiş yedi ilidir109. Bu illerin 

araştırma evreni olarak seçilmesinin bir başka nedeni az gelişmişlikle birlikte Türkiye 

genelinde kırsal nüfusun egemen olduğu ve dolayısıyla temel geçim kaynağının tarıma 

dayalı ekonomik faaliyetlerle yürütüldüğü kapalı toplum özelliği gösteren iller arasında 

yer almalarıdır. Bu illerin diğer bir özelliği doğum oranlarının yüksek olmasıdır. 

Türkiye geneli ortalama 3,6 olan hane halkı büyüklük değeri Van; 6.4, Siirt; 6.5, Muş; 

6.6, Hakkâri: 7.4 ve Şırnak; 7.9 şeklindedir110. 

Araştırma evrenini kapsayan; Van, Bitlis, Muş, Hakkâri, Ağrı, Siirt ve Şırnak 

illeri, aşiret ve cemaat tipi toplumsal yapıların yoğunluk gösterdiği illerdir. Aşiret tipi 

toplumsal yapının belirleyici aktörleri; ataerkil bir otorite temsili olan aşiret ağaları ile 

dini bir otorite temsili olan din âlimleri/şeyhlerden oluşmaktadır. Araştırma evreninde 

yer alan illerin geçmişten bu yana sayısız kanaat önderi yetiştiren yerleşim yerleri 

olduğu bilinmektedir. Van’da Başkale, Siirt’te Tillo, Ağrı’da Doğubeyazıt, Muş’ta 

Derik, Bitlis’te Ohin ve Norşin, Hakkâri’de Şemdinli, Şırnak’ta Cizre önemli kültür ve 

eğitim merkezleri olarak ön plana çıkmaktadır.  

3.2.2.Nitel Araştırma Grubu 

Bu araştırma kapsamında, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu İllerinde (Van, 

Bitlis, Muş, Hakkâri, Siirt, Şırnak ve Ağrı) ikamet eden ve “kanaat önderi” olarak kabul 

edilen kişilerle (n=50) yüz yüze görüşme yapılmıştır.  

Nitel araştırma grubunda yer alan kanaat önderleri, yukarıda belirtilen illerin 

merkez, ilçe,  köy veya mezralarında ikamet eden ve belli bir toplumsal etki alanına 

sahip olduğu kabul edilen kişilerdir.Bu kişileri belirlemek için kartopu veya zincir 

örnekleme tekniği111kullanılmıştır.Buyaklaşımla örneklemin oluşturulabilmesi için ilk 

109T.C Kalkınma Bakanlığı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 

Raporu SEGE 2011 verilerine göre Van 75., Bitlis 76., Siirt 77., Şırnak 78., Ağrı 79., Hakkâri 80. ve Muş 

81. Sırada yer almaktadır. (www.kalkinma.gov.tr). Erişim Tarihi: 19.10.2016.
110 TÜİK 2012 Yıllığı, İstatistiklerle Aile. (www.tuik.gov.tr) Erişim Tarihi: 19.01.2016 
111Kartopu veya zincir örnekleme tekniğinde; “birey veya durumların saptanmasında konuyla ilgili olarak 

kim veya kimlerle görüşüleceği bir soruyla belirlenir. Süreç ilerledikçe elde edilen isimler ve durumlar 

tıpkı bir kartopu gibi büyüyerek devam edecek, belirli bir süre sonra belirli isimler hep öne çıkmaya 

başlayacaktır. Böylelikle araştırmacının görüşmesi gereken birey sayısı ve ilgilenmesi gereken durum 

belirlenecektir”.Yıldırım, Şimşek, a.g.e., s.111. 

http://www.kalkinma.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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aşamada ulusal ve yerel gazetelerden112, bazı kişi113 kurum114 ve yetkililerden görüş ve 

bilgi alınmış,daha sonra ulaşılan bu kanaat önderinden başka bir kanaat önderinin isim 

ve adres bilgileri istenmiş,  bu işlemler sonucunda görüşme yapılacak kişiler hakkında 

nihai karar verilmiştir. Kanaat önderlerinin aşiret lideri, dini kanaat önderi, sivil toplum 

kuruluşu başkanı, tanınmış aile mensubu, dede ocaklı aile mensubu, ağa çocuğu gibi 

birbirinden farklı toplumsal rollere sahip oldukları tespit edilmiştir. Nitel Araştırma 

grubunda yer alan kanaat önderleri ile ilgili bu bilgiler, kanaat önderinin adı ve kimliği 

gizli tutularak kodlanmış ve Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1 

Kodlamalarla İlgili Bilgiler 

Kod Toplumsal Aktör Rolü Şehir 

KÖ1 Aşiret Lideri Gürpınar/Van 

KÖ2 Aşiret Lideri Çatak/Van 

KÖ3 Aşiret Lideri Çatak/Van 

KÖ4 Aşiret Lideri Çatak/Van 

KÖ5 Dini Kanaat Önderi Van 

KÖ6 Aşiret Lideri Van 

KÖ7 Dini Kanaat Önderi Van 

KÖ8 Dini Kanaat Önderi Van 

KÖ9 Aşiret Lideri Özalp/Van 

KÖ10 Aşiret Lideri Gürpınar/Van 

KÖ11 Aşiret Lideri Muradiye/Van 

KÖ12 Aşiret Lideri Çatak/Van 

KÖ13 Dini Kanaat Önderi Van 

112Araştırmaya katılan bazı kanaat önderlerine, yerel ve ulusal gazetelerde kanaat önderleriyle ilgili 

haberlerden ulaşılmıştır.  
113Yerel gazeteciler, üniversitelerin sosyoloji ve ilahiyat bölümlerinde çalışan akademisyenler, şehrin ileri 

gelenleri (eşraf, esnaf, tüccar vb.), merkez cami imamlarından; örneklem illerinde tanınmış kanaat 

önderlerinin isimleri hakkında bilgi alınmıştır. Hem dini kanaat önderleri hem de aşiret önderleri için 

kartopu ve zincir örnekleme tekniği kullanılmıştır.  
114 İl Müftülükleri, İl Valilik Basın Danışmanlıkları, vb. kurumların, toplumda kabul gören kanaat 

önderlerinin iftar ve sahur programlarına davet edilmek üzere bir isim listeleri olduğu, daha çok ramazan 

aylarında yerel televizyon kanallarına konuk edilmek üzere, iftar davetleri ve sahur programları 

düzenlemek amacıyla hazırlanmış olduğu tespit edildi. 

(devam ediyor)
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KÖ14 Dini Kanaat Önderi Bitlis 

KÖ15 Dini Kanaat Önderi Hakkâri 

KÖ16 STK Başkanı Eruh/Siirt 

KÖ17 Dini Kanaat Önderi Beytüşşebab/Şırnak 

KÖ18 Dini Kanaat Önderi Şemdinli/Hakkâri 

KÖ19 Dini Kanaat Önderi Tatvan/Bitlis 

KÖ20 Dini Kanaat Önderi Varto/Muş 

KÖ21 Dini Kanaat Önderi Ohin/Bitlis 

KÖ22 Dini Kanaat Önderi Norşin/Bitlis 

KÖ23 Dini Kanaat Önderi Şemdinli/Hakkâri 

KÖ24 Dini Kanaat Önderi Şemdinli/Hakkâri 

KÖ25 Dini Kanaat Önderi Muş 

KÖ26 Dini Kanaat Önderi Muş 

KÖ27 Tanınmış Aile Mensubu Norşin/Bitlis 

KÖ28 Dini Kanaat Önderi Mutki/Bitlis 

KÖ29 Dini Kanaat Önderi Kurtalan/Siirt 

KÖ30 Aşiret Lideri İdil/Şırnak 

KÖ31 Dede Ocaklı Aile Mensubu Varto/Muş 

KÖ32 Eski Belediye Başkanı Erciş/Van 

KÖ33 Dini Kanaat Önderi Bahçesaray/Van 

KÖ34 Aşiret Büyüğü Hasköy/Muş 

KÖ35 Dini Kanaat Önderi Muş 

KÖ36 Dini Kanaat Önderi Van 

KÖ37 Dini Kanaat Önderi Van 

KÖ38 Dini Kanaat Önderi Bitlis 

KÖ39 Dini Kanaat Temsilcisi Cizre/Şırnak 

KÖ40 Eşraf Cizre/Şırnak 

KÖ41 STK Başkanı Van 

KÖ42 Aşiret Lideri 
Komçatı 

Köyü/Şırnak 

KÖ43 Dini Kanaat Önderi Cizre/Şırnak 

KÖ44 Dini Kanaat Önderi Cizre/Şırnak 

KÖ45 Aşiret Lideri Cizre/Şırnak 

(devam ediyor)

(Çizelge 1'in devamı)



29 

KÖ46 Ağa/Bey Çocuğu Cizre/Şırnak 

KÖ47 Aşiret Lideri Başkale/Van 

KÖ48 Dini Kanaat Önderi Van 

KÖ49 Dini Kanaat Önderi Ağrı 

KÖ50 Dini Kanaat Önderi Ağrı 

3.2.3.Nicel Araştırma Grubu 

Kanaat önderlerinin özelliklerini belirlemek, kanaat önderlerinin nasıl 

algılandıkları, işlevleri ve toplumsal rolleri ile ilgili nicel veri toplamak amacıyla, 

araştırma kapsamına giren illerde (Van, Bitlis, Muş, Hakkâri, Ağrı, Siirt ve 

Şırnak)yaşayan bir gruba (N=615) anket uygulanmıştır. Bu araştırma grubuna girecek 

kişileri belirlemek için izlenen yaklaşım aşağıda açıklanmıştır.  

Nicel Araştırma Grubu, olasılığa dayalı olmayan amaçsal ve uygun örnekleme 

yöntemiyle belirlenmiştir. Olasılığa dayalı olmayan örnekleme yönteminde, çalışma 

evrenindeki bir öğenin/bireyin çalışılacak örnek grup için seçilme olasılığı bilinen bir 

olasılığa dayanmaz. Her bireyin örnek grup için seçilme olasılıkları eşit değildir115.  Bu 

nedenle de olasılığa dayalı olmayan örneklemeden evrene genelleme yapmak oldukça 

sınırlıdır. Amaçsal örneklemede ögeler çalışma evreninden rastgele değil, belli 

özelliklerinden dolayı seçilirler. 116  Uygun örnekleme ise zaman, para ve işgücü 

açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama 

yapılabilir birimlerden seçilmesidir.117 

Bu araştırmada olasılığa dayalı olmayan amaçsal ve uygun örnekleme yoluyla 

seçilen bireylerde geleneksel bir grup aidiyetine sahip olma özelliği aranmıştır. 

Bireylere anket uygulanmadan önce “geleneksel bir grup aidiyetiniz var mı?” sorusu 

yöneltilmiş, bu soruya olumlu cevap veren kişilere anket uygulanmıştır.  Nicel araştırma 

grubuna giren kişilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler, bulgular ve yorum 

bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir. 

115Kaan Böke, Örnekleme, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (Ed. Kaan Böke), (2. Baskı), Alfa 

Yayınları, İstanbul, 2010, s.125. 
116 Aynı, s.125. 
117 Şener Büyüköztürk, Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri, (21. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2016, s.91. 

(Çizelge 1'in devamı)
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3.3.Veri Toplama Teknikleri 

Bu araştırmada nitel verilerin toplanması için yapı yapılandırılmış görüşme 

yöntemi, nicel verilerin toplanması için de anket yöntemi kullanılmıştır. Görüşme 

Formu ve Anket ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.  

Görüşme, sosyal bilimlerde ve özellikle de sosyolojide en sık kullanılan 

yöntemlerden biridir. 118  Bu araştırma kapsamında, araştırma grubuna giren kanaat 

önderleriyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşme sırasında yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formlarının avantajı, 

önceden belirlenen ve formda yer alan sorulara ek olarak gerektiğinde daha ayrıntılı 

bilgiler edinebilmek amacıyla kişiye ek soruların sorulabilmesidir.  

3.3.1.Kanaat Önderleri Görüşme Formu 

Kanaat Önderleri Görüşme Formu, kanaat önderlerinin sosyo-demografik 

özellikleri ve toplumsal etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla araştırmacı tarafından 

geliştirilmiştir. Görüşme formunda sorulacak soruların belirlenmesinde literatür 

taraması yapılmış, daha önce gerçekleştirilen çalışmalardan ve bu konuyla ilgili olarak 

yayınlanmış bilimsel makalelerden yararlanılmıştır. Nitel veri toplama aracı, 

araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilmiş ve görüşme formunun hazırlanmasında 

bazı araştırmacıların (Yıldırım ve Şimşek, 2013) önerdiği ilkelerden yararlanılmıştır. Bu 

ilkeler; kolay anlaşılabilecek sorular yazma, odaklı sorular hazırlama, açık uçlu sorular 

sorma, yönlendirmekten kaçınma, çok boyutlu soru sormaktan kaçınma, alternatif 

sorular ve sondalar hazırlama, farklı türden sorular yazma, soruları mantıklı bir biçimde 

düzenleme ve soruları geliştirme şeklindedir119. Sorular geliştirildikten sonra, akademik 

ve dilbilgisi alanlarında uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Geribildirimi sağlanan 

uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak şekillendirilen “Kanaat 

Önderi Görüşme Formu” kanaat önderlerinin; sosyo-demografik özellikleri, toplumsal 

etki alanları ve sosyolojik olgular hakkındaki görüşlerinin yer aldığı standartlaştırılmış 

açık uçlu 12 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formu hazırlandıktan sonra iki kanaat 

önderiyle pilot denemesi yapılmış, soruların açık ve anlaşılır olduğu gözlemlenmiş ve 

118 Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemi, Seçkin yayıncılık, Ankara, 

2011, s.119. 
119Yıldırım, Şimşek, 2011, s.156. 



31 

herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Pilot uygulamaya katılan kanaat önderlerine asıl 

çalışmada yer verilmemiştir. Görüşme Formu, EK 1’de verilmiştir.  

3.3.2.Kanaat Önderliği Toplumsal Algı Anketi (KÖTAA) 

Kanaat Önderliği Toplumsal Algı Anketi(KÖTAA), kanaat önderlerinin etkili 

oldukları toplumsal yapıdaki insanlar tarafından nasıl tanımlandıklarını belirlemek 

amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde, anketin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamaların yanı sıra,  katılımcıların 

memleketi, cinsiyeti, yaş aralığı, eğitim seviyesi, mesleği, aylık geliri gibi sosyo-

demografik özellikleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan sorular yer almaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde, kanaat önderlerinin hangi toplumsal gruba mensup oldukları, 

kanaat önderi denildiğinde akıllarına kimin geldiği, kanaat önderliğini besleyen 

kanalların neler olduğu, kanaat önderinin sahip olması gerektiği düşünülen özellikler, 

kanaat önderliğin kim/ne adına hizmet yaptıkları, kanaat önderliğinin yaygın kabul ve 

değer görmesinin nedenleri, kanaat önderlerinin toplumsal değerlerinin neler olduğuna 

ilişkin değerlendirmeleri ile ilgili sorular yer almaktadır.  

Kanaat Önderliği Toplumsal Algı Anketinin (KÖTAA) geliştirilmesinde 

Anderson ve Arsenault (1998) tarafından önerilen altı aşamalı anket geliştirme süreci 

izlenmiştir. Anket geliştirme sürecine kanaat önderlerinin özellikleri, etki alanları ve 

nasıl tanımlandıkları ile ilgili konu alanları ve sorulabilecek sorular belirlenerek 

başlanmıştır.Ankette yer alacak sorular belirlenirken literatürde daha önce 

gerçekleştirilen çalışmalardan ve bu konuyla ilgili olarak yayınlanmış bilimsel 

makalelerden ve araştırmacıların anketlerin geliştirilmesiyle ilgili önerilerinden 

yararlanılmıştır (Örn.; Büyüköztürk, 2005; Oğur ve Tekbaş, 2003). Anket maddelerinin 

yazımında soruların açık ve anlaşılır olmasına, aynı zamanda araştırma amacına uygun 

olmasına azami önem gösterilmiştir.İkinci aşamada ankette yer alan sorular mantıksal 

bir sıralama ile düzenlenmiş, üçüncü aşamada sorular gruplandırılarak bir sıraya 

konulmuştur. Dördüncü aşamada uygulanacak anket taslağı hazırlanmıştır. Anket 

taslağı hazırlanırken maddelerin belli bir düzen içerisinde olmasına, anket sorularının 

genelden özele doğru sıralanmasına özen gösterilmiştir. Anket sorularından önce, 

cevaplayıcıların sosyal ve demografik özelliklerine ilişkin bilgilerin toplandığı sorulara 

yer verilmiştir. Araştırmanın amacı, katılımda gönüllülük, gizlilik ve anketin nasıl 
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doldurulacağına ilişkin açıklamaya da bu bölümde yer verilmiştir. Hazırlanan anket 

taslağı, ölçek geliştirme konusunda deneyim sahibi üç farklı öğretim elemanından 

oluşan uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda ankete son şekli 

verilmiştir. Beşinci aşamada hazırlanan anket pilot çalışma kapsamında Van ilinde 

yaşayan 15 kişilik küçük bir gruba uygulanmıştır. Pilot uygulamada herhangi bir 

sorunla karşılaşılmadığı da dikkate alınarak anketin bu son şekliyle araştırmada veri 

toplama aracı olarak kullanılmasına karar verilmiştir. 

3.4.Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan nitel ve nicel veriler ayrı ayrı analiz edilmiş ve 

araştırmanın amaçları doğrultusunda raporlaştırılmıştır. Analiz süreci aşağıda 

açıklanmıştır.  

3.4.1.Nitel Verilerin Analizi 

Nitel verilerin analizinde betimsel analiz120 tekniği kullanılmıştır. İlk aşamada, 

görüşmelerin ses kayıtları araştırmacı tarafından deşifre edilerek yazılı bir metne 

dönüştürülmüştür. Betimsel analize bu yazılı metinler üzerinden devam edilmiştir. Nitel 

verilerin analizi için kelime tekrarı tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla önce ana temalar 

belirlenmiştir. Ana temaların belirlenmesinde öncelikle görüşme formundaki sorulardan 

yararlanılmış, ayrıca görüşme sırasında sorulan ek sorulardan ve açıklamalardan da 

yararlanılmıştır.  

Nitel verilerin analizi, (1) kanaat önderlerinin sosyo-demografik özellikleri 

nelerdir? (2) kanaat önderlerinin tanımı ve kişisel özellikleri nedir? (3) kanaat 

önderliğininkültürel arka planı nedir/nasıldır? (4) kanaat önderlerinin aktör rolleri ve 

temsil ettikleri toplumsal gruplar nedir? (5) kanaat önderlerinin bölgedeki varlığı 

vetoplumsal ihtiyaç duyulma nedenleri nelerdir? (6) kanaat önderlerinin problem 

çözmeye yönelik ilettiği mesaj ve çözüm önerilerine nelerdir? (7) kanaat önderlerinin 

toplumsal ilişkileri ve iletişimleri nasıldır? (8) kanaat önderlerinin yaptığı toplumsal 

120 Betimsel analiz, “bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların 

tanımlanması ve bulguların yorumlanmasına dayanır”. (Yıldırım, Şimşek, a.g.e., s.256).Betimsel analiz, 

“görüşme çözümlerindeki verilerin özgün biçimlerine sadık kalınarak, bireylerin söylediklerinden 

doğrudan alıntılar yaparak verileri yorumlamaktır” (Kümbetoğlu, a.g.e.,s.154). 
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hizmetin öncelikli amacı ve niteliği nedir? (9) kanaat önderlerinin toplumsal 

sorumlulukları nelerdir? (10) kanaat önderlerinin toplumsal fayda sağladığı rolleri ve 

konuları nelerdir? (11) kanaat önderlerinin sosyolojik olguları nasıl 

değerlendirmektedir? (12) Bir kanaat önderine göre en önemli toplumsal değer ve sorun 

nedir? olmak üzere on iki ana tema altında toplanmıştır. Nitel araştırmada elde edilen 

veriler, bulgular ve yorum bölümünde bu başlıklar altında sunulmuştur.  

3.4.2.Nicel Verilerin Analizi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Kanaat Önderliği Toplumsal 

Algı Anketinin (KÖTAA) nicel araştırma grubuna (n=615) uygulanmasıyla elde edilen 

veriler öncelikle SPSS programına aktarılmıştır. Analizlere başlamadan önce veriler 

kontrol edilmiş, anketi tam olarak cevaplamayan veya özensiz cevaplayan 5 kişi veri 

setinden çıkarılmıştır. Daha sonra anket maddelerine verilen cevaplar frekans ve 

yüzdeler kullanılarak analiz edilmiş ve raporlaştırılmıştır. 

 Verilerin analizinde SPSS Paket programından yararlanılmıştır.  Ankette yer 

alan 7, 9, 11 ve 12 numaralı sorulara birden fazla cevap verilebilmektedir. Dolayısıyla 

bu maddelere ilişkin frekans ve yüzdelerin toplamı %100’den farklı olabilmektedir. 
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BÖLÜM 4 

4.BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde araştırmaya ilişkin bulgular ve yorum yer almaktadır. Araştırmada 

uygulanan karma yöntem gereği bulgular ve yorum bölümü; nitel araştırmaya ilişkin 

bulgular ve yorum ile nicel araştırmaya ilişkin bulgular ve yorum şeklinde ikiye 

ayrılmıştır.  

4.1.Nitel Araştırmaya İlişkin Bulgular ve Yorum: Kanaat Önderliği ve 

Toplumsal Yaşam 

Nitel araştırmaya ilişkin bulgular ve yorum; “kanaat önderlerinin sosyo-

demografik yapısına ilişkin bulgular ve yorum”, “kanaat önderlerinin tanımı ve kişisel 

özelliklerine ilişkin bulgular ve yorum”, “kanaat önderliğinin kültürel arka planına 

ilişkin bulgular ve yorum”, “kanaat önderlerinin aktör rolleri ve temsil ettikleri 

toplumsal gruplara ilişkin bulgular ve yorum”, “kanaat önderlerinin bölgedekivarlığı ve 

toplumsal ihtiyaç duyulma nedenlerine ilişkin bulgular ve yorum”, “kanaat önderlerinin 

problem çözmeye yönelik ilettiği mesaj ve çözüm önerilerine ilişkin bulgular ve 

yorum”, “kanaat önderlerinin toplumsal ilişki ve iletişimlerineilişkin bulgular ve 

yorum”, “kanaat önderlerinin yaptığı toplumsal hizmetin öncelikli amacı ve niteliğine 

ilişkin bulgular ve yorum”, “kanaat önderlerinin toplumsal sorumluluklarına ilişkin 

bulgular ve yorum”, “kanaat önderlerinin toplumsal fayda sağladığı rolleri ve 

konularına ilişkin bulgular ve yorum”, “kanaat önderlerinin sosyolojik olguları 

değerlendirmelerine ilişkin bulgular ve yorum” ve “kanaat önderlerinin en önemli 

gördüğü toplumsal değer ve sorunlara ilişkin bulgular ve yorum” başlıklarına ilişkin 

betimsel analiz ve istatistiklere yer verilmiştir.  

4.1.1.Kanaat Önderlerinin Sosyo-Demografik Yapısına İlişkin Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderlerinin sosyo-demografik yapısında; kanaat önderlerinin 

cinsiyeti,yaş aralığı, yaşadıkları iller, eğitim düzeyleri, meslekleri, gelir düzeyleri ve 

toplumsal aktör rollerine ilişkin betimsel istatistikler yer almaktadır. 
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4.1.1.1.Cinsiyet 

Araştırmaya katılan kanaat önderleri arasında cinsiyet açısından bir farklılık 

yoktur, tamamı erkektir.  

4.1.1.2.Yaş Aralığı 

Kanaat önderlerinin yaş aralığına ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 2’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 2 

Kanaat Önderlerinin Yaşına İlişkin Betimsel İstatistikler 

Yaş aralığı n % 

30-39 yaş 2 4 

40-49 yaş 8 16 

50-59 yaş 16 32 

60-69 yaş 11 22 

70-79 yaş 8 16 

80 yaş ve üzeri 4 8 

Cevapsız 1 2 

Toplam 50 100 

Çizelge 2’de görüldüğü üzere kanaat önderlerinin büyük bir oranı 50-69 yaş 

aralığında yer almaktadır. Bu oranı eşit düzeyde 40-49 ve 70-79 yaş aralığı takip 

etmiştir. 30-39 yaş aralığında yer alan kanaat önderlerinin sayısı oldukça düşüktür. 

4.1.1.3.Yaşanılan İl 

Kanaat önderlerinin yaşadıkları illere göre betimsel istatistikleri Çizelge 3’te yer 

almaktadır. 
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Çizelge 3 

Kanaat Önderlerinin Yaşadığı İllere İlişkin Betimsel İstatistikler 

Yaşanılan il n % 

Van 19 38 

Şırnak 10 20 

Bitlis 6 12 

Muş 6 12 

Hakkâri 4 8 

Siirt 3 6 

Ağrı 2 4 

Toplam 50 100 

Çizelge 3’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan kanaat önderlerinin büyük bir 

kısmı Van ve Şırnak’tan katılım göstermiştir. Bu illeri sırasıyla; Bitlis, Muş, Hakkâri, 

Siirt ve Ağrı illeri takip etmiştir. Katılımın en az olduğu il, Ağrı’dır.121 

4.1.1.4.Eğitim Düzeyi 

Kanaat önderlerinin eğitim düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 4’de 

yer almaktadır. 

Çizelge 4 

Kanaat Önderlerinin Eğitim Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Eğitim düzeyi n % 

Hiç Formel Eğitim Almamış 9 18 

İlkokul 5 10 

Ortaokul 3 6 

Lise 13 26 

Ön Lisans 7 14 

Lisans Terk 2 4 

Lisans 11 22 

Toplam 50 100 

121Ağrı ilinin önemli kanaat önderlerinden biri Nusret Kocabay, diğeri ise Doğubeyazıt’ta yaşayan Musa 

Geçit’tir. Nusret Kocabay sağlık sorunları, Musa Geçit ise il dışında olması nedeniyle görüşme 

gerçekleştirilememiştir  (10.03.2015). 
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Çizelge 4’te görüldüğü üzere kanaat önderlerinin büyük bir kısmı lise ve lisans 

düzeyinde eğitim gördüğünü ifade etmiştir. İkinci sırada hiç formel eğitim almamış 

kanaat önderleri yer almaktadır. Bunu sırasıyla; ön lisans, ilkokul, ortaokul ve lisans 

terk eğitim düzeyi takip etmiştir. 

4.1.1.5.Meslek 

Kanaat önderlerinin mesleklerine ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 5’te yer 

almaktadır. 

Çizelge 5  

Kanaat Önderlerinin Mesleklerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Meslek n % 

Din Görevlisi (İmam-Hatip) 14 28 

Bağ-Kur/SSK Emeklisi 13 26 

Serbest Meslek 10 20 

Eski siyasetçi 4 8 

İşsiz 3 6 

Doktor 1 2 

Mali Müşavir 1 2 

Kuyumcu 1 2 

Petrolcü 1 2 

Ziraat Teknisyeni 1 2 

Çiftçi 1 2 

Toplam 50 100 

Çizelge 5’e bakıldığında kanaat önderlerinin farklı meslek gruplarında yer 

aldıkları görülmektedir. En yoğun meslek grubunu din görevlileri (imam-hatipler),  

Bağ-Kur/SSK Emeklileri ve serbest meslek122 sahibi kanaat önderleri oluşturmuştur. 

Bunu sırasıyla; eski siyasetçi, işsiz, doktor, mali müşavir, kuyumcu, petrolcü, ziraat 

teknisyeni ve çiftçiler takip etmiştir. 

                                                           
122Serbest Meslek; bu çalışmada resmi ya da yarı-resmi herhangi bir işte çalışmayanları ifade etmektedir. 
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4.1.1.6.Gelir Düzeyi 

Kanaat önderlerinin gelir düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 6’da 

yer almaktadır. 

Çizelge 6  

Kanaat Önderlerinin Gelir Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Gelir düzeyi n % 

Cevapsız 24 48 

0-999tl 2 4 

1000-1999tl 4 8 

2000-2999tl 8 16 

3000-3999tl 7 14 

4000-4999tl 2 4 

5000tl ve üzeri 3 6 

Toplam 50 100 

Çizelge 6’da görüldüğü üzere, kanaat önderlerinin çoğunun gelir düzeyiyle ilgili 

soruyu cevapsız bıraktıkları görülmüştür. Kanaat önderlerinin gelir düzeyi yoğunlukla 

2000-3999 tl. aralığında yer almaktadır.  

4.1.2.Kanaat Önderlerinin Tanımı ve Kişisel Özelliklerine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderlerinin tanımı ve kişisel özelliklerine ilişkin bulgular ve 

yorumlarda; kanaat önderinin tanımı, bir insanın kanaat önderi olma süreci ve kanaat 

önderlerinin sahip olması gereken özelliklere ilişkin betimsel istatistikler yer 

almaktadır. 

4.1.2.1.Kanaat Önderinin Tanımı 

Kanaat önderlerine, kanaat önderinin kim olduğu sorusu yöneltilmiş ve bir 

kanaat önderi tanımı yapmaları istenmiştir. Kanaat önderliğinin tanımına ilişkin ifadeler 

şu şekildedir: 
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“Şimdi kanaat Arapçadır, önder de Türkçedir. Yani kanaat demek yani milletin 

beğendiğini arzusunu yerine getirmek ve bu hususta yüksek makama yükselmek yani 

öyle olsun ki millet senden emin olsun, milletin emniyetini kazanmak, milletin rızasını 

kazanmak, bu hususta çalışıp yüksek makama yükselmek ve önder olmak, benim kanaat 

önderinden anladığım şey budur” ( KÖ48, 76, Van), 

 “Aslında toplumda kabul görmüş biridir, bu kabul görmüşlük olayına sosyolojik 

olarak bakıldığında uzun yılları alması lazımdır, güven vermesi lazımdır, toplum 

tarafından kabul görmüş toplum üzerinde de etkisi olan toplumu etkileyen görüşleriyle 

tavırlarıyla ve duruşuyla, sahip olduğu pozisyonun konumuyla da toplumu etkileyen kişi 

demektir” (KÖ27, 56, Norşin/Bitlis).  

Kanaat önderi, sahip olması gereken özellikleriyle tanımlanmaktadır. Adaletli 

olması ve insanlar arası olumlu diyalog geliştirebilmesi gerektiği şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

“Kanaat önderi insanlar arasında hakkı ile batılı ayıran kişidir, kanaat önderi 

odur” (KÖ40, 40, Cizre/Şırnak), 

 “Tarafsız insanlar hakkı bilenler hem dine hem millete uygun bir eğitim uygun 

bir nasihat uygun bir adalet sağlayanlara kanaat önderi diyorlar” (KÖ18, 

Şemdinli/Hakkâri), 

 “İnsanların arasında güzel diyalog kuran insanların dertleriyle hasbıhal olan 

dertlerini kendi derdi bilen onların arasına giren kendisini sevdiren ve sözü geçen 

insanlardır” (KÖ7, 63, Van). 

Bir kanaat önderinin ülke ve dünya şartlarını takip etmesi gerektiği, aksi halde 

kişiler arası problemlere çözüm üretme konusunda eksik kalacağı düşünülmektedir. 

“Bulunduğu çevrede ve bulunduğu zaman ve zeminin bütün şartlarını bilip de 

kendisini ona göre ayarlayan bir insan demektir” (KÖ8,63, Van),  

“Kanaat önderi kendi çevresinde çevresini de aşabilen hatta imkanı varsa dünya 

sorunlarıyla ilgilenen, mevcut olan problemleri çözebilen dünya konjonktüründe bir 

insandır” (KÖ16, 63, Eruh/Siirt), 
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Kanaat önderi tanımlarında; fedakâr, dürüst, güvenilir ve özveri sahibi olması 

gerektiğini belirten ifadeler yer almaktadır.  

“Toplumun dertleriyle dertlenen insanlar arasında barışı gerçekleştiren 

toplumun her alandaki insanların içerisinde bulunduğu zorlukları gideren insandır, 

yani kanaat önderi dediğiniz zaman bir taraftan inanınız ki yemeyip yediren yatmayıp 

da insanların yatması için uğraş gösteren özellikle insanların ıslahı için insanların 

doğruyu bulmaları için gayret sarf eden insanlar olarak tanımlıyoruz” (KÖ19, 49,  

Tatvan/Bitlis), 

 “Milletin kanaat etiği milletin hakikaten inandığı, milletin onun konuşmalarının 

doğru olduğunu düşündüğü ve ona inandığı kişilere kanaat önderi denir” (KÖ21 , 60,  

Ohin/Bitlis), 

“Sözüne itibar edilen yanlış yapmayacağı kanaati oluşmuş kişilerdir” (KÖ32 , 

61,  Erciş/Van), 

 “Toplumun gönlünde yer etmiş insanlardır” (KÖ38 , 39, Bitlis), 

 “Her şeyden önce dürüst olmalıdır, cesur olmalıdır, kanaat önderi demek cesur 

olmak demektir, aykırı olmak demektir. Dürüst olmak demektir, benim tarifim bu…” 

(KÖ46 , 77, Cizre/Şırnak), 

 “Kanaat önderi halkın teveccühünü kazanmış kişiye denir” (KÖ49 , 47, Ağrı). 

Kanaat önderinin, farklı aktör temsilleri ve etki alanlarıyla tanımlandığı ifadeler 

şu şekildedir: 

“Kanaat önderleri, özellikle aşiret reisleri, kavgalar olduğu zaman ister aşiret 

arasında ister diğer aşiretlerle, barış için danışılacak ilk kişidir” (KÖ9 , 56, 

Özalp/Van), 

 “Dini İslam’da iki çeşit insanı seçmişler din diyanetleri için inançları 

mezhepleri için âlimleri büyük olarak tercih etmişler, dünyevi işler içinde tanzim etmek 

içinde büyük olarak ağaları beyleri seçmişlerdir” (KÖ33 , 54, Bahçesaray/Van), 
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 “Kanaat önderi, aşiret reisidir. Kanaat önderi ak sakallı, şeyhi, melesidir. 

Aşiret reisi müstakildir, Başbakan kadar yetkilidir” (KÖ47 , 65, Başkale/Van), 

 “Bölgede ağırlığı olan aşiret liderleri, ağalar şeyhler kanaat önderleridir” 

(KÖ30 , 52, İdil/Şırnak), 

Kanaat önderinin rehberlik 123  yaptığına ilişkin tanımlar şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

“Kanaat önderi şöyle ileri görüşlü olan, hem bu milletin üzerine gelen zulümleri 

gören İslamiyet’in üzerine gelen gölgeleri görüp ondan sonra böylelikle adalet yani 

hiçbir tarafı tutmadan yani bir baskı altına girmeden kendi kanaatiyle iradesiyle 

doğruyu dürüstü halka ışık tutup da yani millete yön gösteren rehberlik yapan kişidir” 

(KÖ28 , 69, Mutki/Bitlis), 

 “İnsanlara yön veren, insanları aydınlatan, insanları kötülükten ayırıp iyiliğe 

sevk eden kanaat önderi budur” (KÖ26 , 44, Muş). 

Kanaat önderi tanımlanırken son dönemde kullanılmaya başlanan yeni bir 

kavram olduğu belirtilmektedir: 

“Son zamanlarda böyle bir kanaat önderi tabiri kullanılmaya başlandı. Özellikle 

din adamlarına, özellikle bölgede sözü geçen insanlara. Eskiden başka tabirler 

kullanılıyordu. Son zamanlarda sanki bir tabir değişikliği yaşandı. Aslında biz kanaat 

önderi olarak bilinmiyorduk. Seydanın ailesinin şeyhleri veyahut hocaları, müderrisleri 

olarak biliniyorduk. Son zamanlarda böyle bir kanaat önderi tabiri kullanılmaya 

başlandı. Özellikle din adamlarına, özellikle bölgede sözü geçen insanlara..”(KÖ22 , 46, 

Norşin/Bitlis), 

KÖ29: “Bizim ismimiz memleketimizde bize Seyda diyorlar. Hoca diyorlar, bize 

şeyh çocuğu olduğumuz bize de şeyh diyorlar. Kanaat önderi yeni kullanılmaya 

başlandı” (KÖ29 , 64, Kurtalan/Siirt). 

                                                           
123 Burada adı geçen rehberlik, profesyonel bir düzeyi olmayan ve halk arasında kullanılan anlamıyla yer 

almaktadır. 
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4.1.2.2.Bir İnsanın Kanaat Önderi Olma Süreci 

Kanaat önderlerine, bir insanın kanaat önderi olma süreci kapsamında “nasıl 

kanaat önderi olunur?” diye sorulmuştur. Bazı görüşler doğuştan sahip olunması 

gereken özellikleri öne çıkarırken bazı görüşler, gerekli koşulları sağladıktan sonra 

herkesin kanaat önderi olabileceği şeklindedir. Kanaat önderi olabilmek için resmi 

herhangi bir başvurunun yapılmadığı ifade edilmektedir. 

KÖ5: “Biz kimseye efendim bir dilekçeyle gidip kanaat önderi olalım dememişiz 

ki” (KÖ5 , 75, Van). 

Bir inanç sistemi olan Alevilikte de kanaat önderliğine rastlanmaktadır. 

Alevilikte kanaat önderliğinin, inanç önderliği olduğu belirtilmektedir. Kanaat ve inanç 

önderliği için gerekli olan koşullar şu şekilde ifade edilmektedir: 

 “Alevilik açısından kanaat önderine baktığımız zaman kanaat önderinin 

olmazsa olmazları vardır, bunun birincisi mutlaka seyit neslinden olmasıdır ikincisi, 

mutlaka alim olmasıdır üçüncüsü mutlaka Aleviliğin gereği olan dört kapı kırk makamı 

mutlaka öğrenmesi gerekir bu dört kapı kırk makama baktığımız zaman ilki Şeriat 

Tarikat Marifet Hakikat, şimdi şeriat kapsından girdiği zaman tarikata girer oradan 

marifete geçer hakikatte de zaten yaratanla hemhal olur kendini aşar farklı bir duruma 

gelir, ki doğru deyimi kullanırsak vahdeti vücut olayı olur yani (…) tekliğe doğru 

gidiştir, ve dolayısıyla da Alevilikte bir kanaat önderinin olmazsa olmazı mutlaka seyit 

olması, mutlaka okumuş olması, kuran ilmini diğer beşeri ilimleri de imkan olduğu 

kadarıyla sahip olması…. alim, hamil, kamil, o dediğimiz dört kapı kırk makamın 

tamamı insanlığa bağlıdır insani ilkelere bağlıdır onları mutlaka taşıması lazımdır” 

(KÖ20 , 70, Varto/Muş). 

Kanaat önderlerinin, yaşadıkları sosyal yapının örf, adet ve geleneklerine hâkim 

olması gerektiği düşünülmektedir. Gerekli koşullar sağlandıktan sonra herkesin kanaat 

önderi olabileceği belirtilmektedir. 

 “Bugün birisi mesela burada bir hoca olur kanaat önderi olabilir. Biri burada 

muhtar olur kanaat önderi olabilir burada boya dükkânı açan biri oda kanaat önderi 

olabilir. Kanaat önderi esasında tecrübelidir yörenin örfünü âdetini şartlarını bilen 
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insandır yetişmiş gün görmüş tecrübelere sahip olmuş ve bu şekilde bir kısım insanlara 

bir kısım meselelerde rehberlik yapabilir, böylelikle halkın gözünde kanaat önderi 

olabilir” (KÖ33 , 54, Bahçesaray/Van), 

KÖ1: “İyi bir âlim, iyi bir imam, iyi bir öğretmen de kanaat önderi 

olabilir”.(KÖ1 , 45, Gürpınar/Van). 

Kanaat önderlerine “bir insan nasıl kanaat önderi olur” sorusu kapsamında, 

doğuştan kanaat önderi olunup olunamayacağı sorulmuştur. Konuyla ilgili betimsel 

istatistikler Çizelge 7’de verilmiştir. 

Çizelge 7 

Bir İnsanın Doğuştan Kanaat Önderi Olabilirliğine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Doğuştan kanaat önderi olunabilirliği n % 

Evet/Doğuştan kanaat önderi olunabilir 19 38 

Hayır/Doğuştan kanaat önderi olunamaz 31 62 

Toplam 50 100 

Çizelge 7’ye bakıldığında, kanaat önderlerinin çoğu, doğuştan kanaat önderi 

olunamayacağını düşünmektedir. Doğuştan kanaat önderi olunamayacağını ifade eden 

kanaat önderleri dini temsili olan kanaat önderleridir. Doğuştan kanaat önderi 

olunabileceğini düşünenlerin tamamına yakını aşiret liderlerinden oluşmaktadır.  

Doğuştan kanaat önderi olunabileceğini savunan kanaat önderlerinin görüşleri şu 

şekildedir: 

 “Aşiret reisi sülaleden gelen bir şey, okumakla terfiiyle zenginlikle olan bir şey 

değil” (KÖ2 , 59, Çatak/Van), 

 “Tabi doğuştan gelir ama erkek olarak gelecek (…)”(KÖ42, 59, Komçatı 

Köyü/Şırnak), 

“Seyitler Hz. Muhammed’in Hz. Ali ile Hz. Fatma’dan doğan çocukları imam 

Hasan ve imam Hüseyin’in neslinden gelenler ve on iki imam nesliyle, seyitler 



44 

dolayısıyla Hz. Muhammed’in torunlarıdır ve bir sülale olarak devam eder gelir, bizim 

soyumuz oraya dayanıyor” (KÖ20 , 70, Varto/Muş), 

 “Seyitlik Hz. Muhammed’in torunlarından, Hz. Hüseyin’in çocuklarıyız 

biz”(KÖ44, 82, Cizre/Şırnak), 

 “Asetik toplumlarda kazanılmış bir statü yok, verilmiş statüler vardır, yani siz 

isteseniz de istemeseniz de orada doğduğunuzda böyle biçimleniyorsunuz böyle 

şekilleniyorsunuz. Yani o iklim zaten bunu getiriyor, birileri adına ya da birilerinin 

hatırına bunu sürdürmek (gerekiyor)” (KÖ27 , 56, Norşin/Bitlis). 

Doğuştan kanaat önderi olunamayacağını savunan kanaat önderlerinin ifadeleri 

şu şekilde ifade edilmiştir: 

 “Ancak sonradan eğitim yoluyla kanaat önderi olunabilir” (KÖ1, 45, 

Gürpınar/Van), 

“Ağalık sisteminde geçerlidir fakat âlimlik de öyle bir şey yoktur” (KÖ19 , 49, 

Tatvan/Bitlis), 

 “Mesela bir doktorun oğlu doktor olarak dünyaya gelmediği gibi bir âlimin 

çocuğu da dünyaya bir âlim olarak gelemez, yani bu belli bir özverili bir çalışmadan 

sonra (kazanılır)” (KÖ49 , 47, Ağrı), 

 “Kanaat önderliği nesepten gelmez ve bizim inancımıza gör Kur’ân ve sünneti 

bilen her insan muttaki olan bir insan kendi zaman ve zeminini bilen bir insan kanaat 

önderi olur hiç nesebe bağlı kalmaksızın” (KÖ8 , 63, Van), 

“Biz babası ermiş olarak bilinen bir kişinin oğlunun da öyle olduğuna kanaat 

getiriyoruz, oysa öyle bir şey yok, bana da (babam şeyh olduğu için) şeyh diyorlar, ama 

ben şeyh değilim şeyhler bir izin meselesidir, bir ruhsat meselesidir, böyle bir saltanat 

değildir” (KÖ39 , 66, Cizre/Şırnak), 

“Kazanımla olanlar ölümle terk edilir ihsanla gelen ihsanla istediği zaman 

gider” (KÖ46 , 77, Cizre/Şırnak).  
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4.1.2.3.Kanaat Önderlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler 

Kanaat önderlerine, kanaat önderlerinin sahip olması gereken özelliklerin ne 

olduğu sorulmuştur. Alınan cevaplarda farklı özelliklerin yer aldığı görülmektedir. 

Aşiret temsilciliğinde, bir aşiret liderinin güçlü bir kişiliğe sahip olması gerektiği şu 

şekilde ifade edilmektedir: 

“Güçlü bir karakter etkilidir ve aşirete kendisini kabul ettirmesi lazım” (KÖ1 , 

45, Gürpınar/Van), 

 “Zayıf karakterli bir insan, aşiret reisliği yapamaz”(KÖ11, 54, Muradiye/Van). 

Bir kanaat önderinin özellikle etkin olduğu sosyal yapının örf, adet ve 

geleneklerini bilmesi ve tecrübeli olması gerektiği düşünülmektedir. 

“Kanaat önderleri (diğer insanlara göre) daha fazla tecrübelidir”(KÖ1,45, 

Gürpınar/Van), 

 “Önemli olan usul kaideleri, öğrenmelidir, bilmelidir. Mesela kavim millet 

arasındaki usul ve adetleri bilmelidir, o lisanı bilmelidir o âdeti bilmelidir o kavmin 

toplum olarak İslam kaidelerini bilmelidir, adaletli davranabilmesi için Kur’an’dan 

haberdar olmalı hadisten haberdar olmalıdır” (KÖ13 , 86, Van), 

 “Her anlamda bilinçlenmeli yani eğer halka önderlik yapabilecek bir insan 

olmayı istiyorsa önce ne yapacak? O bölgenin yaşam biçimini, geleneğini, kültürünü 

öğrenmesi lazım ve bunun dışında sadece o geleneğinden yola çıkarak geniş bir 

perspektif içinde dünyayı bu sefer tahlil etme yoluna gitmelidir. Sadece kendi yani 

yaşam biçimini öz alırsa bu yeterli değildir” (KÖ30 , 52, İdil/Şırnak). 

Kanaat önderlerinin taşıması gereken çeşitli özellikler olduğu belirtilmiştir. Adil, 

şefkatli, merhametli, inançlı, sabırlı, cesaretli ve güven verici gibi bazı özelliklerin yer 

aldığı ifadeler şu şekildedir: 

“Kanaat önderi karşıdaki milleti kendi ruhu canı evladı kadar sayacak hain 

olmayacak, hainlik yapmayacak kendisi adaletli olacak, kanaat önderi kadar güzel bir 

şey yok” (KÖ50 , 63, Ağrı), 
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“Geniş olması lazım, kavga dövüş yapmadan ezmeden aşiretini ezmemesi lazım” 

(KÖ9 , 56, Özalp/Van), 

“Kanaat önderi demek şefkatle kanat açmak onlara (insanlara) kanadını 

merhamet şefkat kanadı onlara açmak onları aldatmamak hiçbir insana yanlış 

yapmamak, budur yani…” (KÖ25 , 55, Muş). 

 “Düşünerek hareket etmelidir. Sabır gerekir” (KÖ6 , 52, Gürpınar/Van), 

 “İnançlı, vicdanlı, sabırlı, sözü özü bir, kibirden uzak, mütevazı, ekmeğini 

fikrini paylaşabilen, huzur ve güvenden yana bir insan olmalı, başkalarının 

kötülüklerini bertaraf edebilen bir yapıda olmalı” (KÖ1 , 45, Gürpınar/Van). 

Kanaat önderinin özellikle gruplar arası çatışma ve kavga durumlarında sağduyu 

sahibi ve cesaretli olması gerektiği ifade edilmektedir. 

“Kendimi ortaya attım, bizim aşiretle başka bir aşiret kavga ettiler. 50 polis 

araya girdi. Polisler havaya kurşun sıktı, benim aşiretim daha kalabalıktı. Karşı taraf o 

sırada biraz (sayıca) azdı hatta polislerden birinin elinde bir tane ağaç vardı, jop vardı 

aldım, ben tek başıma o aşireti durdurdum, kendi aşiretimi. (…)Hatta kaymakam vardı 

(…) dedi sende ne akıl var, adamlardan biri sana bir kurşun sıksa ne olacak dedi, 

dedim olsun yani benim orada 20 kişi öleceğine ben zaten onu göze alarak kendimi 

ortaya attım. Ha diyeceksin her aşiret reisi bu fedakârlığı yapar mı? Yapmaz. Zaten 

aşiretin bana bağlılığı oradan geliyor” (KÖ11 , 54, Muradiye/Van), 

 “Canı veren ancak o alır, kimseden korkmam. Bir ay iki ay evvel idi, buraya 

bomba attılar, işittiniz belki, bu duvarın arkasına bu oturduğum odanın bu balkona 

attılar,… Çekinmiyorum, aynı fikrim neyse odur, kimseden korkmuyorum” (KÖ43 , 77, 

Cizre/Şırnak), 

 “Dünyanın bütün ilimlerini toplamışım beynimde bunu açıklamaktan korktuktan 

sonra neye yarar. Yanlış mı söylüyorum. Bir işe yarar mı? (KÖ46 , 77, Cizre/Şırnak), 

 “Yalnız doğrusu neyse onu söylerim, kellem giderse ondan ayrılmam” (KÖ35 , 

72, Muş). 
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Bir kanaat önderinin temsil ettiği grup üyelerinin güvenini kırmaması ve verdiği 

sözü mutlaka yerine getirmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 “İnsanlar bir kere güvenecek, bu en büyük etken güvendir” (KÖ17 , 36, 

Beytüşşebap/Şırnak), 

 “Söz bir kere verilir ve tutulur” (KÖ6 , 52, Gürpınar/Van). 

Kanaat önderinin taşıması gereken özellikler arasında kendisiyle barışık olması 

gerektiği düşünülmektedir. Konuya ilgili ifadeler şu şekilde belirtilmiştir: 

“Kanaat önderi kendini de sevmelidir” (KÖ1 , 45, Gürpınar/Van), 

 “Biz aynı zamanda bir gönül insanıyız sadece bedenden var olan bir şey değiliz 

aynı zamanda ruhani de yaşayan insanlarız, kendimizle barışık olmalıyız” (KÖ17 , 36, 

Beytüşşebap/Şırnak). 

Kanaat önderlerine bir kanaat önderinin sahip olması gereken özellikler 

kapsamında en karakteristik özelliğin ne olması gerektiği sorulmuştur. Alınan 

cevaplardan oluşan kategorilerin dağılımı Çizelge 8’de yer almaktadır. 

Çizelge 8 

Bir Kanaat Önderinin Taşıması Gerektiği Düşünülen En Karakteristik Özelliğin 

Kategorilerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

En karakteristik özellik n % 

Adaletli 19 38 

Eğitim (İlim) Sahibi 11 22 

İnançlı 7 14 

Yardımlaşmayı Seven 5 10 

Güçlü 4 8 

Karizma Sahibi 3 6 

Hoşgörülü 1 2 

Toplam 50 100 
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Çizelge 8’e bakıldığında bir kanaat önderinin taşıması gereken en karakteristik 

özelliklerin “adaletli” ve “eğitim (ilim) sahibi” olması gerektiği ifade edilmiştir. Bu 

özellikleri sırasıyla; “inançlı”, “yardımlaşması seven”, “güçlü”, “karizma sahibi” ve 

“hoşgörülü” özellikleri takip etmiştir. 

Bir kanaat önderinin taşıması gereken en karakteristik özelliğin “adaletli” olması 

gerektiğini düşünen kanaat önderlerinin görüşleri şu şekilde ifade edilmiştir: 

 “Kanaat önderi olmanın ilk şartı, adaletli olmaktır”(KÖ28, 69, Mutki/Bitlis), 

“Adaletten ayrıldığın anda kanaat önderi olamazsın”(KÖ23, 63, 

Şemdinli/Hakkâri). 

Bir kanaat önderinin taşıması gereken en karakteristik özelliğin “eğitimli” ve 

“inançlı” olması gerektiğinin yer aldığı ifadeler şu şekilde belirtilmiştir: 

“Kendisi ilim ehli olmayan bir insan başkası için ne yapabilir ki…”(KÖ13, 86, 

Van), 

“Kanaat önderi elbette ki inanç her şeyin başıdır, insan inançlı olmazsa zaten 

hiçbir iş yapamaz çünkü o inancın kuvvetiyle o inancın azmiyle insan bir çalışma 

yapar”(KÖ7, 63, Van), 

“Dini usul kaidelerini bilmeyen bir kimse kanaat önderliği yapamaz”(KÖ13, 86, 

Van). 

Bir kanaat önderinin taşıması gereken en karakteristik özelliğin “yardımlaşmayı 

seven”, “güçlü”, “karizma sahibi”ve “hoşgörülü” olması gerektiği düşünülmektedir. 

Konuyla ilgili yer alan ifadeler şu şekildedir: 

“Yardımlaşmayı sevmeyen bir kanaat önderine, tam manada bir önder 

diyemeyiz” (KÖ36, 60, Van), 

 “Maddi ya da manevi gücü olmayan bir insan kanaat önderi olamaz”(KÖ47, 65, 

Başkale/Van), 
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 “Bir kanaat önderinin belli ölçüde karizma sahibi olması gerekir”(KÖ32, 61, 

Erciş/Van), 

 “Bir kanaat önderinin sahip olması gereken en önemli özelliği onun ruhunun 

geniş olması, hoşgörü sahibi olmasıdır” (KÖ19, 49, Tatvan/Bitlis). 

4.1.3. Kanaat Önderliğinin Kültürel Arka Planına ilişkin Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderliğinin kültürel arka planına ilişkin bulgu ve yorumlarda; kutsala 

dayalı kurumsallığa ve kanaat önderliğinin tarihi ve kültürel kabulüne ilişkin betimsel 

analizler yer almaktadır. 

4.1.3.1.Kutsala Dayalı Kurumsallık 

Kanaat önderliğinin kültürel arka planında; kutsal değerlere dayalı kurumsal bir 

yapının yer aldığı belirtilmiştir. Toplumda, kanaat önderlerinin ilim sahibi insanlar 

olduğuna ve ilim öğretme konusunda birtakım sorumluluklar taşımaları gerektiği ifade 

edilmektedir. 

“Çünkü hadis var; beşikten mezara kadar ilmi arayınız. İlmin tahsilini yapınız. 

Biz de o hadisin sırrına vakıf olmak istiyoruz inşallah” (KÖ48, 76, Van). 

İnsanların bilmediklerini bir ilim sahibine danışması ve istişare etmesinin önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

“Sormanın bir mühim mahiyeti var, bir de istişare sallallahualeyhivesellemin 

bir şeyidir yani “kendi aranızda müşahede edin” bu oradan geliyor, aklı yetmediğinden 

değil, belki bizden daha iyidir belki o sorduğu soruyu ben bilmiyorum bilmediğim halde 

de ona samimi bir şekilde cevap veriyorum o verdiğim cevap muvaffak oluyor iyi 

niyetimden dolayı” (KÖ19, 49, Tatvan/Bitlis), 

 “Rabbülalemin hazretleri, ayeti kerimede buyuruyor, bilmediklerinizi ilim 

âlimlerinden sorup öğrenin diye emir buyurmuştu” (KÖ35, 72, Muş). 

Kanaat önderliğinin kutsal değerlere dayalı kurumsallığında; dini emir ve 

alışkanlıkların etkili olduğuna ilişkin ifadeler şu şekildedir: 



50 

“Dini İslam’da bir toplum kesinlikle idarecisiz olmaz, caiz de değildir kesinlikle. 

Sen ben buradan karşı binaya kadar gitsek biri emir olur sevk ü idare onda olur, ondan 

sonra rahat gider geliriz işte bundan dolayı” (KÖ33, 54, Bahçesaray/Van), 

 “Peygamber efendimiz diyor ki, siz bir yola çıktığınız zaman iki kişi olarak yola 

çıktığınızda birini kendi başınıza lider olarak önder olarak seçin, üç kişi çıktığınızda 

yani üç kişiden birini kendinize önder seçin, çünkü yani görüşler birbirinden üstün 

olabilir, herkesin görüşü kabiliyeti birbiriyle aynı olmayabilir, onun için o öndere 

uyulursa ve o önderin sözüne uyulursa yani yanılmayacaklarını sıkıntı 

çekmeyeceklerini, kaos çıkmayacağını söylüyor…” (KÖ28, 69, Mutki/Bitlis). 

Bazı kanaat önderlerinin keramet sahibi insanlar olduklarına ve gördükleri 

rüyaların gerçekleşeceğine inanıldığı belirtilmektedir. Görüşmeciler, kanaat önderliği 

kurumsallığına kutsal birtakım değerlerin atfedilmesinde bu inancın etkili olduğunu 

ifade etmiştir. Dini icazet almadan önce yaşadıklarını rüyasında gördüğünü belirten dini 

bir kanaat önderinin ifadesi şu şekildedir: 

“Rüya gördüm baktım ben medresedeyim aynı Silopi’de. Seyda talebeleri 

toplamış, Beni halkı toplamış bana icazet veriyor,“biz sana icazet vereceğiz” diyor. 

Halk gelmiş merasim bir merasim yani… İcazet merasimi yani nasıl, mezuniyet töreni 

gibi yapılıyor ama o rüya rüya olduğunu bilmiyordum sanki gerçek gibi …Ben uyandım 

baktım ki bir rüya, ben onu sır tuttum… ” (KÖ5, 75, Van), dedikten sonra rüyasında 

gördüğü şekilde Silopi’ye gittiğini ve hocasının kendisine aynı merasimle icazet 

verdiğini ve daha sonra bu durumu cemaatiyle paylaştığını belirtmiştir.  

Bazı kanaat önderleri, aile üyelerinin gördüğü rüyaların da gerçekleşebildiğini 

ifade etmiştir: 

KÖ50: “Benim hanımım kalktı bu gece bir adam geldi yeşil cüppeli dedi hocaya 

söyle Ağrı’ya gitsin ticarete başlasın, benim 40 (bin) lira param vardı, 40 bin paramı 

aldım Ağrı’ya geldim bir manifatura dükkanı açtım, bir sene ortaklıydı, ikinci sene 

ortaksızdı, üçüncü sene 500 tane koyunum oldu, 2 dükkan aldım, ev aldım, öyle zengin 

oldum ki o kadar, Allah verdi manen de geldi” (KÖ50, 63, Ağrı).  
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Kerametlere dayalı kutsallığın sadece rüyalar olmadığı, bazı dini kanaat 

önderlerine fiziksel ağrıların giderilmesi için başvurulduğu ve nefeslerinin şifa olarak 

kabul edildiği ifade edilmiştir. Diş ağrısıyla ilgili yer alan bir örnekte, dua okunan bir 

kâğıdın kapı üstüne veya kerpiç yapılı bir duvar boşluğuna iğneyle sabitlenmesi halinde 

diş ağrısının geçtiği ve ağrıyı gidermenin hocanın kerametlerine duyulan inançtan 

kaynaklandığı bildirilmektedir. Şeyh çocuğu olduğuiçin kendisine de şeyh dendiğini 

belirten kanaat önderinin konuyla ilgili ifadesi şu şekildedir: 

“Şimdi eskiden köylerde kırsal alanlarda kırsal kesimlerde hatta Cizre’de de 

öyle dişçi falan yoktu, ben biliyorum yani dişlerimin penseyle çekildiğini biliyorum, 

penseyle dişlerim çekilmiş hatta şu diş penseyle çenemi kırmışlar hatta dişi çıkarana 

kadar şimdi diş ağrıdığı zaman bizde bir şey yazarlar şöyle bir ufak kâğıttan dörtgen 

bir kâğıda bir şeyler yazarlar bir toplu iğneyle şeyin (kapının/duvarın) üzerine vururlar 

derler ki, ağrıyan dişin üzerine koy, bir tık tıklar durdu mu der, dişin ağrısı geçti mi der, 

geçti veya geçmedi bir diğer tarafa bir diğer taraf bir diğer tarafa bu bir inanç 

meselesidir” (KÖ39, 66, Cizre/Şırnak). 

Bu ifadede, yaşanılan bölgede sağlık imkânların kısıtlılığına bir alternatif olarak 

dini kanaat önderlerinin ürettiği çözümlerin etkili olduğu belirtilmektedir.  

 “Din adamına öyle bir itaat var ki diş ağrısını onu durduracağından başka bir 

çare yoktur” (KÖ39, 66, Cizre/Şırnak). 

Bu kâğıdın içinde neler yazılı diye sorulduğunda alınan cevap şu şekildedir: 

KÖ39: “Oraya ne yazılıyor meselesini ben size söyleyeyim, şimdi o kâğıda 

dünyada altı tane zalimin mesela firavun gibi altı tane zalimin ismi yazlıyor, başka bir 

şey yok yani bu bir ayet değil bir hadis değildir, bu bir mübarek isim değildir, hep 

melun isimleridir” (KÖ39, 66, Cizre/Şırnak). 

Toplumda bir kanaat önderi aktör rolü olan şeyhlerin özellikle müritleri tarafından 

birtakım kerametleri olduğuna inanıldığı ifade edilmektedir. 

“Bugün şeyhliği herkes yapamaz ben, o herkes yapamayız, şeyhlik de bir sanattır. 

Başkalarını esir ediyor kendine onların mürit dediği var ya mürit yani mıri124 demektir, 

adamın ruhunu öldürüyor, kendine teslim alıyor. Mürit mıri demektir, tabiri odur. Yani 

şeyhin müridi adam zaten dünyadan haberi yok, sen bütün işi şeyhin programına… 

belki şeyh farkına varmadan propagandasını yapıyor, gördüm şeyh uçtu, gördüm şeyh 

                                                           
124Mıri; ölü. 
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havada bilmem ne yapıyordu, üzerine nur dökülüyordu halbuki hiçbir şeysi yok…” 

(KÖ44, 82, Cizre/Şırnak). 

Araştırmacı tarafından yöneltilen “bunların daha çok müritleri etkilemek için mi 

yapıldığını düşünüyorsunuz?” sorusu şu şekilde cevaplanmıştır: 

“Başkalarını etkilemek için.. Şeyh onu zaten esir almış o da başkasını esir almaya 

çalışıyor” (KÖ44, 82, Cizre/Şırnak). 

4.1.3.2.Kanaat Önderliğinin Tarihi ve Kültürel Kabulü 

Kanaat önderliğinin tarihi ve kültürel kabulü, geçmişten bu yana sürdürdüğü 

kurumsal etkinliğinin temellerini ifade etmektedir. Bu kapsamda, kanaat önderlerine, 

kanaat önderliğinin tarihi ve kültürel bir olgu olup olmadığı sorulmuştur. Kanaat 

önderlerinin tamamı (n=50), kanaat önderliğinin geçmişten gelen tarihi ve kültürel bir 

olgu olduğunu düşünmektedir. Kanaat önderlerinin ifadeleri şu şekildedir: 

“Kanaat önderliği ortak bir tarihi geçmişin uzantısıdır” (KÖ41, 59, Van), 

“Dört yüz seneye yakın ecdadımız bu yörede bu milletin önderliğini yapmış” 

(KÖ42, 59, Komçatı Köyü/Şırnak), 

 “Bizim 600 bin yıllık bir geleneğimiz var…Kureyş Hz. Peygamber’in gelişi 

Kureyş aşiretinden gelmedir” (KÖ47, 65, Başkale/Van), 

 “Tarihsel bir arka planı var. Ulemaların, peygamberlerin, kavimlerin yetiştiği 

bir bölgenin parçası olduğumuz için değerlerimiz önemlidir, bazı değerler 

büyüklerimizden bize emanettir” (KÖ1, 45, Gürpınar/Van), 

“Bizim dinimiz kadim yani eskidir dinde yürüyenler o dini muhafaza etmişler 

gelmişler (…), ulemalar hala da vardır hala da eski medreseler vardır”(KÖ48, 76, 

Van), 

 “Köyümüz yarısı ırak yarısı Türkiye’de, aramızda bir dere geçiyor ecdatlarımız 

da köyde aksakallıymış” (KÖ18, Şemdinli/Hakkâri), 
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 “Çok eski zamanlarda Osmanlı’da Irak’ta yaşamış atalarımız dedelerimiz. 

Bizler o zaman göçebe olarak Türkiye ve Irak toprakları bir olduğu için yaz aylarında 

yaylalara Türkiye’ye gitmiş, kışın tekrar geri dönmüşüz” (KÖ2, 59, Çatak/Van), 

 “Seyitler özellikle Kerbela olayından sonra seyitlerin ardılları horasana 

geçmişler orada kurulan dergâh ve tekkelerde yetişmişler, gelişmişler daha doğrusu 

kâmil birer insan olarak oradan Anadolu’ya geçiş yapmışlar (…) Anadolu’ya 

geldiklerinde her biri geldiği bir yerde dergâhını kurmuş, tekkesini kurmuş oradan 

halka hizmet etmeye başlamış ve özellikle Osmanlının kuruluşundan önce gelmişler” 

(KÖ20, 70, Varto/Muş). 

4.1.4.Kanaat Önderlerinin Aktör Rolleri ve Temsil Ettikleri Toplumsal Gruplara İlişkin 

Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderlerinin aktör rolleri ve temsil ettikleri toplumsal gruplara ilişkin 

bulgular ve yorumda; kanaat önderlerinin aktör rolleri ve kanaat önderlerinin temsil 

ettikleri toplumsal gruplara ilişkin betimsel analiz ve istatistikler yer almaktadır. 

4.1.4.1.Kanaat Önderlerinin Aktör Rolleri 

Kanaat önderlerinin aktör rollerine ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 9’da yer 

almaktadır. 

Çizelge 9 

Kanaat Önderlerinin Aktör Rollerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Aktör rolü n % 

Dini Temsili Olan Kanaat Önderi 30 60 

Aşiret Lideri 14 28 

Kurumsallaşmış Aile Büyüğü 3 6 

STK Başkanı 2 4 

Eşraf 1 2 

Toplam 50 100 
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Çizelge 9’a bakıldığında kanaat önderlerinin aktör rolleri çoğunlukla dini temsili 

olan kanaat önderlerinden oluşmaktadır. Bunu aşiret liderleri takip etmiştir. 

Kurumsallaşmış aile büyüğü, STK başkanlığı ve eşrafların düşük düzeyde bir aktör 

rolüne sahip olduğu görülmektedir.  

4.1.4.2.Kanaat Önderlerinin Temsil Ettikleri Toplumsal Gruplar 

Kanaat önderleri, farklı toplumsal grupları temsil ettiklerini belirtmektedir. 

Kanaat önderlerinin temsil ettiği toplumsal grupların dağılımı Çizelge 10’da yer 

almaktadır. 

Çizelge 10  

Kanaat Önderlerinin Temsil Ettikleri Toplumsal Grup Kategorilerine İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

Temsil edilen toplumsal grup n % 

Tarikat 19 38 

Cemaat 15 30 

Aşiret 14 28 

Sivil Toplum Kuruluşu 2 4 

Toplam 50 100 

Çizelge 10’da görüldüğü üzere kanaat önderlerinin büyük bir oranı “tarikat” ve 

“cemaat” gruplarını temsil ettiklerini ifade etmiştir. Bunu sırasıyla “aşiret” ve küçük bir 

oranda “sivil toplum kuruluşu” takip etmiştir. 

Kanaat önderlerinin temsil ettikleri toplumsal gruplara ilişkin ifadeleri şu 

şekildedir: 

“Tarikat şeyhiyim, bir icazet zincirine mensubum” (KÖ43, 77, Cizre/Şırnak), 

 “Şu anda benim babam şeyhtir, postta oturur” (KÖ39, 66, Cizre/Şırnak), 

“Cemaatimiz geniştir, sohbetlerimize katılım her zaman fazladır, bana çok 

büyük hürmet duyarlar” (KÖ5, 75, Van), 
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“Cami vaazlarıma cemaatin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebilirim” (KÖ37, 52, 

Van), 

 “Ben aşiretimde on bin insana hitap ediyorum” (KÖ47, 65, Başkale/Van). 

4.1.5.Kanaat Önderlerinin Bölgedeki Varlığı ve Toplumsal İhtiyaç Duyulma 

Nedenlerine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderlerinin bölgedeki varlığıve toplumsal ihtiyaç duyulma nedenlerine 

ilişkin bulgular ve yorumda; kanaat önderlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki yaygınlık nedenleri ve kanaat önderlerine duyulan toplumsal ihtiyaçlara 

ilişkin betimsel istatistikler ve analizler yer almaktadır. 

4.1.5.1.Kanaat Önderlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaygınlık 

Nedenleri 

Kanaat önderleri özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın 

kabul görmektedir. Kanaat önderlerine, kanaat önderliğinin hangi neden(ler)e bağlı 

olarak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kabul gördüğü sorulmuştur. 

Alınan cevapların kategorilerine ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 11’de yer 

almaktadır.  

Çizelge 11 

Kanaat Önderliğinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaygınlık Nedenlerinin 

Kategorilerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Yaygınlık nedeni n % 

Dini ve geleneksel duygulara olan bağlılık 35 70 

Bir gruba ait olmanın verdiği güven 6 12 

İnancın birleştirici unsuru 6 12 

Zorunluluk 2 4 

Eğitimsizlik 1 2 

Toplam 50 100 
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Çizelge 11’e bakıldığında, kanaat önderlerinin çoğunun kanaat önderliğinin 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaygınlık nedeninin “dini ve geleneksel 

duygulara olan bağlılık” olduğunu düşündükleri ifade edilmiştir. Yaygınlık nedeni 

olarak,“bir gruba ait olmanın verdiği güven” ile “inancın birleştirici unsuru” eşit 

düzeydedir. Bunu, “zorunluluk” ve “eğitimsizlik” takip etmiştir. 

Kanaat önderliğinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaygınlık 

nedeninin “dini ve geleneksel duygulara olan bağlılık” ile “inancın birleştirici unsuru” 

olduğu yönündeki ifadeler şu şekildedir: 

“Dindardır, yani bu milletimiz dindardır bir de milletine kültürüne ananesine 

geçmişine büyüklere karşı saygısında kusur etmiyor, bu yaygınlık ondan gelmektedir” 

(KÖ25, 55, Muş), 

Kanaat önderliğinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 

yaygınlık nedeninde dini ve geleneksel duygulara olan bağlılığın etkili olduğu Batı ve 

Doğu kültürleri karşılaştırılarak ifade edilmektedir. 

“Doğu’da kimin kapısını çalsan ekmek verir. Batı bireyselleşiyor. Bireyselleşme 

şahıs için iyi, etrafına bir yarar sağlamıyorsa kötü. Tek başına cennete gitsen ne olur 

ki..” (KÖ6, 52, Gürpınar/Van), 

“Batının daha fazla batı kültürüne yakın olması, bireyselciliğin olması, egoist 

bir yapının Batıdan yavaş yavaş Türkiye’nin batısına sirayet etmesi neticesinde böyle 

bir şey vardır” (KÖ30, 52, İdil/Şırnak), 

“Doğu..daha fazla maneviyata bağlı olduğu için özellikle keramet dedikleri ona 

inandıkları için” (KÖ8, 63, Van), 

 “Bizim bu bölgede medreseye çok önem verdikleri için dine çok değer verdikleri 

için medrese öğretilerine çok önem veriyorlar, batıda öyle bir şey yok (…)” (KÖ23, 63, 

Şemdinli/Hakkâri), 

“Batıdaki insanların kültür bakımından doğudaki insanlardan daha üst seviyede 

olduğunu söyleyebilirim ben İstanbul’a da gidiyorum, Bursa, Ankara, Manisa o 

taraflara da gidiyorum ama oradaki ilişkiler resmidir yani bir adres sorarsınız size tarif 
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eder, bir de doğru olarak (gerektiği kadar) konuşur ama bizim doğunun insanı gel ben 

sizi oraya kadar götüreyim der, bunu der doğumuzun insanın da biraz cehalet var, geri 

kalmışlık var, ekonomik sorunlardan kaynaklanan devletin ihmali var efendim birtakım 

şeyler var ama doğunun insanı misafirperverdir daha cana yakındır tabi ki bu bölgenin 

en büyük sorunu” (KÖ37, 52, Van), 

 “Burada bazı mesela diyelim ki ahlaklar vardır batıda yoktur, mesela burada 

bir taziye oluyor binlerce insan taziyeye geliyor, batıda adamın kapı komşusu ölüyor, 

gelip demiyor geçmiş olsun bu ne meseledir, orada diyor ki ne olmuş sizin eve bu kadar 

insanlar geliyordu” (KÖ48, 76, Van), 

“Mesela Doğu, Güneydoğuda bir huzurevi bulamazsınız, neden kaynaklanıyor? 

Edepten, hayadan insanlar birbirlerinden utanıyor, ha çok mu iyi bakılıyor yaşlılar 

bence pek değil ama gelin utanıyor yani, olabilir o gelin gibi bakılmayabilir ama yine 

de bakılıyor, annesini, babasını veyahut eşini gidip bir huzurevine bırakmıyor” (KÖ39, 

66, Cizre/Şırnak). 

Kanaat önderliğinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaygınlık 

nedeninin bir gruba ait olmanın verdiği güven olduğunu düşünen kanaat önderlerinin 

görüşleri şu şekildedir: 

 “Bunun nedeni e tabi topluluk bir yerde olduğu için (coğrafi olarak) . Mesela 

diyelim İstanbul’da bizim aşiretten var ama her biri bir yerde. Orada bu geleneği 

sürdüremezler zaten” (KÖ2, 59, Çatak/Van), 

 “Doğu ve Güneydoğu’da ..aşirettir, batıda o yoktur batıda vatandaş 

vatandaştır, … bir İstanbul bir Ankara’yı sorsan ben ne bileyim vatandaştır ben 

tanımıyorum, biz birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz takip ediyoruz” (KÖ10, 81, 

Gürpınar/Van). 

Kanaat önderliğinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaygınlık 

nedeninin eğitimsizlik ve zorunluluk olduğunu düşünen kanaat önderlerinin ifadeleri şu 

şekildedir: 
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“Bölgedeki yaygınlığın önemli bir nedeni var, o da eğitimsizliktir” (KÖ12, 52, 

Çatak/Van), 

 “Sebebi de feodal üretim ilişkilerinin var olmasındandır yani henüz feodal 

ilişkiler vardır” (KÖ16, 63, Eruh/Siirt),  

“Batı’da kanaat önderleri işverenlerdir. Burada hala feodal kalıntıları var” 

(KÖ9, 56, Özalp/Van)”. 

4.1.5.2. Kanaat Önderlerine Duyulan Toplumsal İhtiyaç 

Kanaat önderleri, toplumsal bir ihtiyacı karşıladıklarını ve kanaat önderlerine 

duyulan toplumsal ihtiyacın, objektif hukuk kurallarının işleyişiyle ilgili yaşanan 

birtakım olumsuzluklar sonucunda ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu işleyişin yol açtığı 

adaletsizlikleri gidermek amacıyla sahip oldukları yaptırım ve ikna gücünün etkili 

olduğu şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Komünist Engels şunu söylüyor; ihtiyaç keşfin anasıdır, bir şeye ihtiyaç varsa 

keşif edilir, bir şeye ihtiyaç varsa ürün verir, eser verir, şimdi niye hep burası, bu 

kanaat önderliği aslında devletin yapmadığını, yapamadığını, yapmakta aciz 

kaldığı…bir boşluğu dolduruyor.. yaşanan iklim bunu yarattı, bu birilerinin keyfinden 

yaratılmadı..buna ihtiyaç vardı ve doğanın boşluk kabul etmediği yasası gereğince de 

bu doğdu (…) objektif hukuk normlarının yoksul olduğu bütün toplumlarda kanaat 

önderlerine ihtiyaç vardır, çünkü kanaat önderi bunu yerine getiriyor, adaleti sağlıyor, 

adaleti sağlarken de aslında somut elinde şeylerde vardır müeyyideler de vardır, 

müeyyideler hapis falan değildir, polis falan değildir, toplumdan tecrit etmek de bir 

müeyyidedir, bir yaptırımdır” (KÖ27, 56, Norşin/Bitlis). 

Adalet sisteminin geç işlediği ve kanaat önderlerinin problem çözümünde zaman 

tasarrufu sağlayan bir rol oynadığı şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Benim tam üç yıldır mahkemede süren bir arazi davam var, babamın nedir, 

bizim araziyi başkasının ismine yazmışlar, üç yıldır ben keşif parasını yatırdığım halde 

şey yaptığım halde ihtiyar babamı ayağı tam olarak tutmuyor her hafta veya on günde 

bir bunu arabaya bindirip mahkemenin kapısına götürüyorum (…) biraz önce de 
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söyledim insanların hakları savunulmuyor, insanların adalet sistemine (…) güven 

problemleri var, onun için diyor ki ben hocamla tarafsız bir insanla bunu kendi aramda 

çözeyim ve bu problemden de kurtulayım ve (bu işe) Allahın kanunuyla 

hükmetsin…Bizim memlekette biraz geç işleyen bir hukuk adalet sistemi var, onun için 

bir an önce çözülmesi için ne yapılabilir bu insanların birbirleriyle hani daha büyük bir 

şeye sebep olmadan bunu kapatmamız lazım bu nasıl kapatılır? Bugün vurulan bir 

insan var onun ailesi mağdurdur değil mi? Mağduriyetinin giderilmesi nasıl giderilir? 

Bu insanların ikna olması lazım” (KÖ17, 36, Beytüşşebap/Şırnak). 

Devlet tarafından verilen hukuki ceza ve yaptırımların, geleneksel toplumun 

kültürel beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığı veya tarafları tam anlamıyla tatmin 

etmediği belirtilmektedir. Kanaat önderlerinin ürettiği çözüm önerilerinin daha çok 

kabul gördüğü, toplum üyelerini ikna etmede daha etkili olduğu ve kendilerine bu 

nedenle ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Konuyla ilgili görüş bildiren kanaat 

önderinin ifadesi şu şekildedir: 

“Adam evli bir kadını kaçırdı köye geldi savcılığa gitti, savcı dedi git zaten 

kadın istiyor git evinde otur, kadının kocası geldi akşam adamı öldürdü, bak eğer bizim 

gibi insanlar olmasa olmaz, bu işi halledeceksin adamı cezalandıracaksın bu adam 

belki para istiyor para almasa belki boşatmaz (eşini boşamaz), uygun ne ise onu 

yapmaya (çalışacaksın)... o da diyor siz karışmayın beni çağırdılar karakola, dediler ki 

sen karışma sen hakim mi olmuşsun sen vali mi olmuşsun sen kaymakam mı olmuşsun, 

bana söylendiler ama adam öldü…ben araya girseydim belki de ölmeyecekti, onunla 

anlayacağı dilden konuşacaktım” (KÖ18, Şemdinli/Hakkâri). 

Kanaat önderliğine duyulan toplumsal ihtiyacı, ekonomik yoksunluk ve sosyal 

güç desteğiyle ilişkilendiren kanaat önderinin görüşü şu şekildedir: 

 “Şimdi diyelim zaten malı olan mülkü olan gücü olan ona muhtaç değildir, 

gidip bir kız kaçırmaya veya bir ağanın evine götürmeye. Gücü yerinde olan kişiler 

zaten bunu yapmıyor, kızı istesen malı verir, dünya malı da olsa ikna eder problem 

olmuyor…ama parası, gücü olmayan gelip ağanın yanına, evine sığınıyor ki aileler 

zarar vermesin” (KÖ42, 59, Komçatı Köyü/Şırnak). 
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Toplumsal ihtiyacın kurumsal saygınlıkla ilişkilendirildiği belirtilmektedir. 

İnsanların kanaat önderlerine problem çözme konusunda yetersiz kaldıkları veya güçsüz 

olduklarından değil, geleneksel aşiret yapısına bağlılık ve grup aidiyeti nedeniyle 

ihtiyaç duyulduğu şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Yetersiz denen bir şey yoktur. Aşiretin tamamı da yeterlidir ama aşiretin reisin 

onların önderi çok önemlidir, öndersiz adım atmaz. Aile reisi neyse bir evin aile reisi 

baba, eğer o baba aile reisliği yapmasa o ev dağılır yani aşiret de öyledir. İlçede 

öyledir, il de, valiyi niye getiriyor? O ili toparlamak için. İşte bizim aşiret terimimizin 

geleneğinde de bu var” (KÖ47, 65, Başkale/Van). 

Kanaat önderlerine aynı anda farklı birçok etki alanına sahip olmaları nedeniyle 

ihtiyaç duyulduğu şu şekilde ifade edilmiştir: 

“(Kanaat önderleri) yeri geldi mi polis olurlar, bir kavga olur, onları ayırmaya 

çalışırlar, bir dava olur hâkimlik yaparlar, camide düğünlerde taziyelerde öğretmenlik 

yaparlar, hayat dersi verirler bu topluma iyiliği öğretirler, kötülüğü öğretirler, 

kötülükten korunmaları için, (…) davaları bu toplumu kavgasız barışık bir şekilde 

huzurlu bir şekilde yaşatmaktır” (KÖ38, 39, Bitlis). 

Kanaat önderliğinin geçmişle kıyaslandığında nitelik açısından bir değişikliğe 

uğradığı ifade edilmektedir. Geçmişte kişisel talep ve beklentilerin karşılanması için 

kanaat önderlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

 “Eskiden beklentiler daha çoktu. Benim dedem (Paşacan-Mami paşa) 

Ankara’ya gidince aşiret mensupları taleplerini dile getiriyor, bize çeşme yap 

diyorlardı” (KÖ1, 45, Gürpınar/Van), 

“Diyelim bir karakola gidip kendilerini ifade edecek durumda değillerdi. 

Eskiden ama şu anda öyle değiller, şu anda biraz daha rahatlar”(KÖ2, 59, Çatak/Van). 

Kanaat önderliğinin, hem kişisel ve toplumsal taleplerin karşılanması hem de 

kurumsal itaat ve bağlılığında birtakım değişiklikler olduğu şu şekilde ifade 

edilmektedir: 
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“Eskiden tüm aşiret, babamın bir lafıyla oturup kalkarlardı…Ama şimdi öyle 

değil (…) bunun nedeni toplumun yarı kapitalist yarı feodalizm (bir yapısının olması)” 

(KÖ9, 56, Özalp/Van), 

“Babama bağlılık daha fazlaydı, insan nüfusu bu kadar kalabalık değildi, 

mesafeler yoktu, herkes bir arada yaşıyordu, ilişkiler daha sıktı geçmişte, şehirdekiler 

yerleşik düzende, köydekiler yarı göçebe, hayvancılık geçim kaynağıydı. (…) Babaya 

saygı daha fazlaydı itaat de fazlaydı, 20-29 yaşlarındaki gençleri tanımıyoruz aşirette, 

hayat şartları, ekonomik durumlar,  aşiret büyüdükçe ilişkiler azalıyor, her noktaya 

yetişemediğimiz için aşiret dağınık” (KÖ12, 52, Çatak/Van). 

Günümüzde kanaat önderliğine daha az ihtiyaç duyulması, bir kanaat önderi için 

problem çözümünü geciktirici bir unsur olarak görülmektedir. Konuyla ilgili yer alan 

ifade şu şekildedir: 

“Eskiden kanaat önderleri aşiretin ileri gelenleri ne deseydi o öyle olacaktı, 

daha kolay her şey çözülürdü şimdi her şey daha zorlaştı, her kafadan bir ses çıkıyor” 

(KÖ34, 79, Hasköy/Muş).  

Geçmişte bir aşiret üyesinin, aşiret liderinin kendisinden isteneni kayıtsız şartsız 

yapmak zorunda olduğunu ifade eden bir görüş şu şekildedir: 

“Dedem bir aşiret mensubuna sen gidip filankesi (herhangi birini) öldüreceksin 

(dediğinde), o gidip mecburen öldürecek, yani öldürmese dedem onu öldürtürmüş” 

(KÖ11, 54, Muradiye/Van). 

4.1.6. Kanaat Önderlerinin Problem Çözmeye Yönelik İlettiği Mesaj ve Çözüm 

Önerilerine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderlerinin problem çözmeye yönelik ilettiği mesaj ve çözüm 

önerilerine ilişkin bulgular ve yorumda, kanaat önderlerinin kişisel arası problemlere 

çözüm üretme kapasite ve güçleri, kanaat önderlerinin mesaj ve çözüm önerileri, kanaat 

önderlerinin kişisel problem çözümünü engelleme durumları ve kanaat önderlerinin 

bireyselleşmeyi engelleme durumlarına ilişkin betimsel analizlere yer verilmiştir.  
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4.1.6.1.Kanaat Önderlerinin Kişiler Arası Sorunlara Çözüm Üretme Kapasite ve 

Güçleri 

Kanaat önderlerine kendilerini kişiler arası sorunlara çözüm üretebilecek 

kapasite ve güçte görüp görmedikleri sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımı Çizelge 

12’de yer almaktadır. 

Çizelge 12 

Kanaat Önderlerinin Kendilerini Kişiler Arası Sorunlara Çözüm Üretebilecek Kapasite 

ve Güçte Görmelerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Toplumsal sorunlara çözüm üretme n % 

Evet/Kişiler arası sorunlara çözüm 

üretebilecek kapasite ve güce sahibim 

32 64 

Hayır/Kişiler arası sorunlara çözüm 

üretebilecek kapasite ve güce sahip 

değilim 

3 6 

Kararsız/Kişiler arası sorunlara çözüm 

üretebilecek kapasite ve güce sahip olup 

olmadığım konusunda kararsızım 

15 30 

Toplam 50 100 

Çizelge 12’ye bakıldığında, kanaat önderlerinin büyük bir oranı, kendisini kişiler 

arası sorunlara çözüm üretebilecek kapasite ve güçte gördüğünü ifade etmiştir. Bu 

değeri, kendisini kişiler arası sorunlara çözüm üretebilecek kapasite ve güçte görme 

konusunda kararsız olanlar ve kendisini kişiler arası sorunlara çözüm üretebilecek 

kapasite ve güçte görmeyenler takip etmiştir. 

Kendisini kişiler arası sorunlara çözüm üretebilecek kapasite ve güçte 

gördüğünü belirten kanaat önderlerinin görüşleri şu şekildedir: 

 “Doğu’da devletin kanunla on yılda çözemediği yapamadığı işi, ben bir günde 

çözebiliyorum. Savcının, hâkimin yapamadığı işi ben gidiyorum hemen bir günde çözüp 

bitiriyorum” (KÖ3, 50, Çatak/Van), 
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 “Büyük insanlar girmiş, bakanlar gelmiş, milletvekilleri gelmiş, halletmemiştir 

ben iki kişi alıp gitmişim iki kişi vurulmuş üç kişi vurulmuştur, ben gitmişim, benim 

hatırım için (…) halletmişim” (KÖ18, Şemdinli/Hakkâri), 

“Kanaat önderi toplumda bir sorun çözüyor, adaleti sağlıyor, adaleti sağlarken 

de aslında somut elinde şeylerde vardır müeyyideler de vardır, müeyyideler hapis falan 

değildir, polis falan değildir, toplumdan tecrit etmek de bir müeyyidedir, bir 

yaptırımdır” (KÖ27, 56, Norşin/Bitlis), 

“Zaten bizde aşiretin geleneğinden çıktıktan sonra mahkemeye gidebilir. Yoksa 

mahkeme bizde yok ki” (KÖ47, 65, Başkale/Van). 

Kendisini kişiler arası sorunlara çözüm üretebilecek kapasite ve güçte 

görmediğini düşünen kanaat önderleri görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: 

 “Elimizde yetki yoktur” (KÖ4, 81, Çatak/Van), 

“Tek başıma yeterli olmuyorum” (KÖ14, 78, Ahlat/Bitlis). 

Kendisini kişiler arası sorunlara çözüm üretebilecek kapasite ve güçte görme 

konusunda kararsız olduğunu düşünen kanaat önderlerinin ifadeleri şu şekildedir: 

 “Bu konuda net bir şey, ben mutlaka çözerim bu işi gibi bir şey yok, biz 

elimizden geleni yaparız gerisi onlara kalmış” (KÖ3, 50, Çatak/Van), 

“Benden büyükler vardır, güçlüyüm ama kendimi yeterince güçlü görmüyorum” 

(KÖ24, 46, Şemdinli/Hakkâri). 

4.1.6.2.Kanaat Önderlerinin Mesaj ve Çözüm Önerileri 

Kanaat önderlerine, kanaat önderlerinin ilettiği mesaj ve ürettiği çözüm 

önerilerinin dikkate alınıp alınmadığı konusundaki düşünceleri sorulmuştur. Alınan 

cevapların dağılımı Çizelge 13’de yer almaktadır. 
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Çizelge 13 

Kanaat Önderlerinin Mesaj ve Çözüm Önerilerinin Dikkate Alınmasına İlişkin 

Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri 

Mesaj ve çözüm önerileri n % 

Evet-Kanaat önderlerinin mesaj ve 

çözüm önerilerinin dikkate alındığını 

düşünüyorum 

31 62 

Hayır- Kanaat önderlerinin mesaj ve 

çözüm önerilerinin dikkate alınmadığını 

düşünüyorum 

3 6 

Kararsız-Kanaat önderlerinin mesaj ve 

çözüm önerilerinin dikkate alınıp 

alınmadığı konusunda kararsızım 

16 32 

Toplam 50 100 

Çizelge 13’de görüldüğü üzere, kanaat önderlerinin çoğu ilettikleri mesaj ve 

ürettikleri çözüm önerilerinin dikkate alındığını belirtmiştir. Bu değeri ilettikleri mesaj 

ve ürettikleri çözüm önerilerinin dikkate alındığı konusunda kararsız olanlar ve 

ilettikleri mesaj ve ürettikleri çözüm önerilerinin dikkate alınmadığını düşünenler takip 

etmiştir. 

İlettikleri mesaj ve çözüm önerilerinin dikkate alındığını düşünen kanaat 

önderlerinin görüşleri şu şekilde ifade edilmiştir: 

 “Ben ne demişsem o olacak, hiçbir Allah’ın kulu benim sözümün üstüne söz 

söylemez benim aşiretimde” (KÖ47, 65, Başkale/Van), 

“Zaten kendisi çözebilse bana sormaz, bana güvenmese benim yeteneğimi 

bilmese niye bana gelsin insanlar” (KÖ50, 63, Ağrı). 

İlettikleri mesaj ve çözüm önerilerinin dikkate alınmadığını düşünen kanaat 

önderinin görüşü şu şekildedir: 
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“Biz diyoruz ki bak biz bir yol önerdik sana. Bu yol iyi miydi, kötü müydü, niye 

yapmadın? Yapamadım, o zaman gel beraber yapalım. Gidip pişmanlık duyup tekrar 

geliyor (…) çoğu zaman bildiğini okuyor bu insanlar” (KÖ3, 50, Çatak/Van). 

İlettikleri mesaj ve çözüm önerilerinin dikkate alınıp alınmadığı konusunda 

kararsız olduğunu belirten kanaat önderinin görüşü şu şekildedir: 

 “Biz bir yol gösteririz, ister yapar ister yapmaz, kişi kendi bilir” (KÖ24, 46, 

Şemdinli/Hakkâri)şeklinde görüş bildirmiştir. 

4.1.6.3.Kanaat Önderlerinin Kişisel Problem Çözümünü Engelleme Durumları 

Kanaat önderlerine, insanların kişisel problemlerine çözüm üretmelerini 

engelleyip engellemedikleri sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımı Çizelge 14’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 14 

Kanaat Önderlerinin İnsanların Kişisel ProblemÇözümünü Engellemelerine İlişkin 

Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri 

Problem çözümünü engelleme n % 

Evet/Kanaat önderleri insanların 

kişisel problemlerine çözüm 

üretmelerini engellemektedir 

4 8 

Hayır/Kanaat önderleri insanların 

kişisel problemlerine çözüm 

üretmelerini engellememektedir 

40 80 

Kararsız/ Kanaat önderlerinin 

insanların kişisel problemlerine 

çözüm üretmelerini engelleyip 

engellemediği konusunda kararsızım 

6 12 

Toplam 50 100 

Çizelge 14’de görüldüğü üzere, kanaat önderlerinin büyük bir oranı kanaat 

önderlerinin insanların kişisel problemlerine çözüm üretmelerini engellemediklerini 
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belirtmiştir. Bu değeri kanaat önderlerinin insanların kişisel problemlerine çözüm 

üretmelerini engelleyip engellemediği konusunda kararsız olanlar ve kanaat 

önderlerinin insanların kişisel problemlerine çözüm üretmelerini engellediğini 

düşünenler takip etmiştir. 

Kanaat önderlerinin insanların kişisel problemlerine çözüm üretmelerini 

engellediğini düşünen kanaat önderlerinin görüşleri şu şekilde ifade edilmektedir: 

 “Millet eğitimi yoktu diye ağanın beyin sözünden çıkamıyordu, şimdi de var” 

(KÖ4, 81, Çatak/Van), 

“Esas bu milleti geri bırakan bir şeyhler bir ağalar, (…) ağaların birisinin oğlu 

okusaydı bırakmıyordu, gelip de bizi geçecek bu kültürlü olacak gelip de bizim 

karşımızda konuşacak, çok oldu şimdi de böyledir ağalar bu milleti, cahil bırakan 

ağalar şeyhlerdir…” (KÖ50, 63, Ağrı), 

“Diyarbakır eski milletvekili. (…). Devlet Bakanıydı. Hiç unutmam o zaman 

gazeteciler Hürriyet gazetesinde okudum. Bakanın köyüne gidiyorlar, yollar berbat 

stabilize toz toprak, diyorlar ki sayın bakanım sen emretsen 2 saat içinde senin bu yolun 

asfalt olur, diyor bırak canım ne asfalt yapalım bunlar her gün Diyarbakır’a gelsin 

bunların gözü mü açılsın? O zihniyette aşiret reisleri var” (KÖ11, 54, Muradiye/Van). 

Kanaat önderlerinin insanların kendi problemlerine çözüm üretmelerini 

engellemediğini düşünen kanaat önderleri görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: 

“Kişi zaten kendi problemini çözebilse bize gelmeyecek” (KÖ35, 72, Muş), 

“Keşke herkes kendine yetebilse bize de hiç ihtiyaç kalmasa” (KÖ12, 52, 

Çatak/Van). 

Kanaat önderlerinin insanların kendi problemlerine çözüm üretmelerini 

engelleyip engellemediği konusunda kararsız olduğunu düşünen kanaat önderi şu 

şekilde bir ifade kullanmaktadır: 

“Bazı durumlarda evet bazı durumlarda hayır” (KÖ9, 56, Özalp/Van). 
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4.1.6.4.Kanaat Önderlerinin Bireyselleşmeyi Engelleme Durumları 

Kanaat önderlerine, kanaat önderlerinin bireyselleşmenin önünde bir engel 

olarak görüp görmedikleri sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımı Çizelge 15’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 15 

Kanaat Önderlerinin Bireyselleşmeyi Engelleme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin 

Betimsel İstatistikleri 

Bireyselleşmeyi engelleme n % 

Evet/Kanaat önderlerinin 

bireyselleşmeyi engellediğini 

düşünüyorum 

6 12 

Hayır/Kanaat önderlerinin 

bireyselleşmeyi 

engellemediğini düşünüyorum 

36 72 

Kararsız/Kanaat önderlerinin 

bireyselleşmeyi engelleyip 

engellemediği konusunda 

kararsızım 

8 16 

Toplam 50 100 

Çizelge 15’de görüldüğü üzere, kanaat önderlerinin büyük bir oranı kanaat 

önderlerinin bireyselleşmenin önünde bir engel olarak görmediğini ifade etmiştir. Bu 

değeri, kanaat önderlerinin bireyselleşmeyi engelleyip engellemediği konusunda karasız 

olanlar ve engellediğini düşünenler takip etmiştir. 

Kanaat önderliğini bireyselleşmenin önünde bir engel olarak gördüğünü 

düşünenkanaat önderlerinin görüşleri şu şekildedir: 

“(…) eskiden duyuyorduk yani işte şeyh bırakmamış veya ağa bırakmamış 

çocuklar okusun işte gidip berduş olacak veyahut işte örneğin ben bir gün Erzurum’a 

gidiyordum, (…) yan tarafımda da bir amca oturuyordu dedi işte ne iş yapıyorsunuz 
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falan dedim ben Almanya’dayım o amca bana baktı bir ah çekti dedi cenabı Allah bizim 

köyün imamının işini rast getirmesin inşallah dedi, benim de zamanında kâğıdım çıktı 

ben Almanya’ya gidecektim beni bırakmadı” (KÖ49, 47, Ağrı), 

 “Vaktinde engel olmuşlardır, keşke kanaat önderlerine ihtiyaç olmasa. Keşke 

olmasa, ben onu diyorum keşke her birey kendine yetebilse ihtiyaç duymaz”(KÖ38, 39, 

Bitlis), 

“(Toplumda) modernleşme olsaydı bunu kendisi tasfiye eder, ama bu 

modernleşmeye engel bir durum değildir, çünkü bu çok geçmiş zamanın bir kurumudur, 

yani bugünün koşullarına falan cevap vermiyor, bugünkü koşulların bir ürünü de 

değildir ama biz çok geride kaldığımız için böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor, bunun 

tasfiyesi ancak modernizeyle mümkündür” (KÖ27, 56, Norşin/Bitlis). 

Kanaat önderliğini bireyselleşmenin önünde bir engel olarak görmediğini 

düşünen kanaat önderleri görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Hayır engel değil, kesinlikle hatta bir teşviktir herkesin kendini yetiştirmesine 

faydalanmalarına..” (KÖ28, 69, Mutki/Bitlis), 

“Engel değil. Bireyselleşen bir kişi de aşirete bağlı olabilir” (KÖ6, 52, 

Gürpınar/Van), 

“Zaten istemezse bu zaman eski zaman değil ki, şu anda baskı yok, zorlama yok, 

ne bileyim hiçbir şey yok. Yaptırım yok. İnsanlar bana muhtaç olmasa, benim 

yapabileceğim bir şey olmasa zaten bana gelmezler. E mutlaka bende bir ümit bir ışık 

veyahut da yapabileceğim bir şey var ki bana geliyorlar zaten” (KÖ2, 59, Çatak/Van), 

 “Herkes kendine yetebilsin, bize ne kadar az ihtiyaç duyulsa o kadar iyi… keşke 

her aile kendine yetebilse bize ihtiyacı olmasa, ağalık engel değil bireyselliğe, 

Güneydoğu’daki ağalık sisteminden farklı…Bireyselleşmeye olumlu bakıyorum” (KÖ12, 

52, Çatak/Van). 

“Birey olduğun zaman toplumsallaşırsın” (KÖ46, 77, Cizre/Şırnak). 
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Kanaat önderliğini bireyselleşmenin önünde bir engel olarak görme konusunda 

kararsız olduğunu düşünen kanaat önderlerinin ifadeleri şu şekildedir: 

“Bireyselleşme başlamıştır. Gönül ve kültürel bağlılığım vardır. Ekonomik ve 

eğitim olarak bağımsızlıklarını destekliyoruz ama kültürel ve gönül birliğinde çözülme 

istemiyorum. İnsanlar aydınlansın, ekonomik olarak bağımlı olmasın ama ortak 

değerlere sahip olmalı” (KÖ1, 45, Gürpınar/Van). 

Bireyselleşmenin kanaat önderleri tarafından aşiret ve cemaat yapısına uygun 

olmadığı için tasvip edilmeyen bir olgu olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Konuyla 

ilgili görüş şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Birey olsan eğer tek başında herkesten kopuk yaşaman lazımdır insanlar birey 

olarak yaşayamaz, toplum olarak ancak yaşayabilir… hiçbir kimse bağlı olmadan 

yaşayamaz… İnsan içtimai bir varlıktır” (KÖ14, 78, Ahlat/Bitlis).  

Bireyselleşen insanın savunmasız olacağına ilişkin bir görüş şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

“Yarın insanlar herkes kendi başına olduğu zaman zulüm de görür, yani ne 

bileyim düşük olduğu zaman kimse buna sahip çıkmaz” (KÖ2, 59, Çatak/Van).  

Bireyselleşmeye olumsuz birtakım anlamlar yüklendiği görülmüştür. Yer alan 

ifadeler şu şekildedir: 

“Bu soğukluk en baş kaynak temel nedeni dünyaya çok tapmak, insanlar 

birbirinden soğumuş akrabalar birbirinden soğumuş, nedir hepsi dünyalıktır, dünya 

malı böyle yapmıştır” (KÖ5, 75, Van). 

“Bireysel olarak bir işi yapıyorsun yap ama pişmanlık duymayacaksın o zaman. 

Arkasında duracaksın o zaman” (KÖ3, 50, Çatak/Van). 

Bireyselleşmenin Avrupa toplumlarından Doğu toplumlarına geçen olumsuz bir 

olgu olduğunu düşünen kanaat önderlerinin görüşleri şu şekildedir: 
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 “Doğu’da kimin kapısını çalsan ekmek verir. Batı bireyselleşiyor. Bireyselleşme 

şahıs için iyi, etrafına bir yarar sağlamıyorsa kötü. Tek başına cennete gitsen ne olur 

ki…” (KÖ6, 52, Gürpınar/Van), 

 “Avrupa’dan gelen bu bireysellik, bu özgürlük adı altında (…) bu çok tehlikeli 

bir şeydir şimdi Avrupa’da (…) insan hakları adı altında özgürlükleri çıkarırken orada 

yani gençleri tümü tümüne her şeyiyle özgür bırakmışlar bu sıkıntı memleketimize de 

geldi şu an” (KÖ22, 46, Norşin/Bitlis), 

“Şimdi bireyselliğin ötesinde şimdi Avrupa’ya bakıyoruz yani (…) her şey 

bireyseldir, bir bireysellik var ve o bireyselliğin arkasında da, arkası da boştur, 

insanlar toplu olarak yaşamak zorundadır, toplumsal ihtiyaçları olan bir şeydir, 

annenin çocuğa, çocuğun anneye, annenin eşine içtimai bir yapıya sahip olmamız 

lazım” (KÖ39, 66, Cizre/Şırnak), 

“Adam babasının ziyaretine senede bir sefer gidiyor, telefonla babasını arıyor 

onun için onlar da bir şey kalmamış bunun sebebi de budur, yani oradan başlatılmış 

Avrupa hayatını almışlar” (KÖ48, 76, Van). 

4.1.7.Kanaat Önderlerinin Toplumsal İlişki ve İletişimlerine İlişkin Bulgular ve 

Yorum 

Kanaat önderlerinin toplumsal ilişki ve iletişimlerine ilişkin bulgular ve 

yorumda, kanaat önderlerinin halkla ilişkileri, kanaat önderleri arasındaki ilişkiler ve 

kanaat önderlerinin resmi kurum ve kişilerle olan ilişkileriyle ilgili betimsel analizlere 

yer verilmiştir. 

4.1.7.1. Kanaat Önderlerinin Halkla İlişkileri 

Gündelik yaşamda kanaat önderlerinin pozisyon ve rollerini öğrenmek amacıyla 

halkla ilişkilerine yönelik kanaat önderlerine halkın içinde yaşayıp yaşamadıkları 

sorulmuştur. Alınan cevaplara ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 16’da yer almaktadır.  
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Çizelge 16 

Kanaat Önderlerinin Halkın İçinden Olabilirliğine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Halkın içinden olabilirliği n % 

Evet/Kanaat Önderleri halkın 

içinde halkla iç içe yaşar 

49 98 

Hayır/Kanaat Önderi halkın 

içinde değildir halkla iç içe 

yaşamaz 

1 2 

Toplam 50 100 

Çizelge 16’ya bakıldığında kanaat önderlerinin tamamına yakını kanaat 

önderlerinin halkın içinde ve halkla iç içe yaşadığını ifade etmiştir. 

Halkın içinde olduğunu ve halkla iç içe yaşadığını ifade eden kanaat önderlerinin 

görüşleri şu şekildedir: 

 “Kanaat önderi halkın içinden çıkıp, halkın dertleriyle ilgilenen halkın 

sorunlarını dinleyen halkın dertlerine çare bulmaya çalışan kişidir” (KÖ39, 66, 

Cizre/Şırnak), 

 “İnsan kendi evine çekilirse zaten insanlık da önderlik de ortadan kalkmış olur” 

(KÖ7, 63, Van), 

Kendisinin halkın içinde ve halkla iç içe yaşamadığını belirten kanaat önderi şu 

şekilde görüş bildirmiştir. 

“Ben halkın içinde olmayı tercih etmiyorum, insanlara güvenim kalmamış” 

(KÖ45, 64, Cizre/Şırnak). 

Kanaat önderleri gündelik yaşamda sürekli halkın içinde olduklarını ifade 

etmektedir. Kanaat önderleri halkın içinden çıkıp halka hizmet ettiklerini ve kendilerini 

bu şekilde ifade ettiklerini belirtmektedir. Konuya ilişkin görüşler şu şekildedir: 
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 “Kanaat önderi halkın içinden çıkıp, halkın dertleriyle ilgilenen halkın 

sorunlarını dinleyen halkın dertlerine çare bulmaya çalışan kişidir” (KÖ39, 66, 

Cizre/Şırnak).  

“İnsan kendi evine çekilirse zaten insanlık ortadan kalkmış olur, tabiî ki halkın 

içindeyiz” (KÖ7, 63, Van). 

Yaptıkları hizmet nedeniyle tanındıklarını ve günün her saatinde kendilerine 

ulaşılabileceğini belirtmektedirler. Konuyla ilgili görüşleri şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

  “Onun için çarşıda (biri) sorsa dese benim böyle bir derdim var, diyor Medine 

çarşısına git, orada Medine camisi imamı size yardımcı olacak” (KÖ19, 49, 

Tatvan/Bitlis). 

“Hizmet için 7 gün 24 saat açığız” (KÖ36, 60, Van), 

“İnanınız ki bazen öyle oluyor ki saat on iki de kadın beni arıyor diyor ki hocam 

ben çok özür dilerim diyor, ben sizi rahatsız etmek zorunda kaldım acaba müsait 

misiniz, bize çare olabilecek misiniz?” (KÖ19, 49, Tatvan/Bitlis).  

Acil bir durumda ulaşılabilir olmak için telefonlarını sürekli açık tuttukları ve 

arandıkları durumlarda konuya dâhil oldukları şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Saat 10 a geliyor gece gece… artık istirahat zamanı gece aradılar köy de uzak 

yani, yağcılar köyü, e bir aradım efendim iki köy arasında bir kavga olmuş çatışma 

olmuş iki tane çoban yaralı 16 tane koyun ölmüş, 21 tane koyun yaralı,  e şimdi gitme 

yani olur mu? Gitmişiz geceleyin…” (KÖ25, 55, Muş), 

“Dün (görüşmenin yapıldığı günden bir gün önce-20.05.2014) gecenin saat 

üçüne kadar… köylülerin kendi aralarında olan bir problemlerini çözmeye 

çalışıyorduk” (KÖ17, 36, Beytüşşebap/Şırnak). 

“Gece saat 12’ye geliyor, arıyorlar gelebilir misiniz diye…gidiyoruz” (KÖ19, 

49, Tatvan/Bitlis). 
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4.1.7.2.Kanaat Önderleri Arasındaki İlişkiler 

Kanaat önderleri, birçok konuda kendi aralarında işbirliğine dayalı bir ilişki 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu işbirliğinin özellikle aşiret liderleri ile dini temsili olan 

kanaat önderleri arasında olduğunu belirtilmiştir. Konuyla ilgili görüşler şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

“Şimdi dini yönden gelen kanaat önderleri, dini yani din tarafı ağır olan kanaat 

önderleri, o yönden işi meslek edinen insanlarla sosyal yapıdan gelen kanaat önderleri 

daima birlikte çalışmışlar, hiçbir zaman o bölgenin ağası bir aşiret lideri ile bir şeyhin 

arası açılmış değildir, birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Birlikte hareket etmişlerdir, 

kanunun olmadığı dönemlerde, kanunların geçersiz olduğu dönemlerde veyahut da 

kanunun ulaşamadığı noktalarda bu dini yöndeki kanaat önderleriyle sosyal yapıdan 

gelen kanaat önderleri hem adalet işini yapmıştır, hem asayiş işlerini görmüştür, hem 

ekonomi işlerini yürütmüştür, ticari, siyasi, ekonomik o bölgenin bütün ihtiyaçlarını o 

çevrenin bütün ihtiyaçlarını görmüşler ve karşılamışlar” (KÖ39, 66, Cizre/Şırnak), 

“Hz. Muhammed’in sülalesinden olan Şeyh Hüseyin ailesinin en büyüğü Şeyh 

Bahattin Oranşu an Siirt’tedir eğer adam öldürme olmuşsa biz aşiret reisleri olarak biz 

önce ona danışırız, sayın şeyhim falan aşiretten böyle bir adam öldürülme oldu artık 

nasıl yardımcı olursun diye soruyoruz, o da bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor, bir 

gün belirliyoruz ve onu da davet ediyoruz.300 kişiden aşağı, 400 kişiden fazla olmamak 

şartıyla tabi her aşiretin önde gelen insanları var o önde gelen insanları da topluyoruz, 

sonra şeyhimizi davet ediyoruz, şeyh geldikten sonra mesele orada kalmıyor” (KÖ42, 

59, Komçatı Köyü/Şırnak). 

Özellikle aşiret içi veya aşiretler arası problemlerin çözümünü kolaylaştırmak 

için her aşiret liderinindini bir önderle birlikte hareket ettiği belirtilmektedir. Konuyla 

ilgili şu görüş yer almaktadır: 

“Aşiretteki konumum genelde barışlar iki ayak üzerine kurulur, bir ağa biri de 

imam, ben de işte o imamlık ayağını temsil ediyorum” (KÖ49, 47, Ağrı). 
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4.1.7.3. Kanaat Önderlerinin Resmi Kurum ve Kişilerle İlişkileri 

Kanaat önderleri resmi bir yetkiye sahip olmamasına karşın, görüşülen kanaat 

önderlerinin tamamı, resmi kurum ve kişilerce tanındıklarını ve birtakım olumlu ilişkiler 

geliştirdiklerini belirtmektedir. Konuyla ilgili görüş bildiren kanaat önderlerinin 

ifadeleri şu şekildedir: 

 “Bu dönemde vali bey geliyor bize misafir oluyor emriniz nedir ihtiyacınız 

nedir, kaymakam telefon açıyor” (KÖ21, 60, Ohin/Bitlis), 

“Vali geliyor, kaymakamlar zaten aile fertleri gibi. Ondan sonra emniyet 

amirlerimiz, bunlar da zaten olmazsa olmaz, onlar bizim başımızın tacıdır onlar” 

(KÖ42, 59, Komçatı Köyü/Şırnak), 

 “Vali bey beni ziyarete gelmiş ben gitmemişim şimdiye kadar emniyet müdürü 

gelir ondan sonra kaymakamlar gelir, diğer daire amirleri gelir, (…)” (KÖ48, 76, 

Van), 

 “Vali bey geçen buraya geldi, kaymakamlar geliyor belediye başkanı geliyor 

hemen hemen bizim hizmetimiz Ağrı’da tanınıyor yani gelip gidenler oluyor 

elhamdülillah” (KÖ49, 47, Ağrı).  

Kavgaların barışla sonlandırılması için düzenlenen büyük çaplı organizasyon 

veya toplantılara resmi yetkilileri davet ettikleri belirtilmiştir: 

“(Devlet) erkânı da çağırıyoruz Valiyi, Garnizon komutanını” (KÖ25, 55, Muş). 

Bazı kanaat önderleri, resmi yetkililerle daha sıcak ilişkiler geliştirdiklerini ve 

kişisel davetlerine katılım gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Yer alan ifade şu şekildedir: 

“Ramazan-ı şerifte vali ve heyetiyle birlikte Şırnak heyetiyle buradan kaymakam 

heyetini hepsini yemeğe davet ettim, valla burası doluydu bir oda doluydu, yani 

korumalarıyla beraber hemen hemen 100’den fazla (kişiye yemek) verdim, onları davet 

ettim, iftihar ediyorum böyle şeylerle onlar da ehli iman idiler” (KÖ43, 77, 

Cizre/Şırnak).  
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Kanaat önderleri, kişiler veya gruplar arası problemlerin çözümünde bazı resmi 

kurum ve kişilerle işbirliği içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Bazı durumlarda, 

problemin resmi kurum veya kişilere ulaşmadan kanaat önderleri tarafından çözüme 

kavuşturulmasının bu yetkililerce olumlu karşılandığı ifade edilmiştir. Konuyla ilgili yer 

alan görüşler şu şekildedir: 

“Bizim ağır ceza müdürümüz öyle diyor, diyor hocam siz bu işi şey yaparken 

bunu yaparken size teşekkür ederiz çünkü meselelerin çoğunu biz duyum alıyoruz ama 

resmiyete intikal etmiyor, siz çözüyorsunuz” (KÖ25, 55, Muş), 

“İdil başsavcısı, ‘Abdullah Demir bu işi hallederse ben de rahat ederim’ dedi” 

(KÖ42, 59, Komçatı Köyü/Şırnak). 

Bir dini kanaat önderi, il milli eğitim müdürünün kendisinden “kızların okula 

gönderilmesiyle ilgili” cami cemaatine bir fetva vermesini istediğini şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Milli eğitim müdürü gelmişti bize, ‘topluma (cemaate) anlatsanız, kızlarını 

okula göndermenin gerektiğini’ diye söylemişti” (KÖ38, 39, Bitlis). 

4.1.8.Kanaat Önderlerinin Yaptığı Toplumsal Hizmetin Öncelikli Amacı ve Niteliğine 

İlişkin Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderlerinin yaptığı toplumsal hizmetin öncelikli amacı ve niteliğine 

ilişkin bulgular ve yorumda; kanaat önderlerinin öncelikli hizmet amacı, toplumsal 

hizmet verdikleri konular, toplumsal hizmette yardım ve ayrım gözetme ile toplumsal 

hizmette karşılaşılan güçlüklere ilişkin betimsel analizlere yer verilmiştir. 

4.1.8.1.Kanaat Önderlerinin Öncelikli Hizmet Amacı 

Kanaat önderlerine, yaptıkları toplumsal hizmeti öncelikle ne amaçla yaptıkları 

sorulmuştur. Cevaplardan oluşan kategorilerin dağılımı Çizelge 17’de yer almaktadır. 
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Çizelge 17 

Kanaat Önderlerinin Öncelikli Hizmet Amacına Yönelik Kategorilere İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

Öncelikli hizmet amacı n % 

Allah’ın rızasını kazanmak  30 60 

Toplumsal devamlılığı sağlamak  10 20 

Toplumsal güven ve huzuru 

sağlamak  

10 20 

Toplam 50 100 

Çizelge 17’ye bakıldığında, kanaat önderlerinin büyük bir oranı yaptıkları 

toplumsal hizmetin öncelikli amacının “Allah’ın rızasını kazanmak” olduğunu ifade 

etmiştir. Bu değeri eşit düzeyde “toplumsal devamlılığı sağlamak” ve “toplumsal güven 

ve huzuru sağlamak” değerleri takip etmiştir. 

Yaptığı toplumsal hizmetin öncelikli amacının“Allah’ın rızasını kazanmak” 

olduğunu belirten kanaat önderlerinin görüşleri şu şekildedir: 

 “Önce bir Allah rızası vardır ihlas onu gerektiriyor, eğer ihlas olmazsa insan 

yorulur ve terk eder bu hizmeti” (KÖ19, 49, Tatvan/Bitlis), 

 “Herhangi bir iş olursa olsun içinde Allah rızası olmazsa o iş çürüktür o işin 

sonu gelmez, yani biz halka gittiğimiz zaman diyoruz yarabbi bu işi kendi rızana çevir, 

bizim yanımızda bir benlik varsa bir riyakârlık varsa yarabbi onu götür, biz onu 

istemiyoruz sadece kendi rızana çevir” (KÖ7, 63, Van), 

“İlk olarak inancımızın gereği olarak- bu birinci maddesidir bu toplumsal 

hizmet, ikincisi toplumumuzun bizden beklentilerini karşılamak için” (KÖ30, 52, 

İdil/Şırnak), 

 “Ben Allah rızası için yapıyorum insanların rızası için yapmıyorum ki ben aciz 

olayım” (KÖ48, 76, Van). 

Yaptığı toplumsal hizmetin öncelikli amacının “toplumsal devamlılığı 

sağlamak” olduğunu düşünen kanaat önderlerinin görüşleri şu şekildedir: 
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 “Halkımız için, vatanımız için, memleketimiz için yapıyoruz” (KÖ34, 79, 

Hasköy/Muş),  

“Bu hizmeti vatanımız için, Türkiye’nin birlik ve beraberliği için aşiretin de 

devamlılığı için yapıyoruz. Eğer aşiretin devamlılığını biz yapmazsak o aşirete biz 

zulüm yapmış oluruz” (KÖ47, 65, Başkale/Van). 

Yaptıkları toplumsal hizmetin öncelikle amacının, “toplumsal güven ve huzuru 

sağlamak” olduğunu belirten kanaat önderlerinin ifadeleri şu şekildedir: 

 “Amacımız huzur ve güven ortamı sağlamak, başka bir derdimiz yok” (KÖ11, 

54, Muradiye/Van), 

 “Toplumda güven ve huzur ortamı oluşturamadığınız sürece yaptığımız işin bir 

anlamı yok” (KÖ27, 56, Norşin/Bitlis). 

4.1.8.2.Toplumsal Hizmet Verdikleri Konular 

Kanaat önderleri toplumsal hizmet kapsamında cenaze, taziye ve düğün gibi 

sosyal olaylarda bazı yardım, destek ve organize faaliyetleri yürüttüklerini belirtmiştir. 

Cenaze ve taziyeler, kanaat önderlerinin toplumsal yardım ve dayanışma sağladıkları 

aynı zamanda kişisel olarak sahiplenebilinen önemli konular arasında yer almaktadır. 

Konuyla ilgili görüşler şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Adamın babası ölüyor, belediye topluyor, cenazeyi kaldırıyor bu bizde olmaz” 

(KÖ1, 45, Gürpınar/Van), 

“Depremde ben İzmir’de kaldım. Hanımın amcası kızı 26 yaşında kalp krizi 

geçirdi evinin önünde aniden öldü. Orada Vanlı çok, Vanlılar derneği var, bütün 

Vanlılara mesaj çekmiş Demirel'in kızı vefat etti diye… Caminin önüne Vanlılar bir 

yığıldı, bir kalabalık ki cenaze şimdi, acı günde dayanışma önemli, çoğunu ben organize 

ettim” (KÖ11, 54, Muradiye/Van). 

Taziye için gelen kalabalık ziyaretçi grubuna birkaç gün yemek ikram edildiği 

ve aşiret temsilcisinin, çıkan masrafın aşiret üyeleri tarafından karşılanmasını sağladığı 

belirtilmektedir. Konuyla ilgili görüşler şu şekilde ifade edilmiştir: 
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“Bizim cenazelerimizde aşiretimizden her köyden gelenler oluyor. Binlerce kişi 

oluyor ve hepsine de yemek yediriliyor. Mesela o cenaze sahibi tek başına ne yapsın? 

Biz imece usulüyle kendi aramızda diyoruz ki bir fabrikayla (yemek fabrikası) anlaş. Üç 

gün sürekli gelen insanlara yemek yedirin. Yemek yendikten sonra hesabı çıkar, o 

hesabı imece usulüyle kimin üzerine ne gittiyse biz onu birbirimize destek çıkıyor, 

veriyoruz yani. Öyle olmasa adam zaten ölmüş, gitmiş. 15- 20 bin parayı nereden 

verecek?” (KÖ2, 59, Çatak/Van), 

“Bir cenaze olduğu zaman binlerce insan katılıyor. Cenazelerde Muradiye’de 1 

hafta yemek gelir, Van merkezde 3 gün var, köyde bir liste yapılıyor. Köyde o şeye o 

listeye ortak olacaklar adını yazdırıyor, bir hafta boyunca ne geldi, 15 milyar. Bir 

yemek parası, pilavdır, etidir şuyubuyu. Kaç kişi yazıyor, 100 kişi, adam başı 150 veya 

200 lira yardım veriyor. Şimdi yardımlaşma olmasa o cenaze sahibi nasıl o yükün 

altından kalksın, nereden getirecek, onun için yani bir yandan da bizim bölgede şart, 

yani bu birlik beraberlik aslında güzel bir şey” (KÖ11, 54, Muradiye/Van). 

Taziyelerde resmi dini eğitim verdikleri cami veya medreselerin bir bölümünü 

halkın kullanımına açtıklarını ve maddi manevi destek sağladıklarını belirten dini bir 

kanaat önderinin ifadesi şu şekildedir: 

“Cenazedir taziyedir, fakir olan bir taziye yerimiz var, caminin külliyesinde 

orada durumu iyi değil, o vatandaşımızın çay şeker gibi ihtiyaçlarını temin edip oraya 

bırakıyoruz, üç gün taziyesi biter 2-3 gün de hafızımızı oraya bırakıyoruz, okuyor, 

geliyor diyorlar ki hocam borcumuz nedir, borcunuz yoktur, dua edeceksin” (KÖ25, 55, 

Muş). 

Kanaat önderleri, cenaze ve taziyelerin yanı sıra düğünlerinde kültürel ve maddi 

olarak toplumsal dayanışma sağlayan etkinlikler olduğunu ifade etmiştir. Aşiret 

mensuplarının düğün masraflarının karşılanması için düğün sahibine destek olduğu 

belirtilmektedir. Kanaat önderlerinin konuyla ilgili görüşleri şu şekildedir: 

 “Şimdi bir düğün olduğu zaman aşiret herkes gidiyor kimi 100 atar kimi 300 

atıyor, o düğün sahibine büyük bir katkı oluyor” (KÖ11, 54, Muradiye/Van), 
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“Düğünlerimiz de cenazelerimiz gibi kalabalıktır, her aşiret mensubu kendi 

bütçesine göre para atar, toplanan parayla düğün masrafı karşılanır” (KÖ9, 56, 

Özalp/Van). 

4.1.8.3.Toplumsal Hizmette Yardım ve Ayrım Gözetme 

Kanaat önderlerinin toplumsal hizmette yardım ve ayrım gözetme konusunda 

yakınlarına öncelik sağlayıp sağlamadıkları ve insanlar arasında herhangi bir ayrım 

gözetip gözetmedikleri sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımı Çizelge 18’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 18 

Kanaat Önderlerinin Hizmetlerinde Yardım ve Ayrım Gözetmelerine (Yakınlarına 

Öncelik Sağlamalarına) İlişkin Betimsel İstatistikler 

Yardım ve ayrım gözetme n % 

Toplumsal hizmette insanlar arasında 

herhangi bir ayrım gözetmem (yakınlarıma 

öncelik sağlamam) 

45 90 

Toplumsal hizmette insanlar arasında ayrım 

gözetirim (yakınlarıma öncelik sağlarım) 

5 10 

Toplam 50 100 

Çizelge 18’e bakıldığında kanaat önderlerinin çok büyük bir oranı yaptıkları 

toplumsal hizmet ve yardımlarında insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmediğini 

ve yakınlarına öncelik sağlamadığını ifade etmiştir. Düşük bir orana sahip kanaat 

önderleri, yardım konusunda herkese eşit davranmadığını ve yakınlarına öncelik 

tanıdığı ve ayrıcalık sağladığını ve yaptığı yardım karşısında bir beklenti içine girdiğini 

ifade etmiştir. İnsanlara yardım ederken herhangi bir ayrım gözetmem ve yakınlarıma 

öncelik sağlamam diyen kanaat önderlerinin bu soruya verdikleri cevaplarda toplumsal 

beğenilirliğin etkisi olduğu düşünülmektedir. 

İnsanlara yardım ederken herhangi bir ayrım gözetmediğini belirten kanaat 

önderlerinin görüşleri şu şekildedir: 
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“Bu tanısın tanımasın kim benim kapımı çalmışsa derdi neyse gücüm dâhilinde 

onun derdine çare bulmaya çalışmışım” (KÖ48, 76, Van), 

“Herkese kapı açmak zorundayız” (KÖ32, 61, Erciş/Van), 

“Biz insanlara kucak açmalıyız. İster Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun 

insan olarak görüyoruz” (KÖ26, 44, Muş). 

Bazı kanaat önderlerinin, yardım konusunda yakınlarına öncelik tanıdığı ve 

kendi aşiretine mensup üyeleri tarafından önerileri dikkate alınmadığında bu insanlara 

karşı olumsuz bir tepki geliştirdikleri belirtilmiştir. Konuya ilişkin ifadeler şu 

şekildedir: 

“(Sözümü dinlemeyen bir adamı) ben bir daha içeri almam. Diyeceğim bak ben 

sana bunu bunu dedim sen yapmadın, benim dediğimi yapmadın ayıp ettin gelme” 

(KÖ10, 81, Gürpınar/Van), 

“Yani ben bir adamı bana yanlış yapsa hiç affetmem (…) hemen sürgün 

edeceğiz, diyeceğiz sen bu memlekette olmayacaksın, hemen sürgün edeceğiz” (KÖ47, 

65, Başkale/Van). 

4.1.8.4.Toplumsal Hizmette Karşılaşılan Güçlükler 

Kanaat önderleri yaptıkları toplumsal hizmetlerde birtakım güçlüklerle 

karşılaştıklarını, bu güçlüklerin gergin grupları yatıştırmaya çalıştıkları ortamlarda daha 

çok hakaret içeren sözel ifadeler şeklinde olduğunu belirtmişlerdir. Konuyla ilgili yer 

alan görüşler şu şekildedir: 

“Ben annemi babamı (onlara küfür edildiğini) bu kulaklarımla duymuşum ama 

cevap vermemişim yemin ediyorum. Gitmişim” (KÖ3, 50, Çatak/Van), 

 “Barışlara gitmişim, bana küfür de etmişler buna rağmen o barışı halletmişim” 

(KÖ35, 72, Muş), 

“Olur mu, beni kovsalar da ben yine gidiyorum, valla bazen bana şeyde küfür de 

etmişler öyle gözümü kapatmışım sanki ses bana gelmemiş, ben yine gitmişim o 
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cahildir, ben hocayım, “hayvanın gübresi bir şeydir, cahil bir şey değildir”, onunla 

onun terazisine girsem ben de onun âlemine giriyorum” (KÖ50, 63, Ağrı). 

Kanaat önderleri gergin grupların yatıştırılmasında sonuç odaklı düşündüklerini, 

karşılaştıkları istenmeyen durumlar karşısında sağduyulu davrandıklarını belirtmektedir. 

4.1.9.Kanaat önderlerinin Toplumsal Sorumluluklarına İlişkin Bulgular ve 

Yorum 

Kanaat önderlerinin toplumsal sorumluluklarına ilişkin bulgular ve yorumda; 

kanaat önderlerinin kendilerini topluma karşı sorumlu hissetme durumları ve 

sorumluluğun getirdiği sosyal yaptırımlara ilişkin betimsel analizlere yer verilmiştir. 

4.1.9.1.Kanaat Önderlerinin Kendilerini Topluma Karşı sorumlu Hissetme Durumları 

Kanaat önderlerinin topluma karşı kendilerini sorumlu hissetmelerine ilişkin 

betimsel istatistikleri Çizelge 19’da yer almaktadır. 

Çizelge 19 

Kanaat Önderlerinin Kendilerini Topluma Karşı Sorumlu Hissetmelerine İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

Toplumsal sorumluluk n % 

Evet/Kendimi topluma karşı 

sorumlu hissediyorum 

49 98 

Hayır/Kendimi topluma karşı 

sorumlu hissetmiyorum 

1 2 

Toplam 50 100 

Çizelge 19’a bakıldığında kanaat önderlerinin tamamına yakını kendisini 

topluma karşı sorumlu hissettiğini belirtmektedir. Kendisini topluma karşı sorumlu 

hissetmediğini düşünen kanaat önderi konuyla ilgili herhangi bir görüş bildirmemiştir. 

Kendisini topluma karşı sorumlu hissettiğini düşünen kanaat önderlerinin görüşleri şu 

şekilde ifade edilmiştir: 
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 “Peygamberimiz diyor “imamlar âlimler sorumludur” demek kanaat önderi her 

insandan sorumludur bir sıkıntı çıkarsa önce kimi çağırıyorlar âlimleri, çünkü 

sorumludur” (KÖ24, 46, Şemdinli/Hakkâri), 

“Herkes sorumludur herkesin sorumluluğu var, bazılarının kendi evine 

bazılarının kendi mahallesine bazılarının kendi köyüne bazılarının kendi aşiretine…” 

(KÖ18, Şemdinli/Hakkâri), 

 “Hem topluma hem aşiretime karşı sorumluyum” (KÖ1, 45, Gürpınar/Van), 

 “Onurlu medeni uygar bir insan, kendini topluma karşı değil hayvana karşı da 

bitkiye karşı da ağaca karşı da sorumlu hissetmek zorundadır, o insan olmanın 

gereğidir” (KÖ32, 61, Erciş/Van), 

“Ben tek topluma değil hayvanlara (…) karşı dahi kendimi sorumlu 

hissediyorum” (KÖ19, 49, Tatvan/Bitlis). 

İnsanların iyiye ve doğruya yönlendirilmesinde, kanaat önderlerinin sorumluluk 

taşıması gerektiğini belirten bir görüş konuyu örnek bir olayla ifade etmektedir: 

 “Büyük bir alim büyük bir zat gidiyor bakıyor ki, dar ağacında bir adam idam 

edilmiş,  ağlıyor yanındaki talebeleri (diyor ki) niye ağlıyorsun bu suç işlemiş asılmış 

bu sonu suçundan dolayı hak etmiştir, (…) o da; hayır diyor, bu hüküm yerine geldiği 

için ağlamıyorum, ben vazifemi yapmadığım için ağlıyorum eğer bu adamdan haberim 

olsaydı daha önceden (söylenseydi) belki ona vazifemi yapar (onu uyarır ve kötü 

alışkanlığından uzaklaştırırdım), bu duruma düşmezdi, bu hüküm bu kanun (yerine 

geldiği) için ağlamıyorum vazifemi yerine getirmediğim için..mesulüm” (KÖ7, 63, Van). 

4.1.9.2.Sorumluluğun Getirdiği Sosyal Yaptırımlar 

Kanaat önderleritaşıdıkları sorumluluğun bazı yaptırımları da beraberinde 

getirdiğini belirtmektedir. Konuyla ilgili yer alan ifadeler şu şekildedir: 

 “Mutlak surette her anı kontrol altındadır, kendini kontrol altında tutmak 

zorundadır” (KÖ20, 70, Varto/Muş). 
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Taşıdığı toplumsal sorumluluğu mesleği olan doktorlukla ilişkilendiren bir 

kanaat önderinin ifadesi şu şekildedir: 

“Ben bu mesleğin sahibiysem bu mesleğimi halkın yararına kullanmak gibi bir 

zorunluluğum var benim” (KÖ16, 63, Eruh/Siirt).  

Bazı kanaat önderlerinin taşıdıkları toplumsal sorumluluğa olumsuz bir anlam 

yükledikleri belirtilmiştir: 

“Üzerimize fazladan bir yük de kalıyor” (KÖ17, 36, Beytüşşebap/Şırnak). 

Kanaat önderleri, toplumsal sorumlulukları gereği özel hayatlarına yeterince 

zaman ayıramadıklarını şu şekilde ifade etmektedir: 

“Geçen gün çocuklara söz verdim bizim bir yer var dedim sizi Hasköy’den 

(Muş) biraz bu tarafta dedim sizi oraya pikniğe götüreceğim hazırlığımızı yaptık her şey 

bitti birden oraya araba geldi, şeyh emir diye bir arkadaş var hocam dedi vallah köye 

gitmemiz lazım nedir bir barış var, dedim şeyh emir bizim şöyle dedi tercihini yap, ya 

oraya ya buraya aynı böyle… orası daha önemli… orada çocukları hemen bıraktım” 

(KÖ25, 55, Muş). 

Bir kanaat önderinin taşıdığı sorumluluğun kıyafet seçimine yansıdığına ilişkin 

bir görüş şu şekildedir: 

“Ankara’ya gittim bu yazdı, bu sıcakta ben Ankara’nın çarşısında ceketimi 

çıkarmamışım o ceketle geziyorum. (…) istiyorum ben de ceketimi çıkarıp veyahut 

kolsuz bir gömlekle (gezeyim) ama belki biri o aşiretlerden mesela Tayyan, Kiçan vs. 

herkes geziyor mesela Ertoşilerden diyelim bir ağanın oğlu değil de bir ağanın 

milletinden diyelim birisi görüp de ya vallahi ben Abdullah ağayı gördüm Ankara’nın 

çarşısında öyle ceketini çıkarmış bir atlet giymiş veyahut bir kısa kollu giymiş öyle 

çarşıda geziyor, o benim ona karşı vereceğim hiçbir ifade (cevap yoktur) yani dedemin 

adından gelen bir ismi kıracak oluyorum o nedenle inanın, ben buradan camiye 

gidiyorum bu Cizre’nin sıcağında ceket giymek mecburiyetindeyim. O gelen isimleri 

korumak mecburiyetindeyim yoksa ben de istiyorum vallahi ama edep gereği ceketimi 

çıkarmıyorum” (KÖ42, 59, Komçatı Köyü/Şırnak). 
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4.1.10.Kanaat Önderlerinin Toplumsal Fayda Sağladığı Rolleri ve Konularına 

İlişkin Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderlerinin toplumsal fayda sağladığı rolleri ve konularına ilişkin 

bulgular ve yorumda; kanaat önderlerinin toplumsal fayda sağladığı rolleri, tarafların 

sulh edilmesi, toplumsal faydada kritik bir rol: arabuluculuk, arabuluculuğun sağladığı 

toplumsal prestij ve kanaat önderlerinin arabuluculuk yaptığı konulara ilişkin betimsel 

analizlere yer verilmiştir. 

4.1.10.1. Kanaat Önderlerinin Toplumsal Fayda Sağladığı Rolleri 

Kanaat önderlerine toplumsal fayda sağladıkları rollerinin neler olduğu 

sorulmuştur.  Bu rollerin çeşitlilik gösterdiğini belirten kanaat önderleri, konuyla ilgili 

görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Çocukların doğumundan tut isim vermekten tut ta cenazesi kabre konuncaya 

kadar biz varız yani hepsi bizden soruluyor” (KÖ33, 54, Bahçesaray/Van), 

“Aile içi ve toplumsal iletişim konularında yardım ediyoruz” (KÖ1, 45, 

Gürpınar/Van), 

“Pozisyonumuz bölgedeki ihtilafları gidermeye çalışmak” (KÖ30, 52, 

İdil/Şırnak). 

Kanaat önderleri, toplumsal yardım ve dayanışma konusunda insanlara örf, adet 

ve dini konularda bilgi verdiklerini şu şekilde ifade etmişlerdir: 

“Memleketimizde eğitim seviyesi çok düşük. Ona göre biz de okumuş olan 

insanlarız. Hem insanların örf adetlerine hem insanların inancı dini konusunda 

bilgilerimiz var, o konuda dini açıdan insanlarla konuşuyoruz, hem insanların örf 

adetlerine göre de insanlarla konuşuyoruz o şekilde orta noktayı bulup insanları 

barıştırıyoruz” (KÖ40, 56, Cizre/Şırnak). 

“Bize bazı fıkhi meseleleri sormak için, bize müracaat ediyorlar” (KÖ21, 60, 

Ohin/Bitlis), 
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 “(Bana soruyorlar) köy imamı ölüyü yıkamak için mecbur mudur değil midir 

şerren, bakarsın birisi diyor falan çocukla falan kız süt emmişler nasıl oluyor, birisi 

diyor falan adam yemin etmiş karısını yani o konu kız kaçırma oluyor, kavgalar oluyor, 

adam öldürmeler oluyor,  dini fetvalar oluyor” (KÖ14, 78, Ahlat/Bitlis),  

İletişim güçlüğü çeken insanların problemlerini dile getirme ve işsizliğe küçük 

çaplı çözüm ürettiklerini belirtmişlerdir. Konuyla ilgili görüşler şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

“Adam belki okul müdürüyle görüşemiyor, bana geliyor” (KÖ3, 50, Çatak/Van). 

“Biraz da siyasetin içerisinde olduğum için genelde iş konusunda elimizden ne 

gelirse insanımızı işe yerleştirmeye çalışıyoruz” (KÖ2,59, Çatak/Van), 

“Eskiden beri de bu büyük ailelerin elerinden ne gelmişse, millete kadro bile 

vermişler. Milleti işe sokmuşlar. Müteahhitlerin yanında vs. yani bu aileler hem dünyevi 

hem uhrevi açısından her kesime (yardımcı oluyor)…” (KÖ22, 46, Norşin/Bitlis), 

“Toplumsal her konuda yardımcı olurum. En fazla işsizlik sorununu çözmeye 

çalışıyoruz onun dışında kız kaçırma, kavga, haksızlık, ticari ve hukuki alanlarda 

mağduriyetin çözülmesine yardım ediyoruz…” (KÖ1, 45, Gürpınar/Van). 

Kanaat önderlerinin özellikle bazı toplumsal yardım konularında yoğunlaştıkları 

görülmektedir. Konuyla ilgili görüşler şu şekilde ifade edilmiştir: 

 “En çok adam öldürmede en çok onları yapıyorum, yapmışım” (KÖ50, 63, 

Ağrı), 

“Şırnak’ta bu birkaç senedir devlet tarafından hukuki olarak bir kadastro 

çıkarmış bir tapu çıkarmış geliyorlar bir anlaşmazlık oluyorsa biz tekrar araya 

giriyoruz. Senin hakkın nereyse hukuki olarak eğer yapmışsa yaptıktan sonra bir sorun 

olursa biz diyeceğiz getir o tapuları senin sınırların neredir, nereye yazmışlar ona razı 

olmak mecburiyetindesin onu o olayı kabul ediyor kapatıyor” (KÖ42, 59, Komçatı 

Köyü/Şırnak). 
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4.1.10.2. Tarafların Sulh Edilmesi 

Kanaat önderlerinin önemli toplumsal rollerinden biri de çatışma yaşayan 

tarafların sulh edilmesidir. Taraflar sulh edildikten sonra yemekli ve büyük çaplı 

barış125 törenleri düzenlendiği ve bu törenlerin, kanaat önderlerinin önemli arabuluculuk 

hizmetlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Kanaat önderlerinin önemli toplumsal 

rollerinden biri olan barışlarla ilgili ifadeler şu şekildedir: 

 “Kanaat önderleri, barışlarda bulunmak Allah için herkesi bir araya getirip 

barıştırmaktır” (KÖ34, 79, Hasköy/Muş). 

“Mesela örneğin bir köyde iki tane genç kavga etmiş, birbirlerinin kafasına bir 

şey vurmuş, adam çocuk şu an yoğun bakımda, hastaneye gittim. Ailesiyle falan da 

görüştüm. Çocuğun durumu düzeldikten sonra yani bunu bir araya gelip barıştıracağız. 

Bizim görevimiz odur zaten” (KÖ2, 59, Çatak/Van), 

“Biz de araya giriyoruz Allah rızası için barıştırıyoruz” (KÖ18, 

Şemdinli/Hakkâri). 

Çatışma yaşayan tarafların sulh edilmeye çalışıldığı bazı durumlarda 

taraflardanbirinin tazminat bedeli olarak silah talep edebildiği belirtilmektedir. Bir 

kanaat önderi, konuyla ilgili şu şekilde görüş bildirmiştir: 

“Ben defalarca cebimden para vermişim silah almışım, barışma olsun diye yani, 

ortadaki o kin nefret kalksın diye, şimdiye kadar 50-100 milyar ben cebimden para 

vermişim. Silah almışım ya da para vermişim, barış olsun diye” (KÖ11, 54, 

Muradiye/Van). 

Kanaat önderleri bazen siyasi grupların yaşadığı kavgaları da çözdüklerini 

belirtmişlerdir. Konuyla ilgili görüş bildiren kanaat önderlerinin ifadesi şu şekildedir: 

 “Şimdi bizim memleketimizde biliyorsunuz siyasi olarak bir tane parti var 

bugün (…), şimdi bunlar bazen kendi aralarında kavga ediyorlar, ilçedir küçük ilçedir 

olabiliyor taşkınlık oluyor şu oluyor bu oluyor bunların da barışlarını biz yapmışız” 

(KÖ17, 36, Beytüşşebap/Şırnak).  

                                                           
125 Kanaat önderlerinin, tarafların sulh edilmesini “barış yapma” şeklinde ifade ettikleri belirlenmiştir. 
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4.1.10.3.Toplumsal Faydada Kritik Bir Rol: Arabuluculuk 

Kanaat önderleri, çatışma yaşayan grup veya kişiler arasında arabuluculuk 

yaptıklarını ve bu özelliklerinin toplumda kabul gördüğünü belirtmiştir. Kanaat 

önderlerinin konuyla ilgili görüşleri şu şekildedir: 

 “Arabuluculuk yapıyoruz, aracılık yapıyoruz, orada bir hadise varsa bir vaka 

varsa o hadisenin üstüne gidiyor, o vakanın çözümüne katkı sunuyor, tarafları bir araya 

getiriyor, görüşmeler yapıyoruz” (KÖ32, 61, Erciş/Van), 

 “Mümkün olduğu kadar iki tarafın da mağdur olmaması ve her iki tarafın da 

mümkün olduğu kadar lehine ve yargıya intikal etmeden arabuluculuk yapıyoruz” 

(KÖ1, 45, Gürpınar/Van). 

Kanaat önderlerinin yaptıkları arabuluculuğun bir saat ve zaman sınırlaması 

olmadığı; kişiler, eşler ve aşiretler arasında ihtiyaç duyulduğu anda arabuluculuk 

yaptıklarını belirtmektedirler.  

Arabuluculuk için saat ve zaman sınırlaması olmadığına ilişkin görüşler şu 

şekilde ifade edilmiştir: 

“Saat 10 a geliyor gece gece (…)arabuluculuk için gitmişiz geceleyin…” (KÖ25, 

55, Muş), 

“Gecenin saat üçüne kadar… köylülerin kendi aralarında olan bir problemini 

çözmek için arabuluculuk yapmaya çalışıyorduk”(KÖ17, 36, Beytüşşebap/Şırnak), 

Kişiler arasında arabuluculuk yaptığını söyleyen kanaat önderlerinin ifadeleri şu 

şekildedir: 

“Arabuluculukta kişiler arası ikna yolunu kullanıyoruz” (KÖ11, 54, 

Muradiye/Van; KÖ9, 56, Özalp/Van; KÖ25, 55, Muş), 

“Bu hizmeti kişiler arası husumetleri gidermek için yapıyoruz” (KÖ17, 36, 

Beytüşşebap/Şırnak),  
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“Bir din âlimi esasında bir doktor gibi olmalı bir doktor mesela on hastayı 

muayene eder her birisinin ayrı bir hastalığı var ona göre reçete yazar, kişilerle 

anladığı dilden (ikna olacağı şekilde) konuşur” (KÖ33, 54, Bahçesaray/Van), 

 “Onun için özelikle âlimler olarak kanaat önderleri olarak bu hastalıkların 

tedavisi için uğraş gösteriyoruz” (KÖ18, Şemdinli/Hakkâri). 

Eşler arasında ara buluculuk yaptığını söyleyen kanaat önderlerinin görüşleri şu 

şekildedir: 

“İnanınız ki bazen (…) kadın beni arıyor diyor ki hocam ben çok özür dilerim 

diyor, ben beyimle öyle bir duruma gelmişim ki ya birbirimizle ayrılmak zorunda 

kalıyoruz, ben sizi rahatsız etmek zorunda kaldım acaba müsait misiniz, bize derman 

olabilecek misiniz?” (KÖ19, 49, Tatvan/Bitlis), 

“Evli kadınlar geliyor diyor eşim bana bakmıyor (…) çağırıyorum (eşini) 

diyorum bu (kader) Allah’ın takdiridir, bunu almışsın (…) eğer senin bir eksiğin (…) bir 

ihtiyacın varsa buraya gel, o da o memnuniyetle (kabul ediyor) onların arasında da 

hiçbir problem olmuyor” (KÖ42, 59, Komçatı Köyü/Şırnak). 

Aşiretler arasında arabuluculuk yaptığını söyleyen kanaat önderinin ifadesi şu 

şekildedir: 

 “Geçenlerde iki aşiret arasında 3 kişi vuruldu, ben gittim, arayı buldum, barışı 

sağladım” (KÖ18, Şemdinli/Hakkâri). 

4.1.10.3.1.Arabuluculuğun Sağladığı Toplumsal Prestij 

Kanaat önderleri, grup veya kişiler arası çatışmalarda taraflar arasında 

arabuluculuk yaptıklarını ifade etmişlerdir. Resmi yetkililerin yetersiz kaldığı veya 

başvuru için tercih edilmediği konularda, problemin bir kanaat önderi tarafından 

çözülmesinin, kanaat önderlerinin tanınmışlık, toplumsal saygınlık ve prestijlerini 

arttıran bir durum ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. 

Arabuluculuk konusunda, kendisini resmi bir yetkiliden daha etkin gören bir 

kanaat önderinin ifadesi şu şekildedir: 
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“Büyük insanlar girmiş, bakanlar gelmiş, milletvekilleri gelmiş, halletmemiştir 

ben iki kişi alıp gitmişim, benim hatırım için (…) halletmişim Biz araya giriyoruz ve 

tarafları Allah rızası için barıştırıyoruz” (KÖ18, Şemdinli/Hakkâri). 

“Valla benim kanaatim bu Ağrı’nın Van’dan tut, Doğubeyazıt’a (…) kadar ne 

kadar dövüş varsa öldürme varsa barış varsa Zeki Polat gidiyor, gittiği gün de barış 

olur, ben bir sefer çaldırana gittim, 7 adam ölmüştü, 6 yaralı vardı, on sefer gitmişlerdi 

(çözememişlerdi), ben bir sefer gittim (barışı) yaptım, geçen sene Çaldıran Adasur 

Köyü’nde…” (KÖ50, 63, Ağrı). 

4.1.10.4.Kanaat Önderlerinin Arabuluculuk Yaptığı Konular 

Kanaat önderlerinin arabuluculuk yaptığı önemli konular arasında; kan davaları 

ve  kız kaçırmaları yer almaktadır.Kan davalarının sonlandırılmasında, kanaat önderleri 

kendilerini önemli bir arabulucu olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Bazı kan 

davalarının, kan bedeli denen bir çeşit tazminat karşılığında ortadan kalktığı ve bu 

paranın tüm aşiret üyeleri tarafından toplandığı belirtilmektedir. Ödenecek tazminat 

miktarını, kanaat önderlerinin belirlediği ve belirlenen bedelin bir hüküm niteliği 

taşıdığı ifade edilmiştir. Kanaat önderinin konuyla ilgili görüşü şu şekildedir: 

“Bu kanaat önderlerinin bu kan bedelindeki rolleri diyelim 500 onların takdir 

ettiği o fiyat o değer artık neyse o artık kanun gibidir, bunu kimsenin reddetme imkânı 

yoktur (…) bir barış vardı, gittik oraya Ankara’da olay oldu iki kardeş birisi öğretmen 

öldürüldü, ona bir seneye yakın gittik arada Bursa’ya gittik Muş’a geldik, yani henüz 

bitmedi ama bir kan bedelini yani 500 milyar bir kan bedelini iki kardeşin şeyini kestik” 

(KÖ25, 55, Muş). 

“Aşirete mensup bir kişinin başka bir aşirete mensup bir kişi tarafından 

öldürülmesi durumunda bunu bilirsiniz kan şeyleri var kan davası var, kişiyi öldüren 

adam hangi aşiretten ise bütün aşiret mensupları toplanıp onun kan bedelini vermekle 

mükelleftirler” (KÖ9, 56, Özalp/Van). 

Kan bedelinin, bir çeşit tazminat olduğu düşünülmektedir. Konuyla ilgili şu 

şekilde görüş bildirilmiştir: 
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“Evet tazminattır, devlet de alıyor. Bu tazminat az mıdır çok mudur belli değil 

orada. Bu miktarı aşiret liderleri belirler. Az mıdır çok mudur önemli değildir. İslam 

dininde İslam felsefesinde kan bedelini sadece öldüren kişi değil aşiretin diğer üyeleri 

de bunu ödemekle mükelleftirler, mecburiyetleri vardır ha niye bir kişi bir yanlışlık 

yapmış ve diğerleri bunu ödüyor? Böyle bir soru akla gelebilir. Bu o aşiret 

mekanizması içinde bir kişi bir hata yaptığında onun bedelini verdikten sonra yarın 

ikinci bir kişi yanlış yapmak istediği zaman o aşiret ileri gelenleri diyor kardeşim biz 

her gün senin kan bedelini verecek durumda değiliz onu engellemeye yönelik bir 

tasarruftur” (KÖ30, 52, İdil/Şırnak).  

“Ben para veriyorum bak bu şerri bir meseledir, bir adamı öldürdükten sonra ya 

kan bedeli vereceksin, para ya adamı öldüreceksin ya da affedeceksin ama en güzeli 

affetmek diyor ki “kim bir Müslüman’ı affederse kim onu affederse Allah onun kefilidir 

Allah onun sevabını günahını kendisi ödüyor, af en üstünüdür ama para da caizdir” 

(KÖ50, 63, Ağrı). 

Kan bedeli, belirlenirken çatışma yaşayan aşiretlerin dışında dini bir kanaat 

önderininhakem olmasına dikkat edilir. Aşirete mensup veya yakın bir ismin kendi 

aşiretini kayırabileceği söz konusu olabileceğinden her iki taraf için bağımsız bir dini 

önderin tercih edildiği belirtilmiştir. Bazı kanaat önderleri, kan bedeli ödettirmeyecek 

kadar hatırı sayılır olduğunu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bitlis’te adam öldürmeleri vardı iki tane barış yaptık bu iki barışın da hiçbir 

para vermedik bir kuruş para vermedik..tamamen bizim inisiyatifimiz tamamen, bir de 

Allah rızası için” (KÖ19, 49, Tatvan/Bitlis). 

Kan bedeli yerine kişiyi öldüren taraftan (aileden, aşiretten) kız alındığı da 

görülmektedir. Bu olaya kız barışı diyen bir kanaat önderi, konuyla ilgili şu şekilde 

görüş bildirmiştir: 

“O kız barışı da benim ahlakımdır birisi kız kaçırırsa kesinlikle yerine kız 

vermem bu benim ahlakımdır, ha o kız kaçırmış ben de gideyim sen de gel buraya sanki 

bir insanı diri diri öldürmektir. Adam belki kızı kız da onu istemiyor, kızı zorla veriyor 

bu benim ahlakım değil” (KÖ50, 63, Ağrı). 
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Kanaat önderlerinin arabuluculuk yaptığı diğer bir konu kız kaçırmalarıdır. 

Kanaat önderleri, kız kaçırmalarında daha çok kızın kendi rızasıyla mı yoksa zorla mı 

kaçırıldığına dikkat ettiklerini belirtmektedir. Kendi rızasıyla kaçan bir kızın ailesi ile 

kaçıran gencin ailesi arasında yapılacak arabuluculuğun daha kolay olduğunu ancak 

zorla kaçırma durumlarında istenmeyen olayların yaşanabildiğini ifade etmişlerdir. 

Konuyla ilgili yer alan bir görüş şu şekildedir: 

 “Kız kaçırma tabi bir de şöyle bir durum var tabi kızın kendi rızasıyla kaçması 

ayrı olay, zoraki kaçırıldığı zaman ölümlü şeyler oluyor. Bizim bölge şey kaldırmıyor, 

adamın kapısını penceresini kırıyor, zoraki götürülmüşse kötü sonuçlar olabiliyor” 

(KÖ11, 54, Muradiye/Van), 

“Eğer kız kendi rızasıyla kaçmışsa sorun yok ama git adamın evini 3-5 kişiyle 

bas, silahla bas o zaman durum farklı olur, kaçıran cezalandırılır” (KÖ47,82, 

Cizre/Şırnak), 

“Kızı kaçırdı, geldi yanıma, kızı kaçırdı, mesela savcıya gidecek diyecek git o 

kızın onayını bana getir, ondan sonra ben sana onay vereceğim. Onay yok bizde. 

Mesela bir kız kaçırılmış, gel evladım kızım sen bu adamla gönül rızasıyla gelmişim 

derse tamam evladım Allah sizi mutlu ve mesut etsin hemen hocayı çağırıyoruz, nikâhını 

kıydırıyoruz, eğer dese beni zoraki getirmiş hemen o adamın kulağını tutup koparıyoruz 

o kızı tutup babasına teslim ediyoruz, bizim geleneğimiz budur” (KÖ47, 65,

Başkale/Van). 

Kız kaçırmaları, hem aşiret liderlerinin hem de dini kanaat önderlerinin 

ilgilendikleri bir konudur. Kızı kaçıran erkeğin bulunması, konuşularak ikna edilmesi 

değilse cezalandırılması gibi bazı uygulamaların, aşiret liderinin sorumluluğunda yer 

aldığı; imam nikâhlarının kıyılması gibi konuların ise dini temsili olan kanaat 

önderlerinin sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. Kızın kaçırılarak daha güvenli 

olduğu düşünülen ağanın evine götürülmesinin, yaygın bir uygulama olduğu ifade 

edilmiştir. Bir kanaat önderi, zorla kaçırmaları onaylamadığını, evine kabul ettiği 

gençlerin problemini çözmeyinceye kadar, ailelerine teslim etmediğini şu şekilde ifade 

etmektedir: 
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“Diyelim bir kız kaçırma oldu. Kızı kaçırıp benim evime getiriyor. Ben de 

soruyorum seviyor musun, sevmiyor musun? İkisiyle de görüşüyorum, aynı dakikada 

soruyorum. Evet dedikleri zaman içeri alıyorum, sevmedin zorla kaçırdın asla olmaz, o 

kızı alırım tekrar babasına iade ederim. Zorla ne yapılır ki olmaz, ilk yapacağım şey 

kızın babasıyla görüşürüm” (KÖ3, 50, Çatak/Van). 

“Geçen sene de bir tane geldi babası rahmete gitmiş, kendisi yetim. Malı da yok, 

serveti de yok, tabi kendi aralarında birbirlerini sevmişler getirdiler buraya dedim kıza 

sordum dedim kızım senin bir başkalarına nişanlı veya şu bu yok dedi, peki dedim 

seviyor musun? Evet dedi seviyorum. (…) ben gittim babasının yanına (…) bu gençten 

bir isteğin bir mal bir servet istersen benden iste bunun hiç bir şeysi yok fakat bu 

insanlara engel olmayalım bunlar birbirlerine aşık olmuş onlara engel çıkarmayalım. 

Dedi tamam senin hatırın için, gelsin dedi gönder bana vallahi masrafı da ben yaparım 

yeter ki (…) ve yaptı, her şeyini de temin etti, götürdü. Öyle yüzlerce yani sadece benim 

gördüğüm 15-20 den fazla bana gelmişler. Hiçbirisinde de problem çıkmadı, yeter ki 

birbirlerini sevsinler mesele yok o zaman, mesele orada bitiyor” (KÖ42, 59, Komçatı 

Köyü/Şırnak). 

“Ben adamı çağırıyorum. Gel oğlum bakalım senin kızın kaçmış zorla da değil, 

keyfi manada kaçmış yaşları denktir, bunu nasıl yapalım e hacı artık sen bilirsin bana 

bunu (bir miktar para veya farklı hediyeler) verecekler veyahut az veyahut çok ben 

alırım ona veririm barıştırırım mesele böyle…” (KÖ10, 81, Gürpınar/Van).  

Bazı kanaat önderleri, kaçırmaların yaşandığı gün ve saatte il dışında olması 

nedeniyle olaylara kişisel olarak müdahale edemediğini ve böyle durumlarda telefon 

görüşmesi yaparak problemi çözdüklerini belirtmişlerdir. Konuyla ilgili görüş bildiren 

kanaat önderlerinin ifadesi şu şekildedir: 

“Mesela bir tarihte burada değildim (Van’da) bir kız kaçırma oldu iki aşiretin 

arasında beni telefonla aradılar ben de o aşiretin ağası olan -Alan aşiretinin- 

Abdurrahman ağa vardır telefonla görüştüm işte bu bizim akrabadır bu işi yap Allaha 

şükür o da bizi kırmadı o iş halloldu” (KÖ7, 63, Van), 
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“Kız kaçırma, bir kız kaçırılıyor hemen babasına telefon açtığımda veya 

gittiğimde veya kızı kaçırılan insanların yakınlarını arıyorum, araya girdiğimde tamam 

diyorlar.  Ne başlık ne şu ne bu” (KÖ42, 59, Komçatı Köyü/Şırnak). 

Bazı durumlardakızı kaçırılan babanın kanaat önderinin hatırı için para 

istemediği ifade edilmektedir: 

Bazı kanaat önderleri çalışma prensibi olarak kız kaçırma olaylarıyla 

ilgilenmediğini belirtmiştir. Konuyla ilgili görüş şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Kız kaçırmayla ilgili kesinlikle bana gelmezler, (...) bu konuda benim 

prensibim var, kız kaçırmak doğru bir şey değil, eğer gerçekten evlenmek istiyorlarsa 

güzelce gelsinler istesinler hani olmadı biri çok büyük bir direnç gösterdi, hani bugünkü 

ortamda da bu pek mümkün bir şey değil, gençler artık bunu adet haline (getirdi), işte 

isim olsun diye başıboşluk bir sorumsuzluktan dolayı işte iki kişi birleşip gidiyorlar işte 

bunu meşrulaştırırsak bu çok kötü sonuçlar doğurabilir” (KÖ17, 36, 

Beytüşşebap/Şırnak). 

Bazı kız kaçırmalarında, kızı kaçırılan aileye “süt parası” adı altında bir miktar 

para ödendiği belirtilmiştir. Kızın babasına ödenen bu paranın, taraflar uzlaştıktan ve 

düğün yapılmaya karar verildikten sonra evlenecek olan kızın çeyiz masraflarının 

karşılanması için ödendiği ve bir gelenek olduğu ifade edilmiştir. Konuyla ilgili yer alan 

görüşler şu şekildedir: 

“Doğu ve Güneydoğu’da bir süt parası altında 3-5 altın, o da normal bir şey 

yani” (KÖ11, 54, Muradiye/Van), 

“Bu bir gelenektir. Yani kız kaçırılırken böyle bir kabahat işlemiş o kabahatin 

bir hediyesi oluyor. Bir şey istiyor musunuz? Yok hocam biz bir şey istemiyoruz. Madem 

gençler bunu yapmışlar biz bir şey istemiyoruz ama birkaç kişi hediye olarak bir şeyler 

götürdüler gizliden cemaat içerisinde değil, babasına verdiler mesele bu şekilde 

kapandı yani..” (KÖ15, 47, Yüksekova/Hakkâri), 

 “Kimi insanlar var hiç başlık parası istemiyor, kimi var maddi durumu çok 

kötü, şimdi bakıyorsun maddi durumu çok kötü, e ben kızıma da bir şeyler (çeyiz) 
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yapmak istiyorum. Kızın babasının gönlünü hoş tutmak için bir miktar süt parası 

verilebiliyor…” (KÖ3, 50, Çatak/Van). 

Kızın kendi rızasıyla kaçtığı durumlarda süt parasının anneye ödendiği, babaya 

herhangi bir paranın ödenmediği ifade edilmektedir: 

“Kız kendinden (kendi rızasıyla) geldikten sonra beş kuruş verdirtmeyiz, düğün 

zamanı bir süt parası anasına verdirme konusu oluyor 3-5 milyon bir para” (KÖ47, 65, 

Başkale/Van). 

4.1.11.Kanaat Önderlerinin Sosyolojik Olguları Değerlendirmelerine İlişkin 

Bulgular ve Yorum 

Kanaat önderlerinin sosyolojik olguları değerlendirmelerine ilişkin bulgular ve 

yorumda kanaat önderlerinin; din, siyaset, ekonomi, hukuk ve eğitim olgularına ilişkin 

görüş ve değerlendirmelerinin betimsel analizlerine yer verilmiştir. 

4.1.11.1.Din 

Kanaat önderleri dinin, önemli bir olgu olduğunu düşündüklerini ifade 

etmişlerdir. Kanaat önderliği kurumsallığının geleneksel ve dini kabullere dayandırıldığı 

ve kanaat önderlerinin dini niteliklere sahip olması nedeniyle dinintoplumsal 

temsilindeyer alan bir aktör olarak kabul gördükleri ve saygı duyuldukları 

belirtilmektedir.  Kanaat önderlerinin, din olgusuna bakışı; dinin bir değer olarak 

topluma etkisi ve dinin toplumda birleştirici bir unsur olarak görülmesi temalarını 

içermektedir. 

Dinin bir değer olarak topluma etkisi olduğunu düşünen kanaat önderlerinin 

görüşleri şu şekildedir: 

“En önemli değerimiz toplumumuzda dindir, dine ve dinin emirleri eğer insan 

bunlara sahip çıkarsa o düstura göre hareket ederse o dine o dini kaidelerine göre 

hareket ederse elbette ki o toplum yükselir hiçbir zaman geri kalmaz” (KÖ7, 63, Van), 

 “Bir toplumda dini kaidelere uyulmuyorsa, o toplum değersizleşir, fakirleşir” 

(KÖ8, 63, Van; KÖ28, 69, Mutki/Bitlis). 
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Dinin toplumda birleştirici bir unsur olduğunu düşünen kanaat önderleri 

görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“En önemli değerimiz dindir… şimdi siyaset insanları bir arada tutmaz herkesin 

fikri ayrıdır, ticaret tutmaz dünya malı tutmaz herkes değişiktir herkes menfaatini ister, 

tek menfaat istemeyen birliğicemaati isteyen unsur dindir, din parasızdır, dinde menfaat 

yoktur” (KÖ48, 76, Van), 

 “Bir toplumda diller ayrı olabilir, fikirler ayrı olabilir ama din birse, aynıysa o 

toplumun sırtı asla yere gelmez” (KÖ50, 63, Ağrı). 

4.1.11.2.Siyaset 

Kanaat önderlerinin siyaset olgusuna ilişkin görüşleri,bazıtemalar şeklinde 

kategorize edilmiştir. Bunlar; kanaat önderlerinin tarihteki siyasi etkileri, kanaat 

önderlerinin siyasi yönlendiriciliği, siyasette yaşanan pişmanlık ve hayal kırıklıkları ile 

siyasetçilerden görülen destek şeklindedir. 

Kanaat önderlerinin tarihteki siyasi etkinliklerine yönelik görüş bildiren kanaat 

önderlerinin ifadeleri şu şekildedir: 

 “Osmanlının bir devlet düşüncesi vardı, bir yerde isyan başladığında onun 

ıslah etmek için büyük zatları, bu toplumda onların cehaletini (önleyecek) o yaraya 

merhem olacak büyük zatları, o dönemin kanaat önderlerini gönderirdi” (KÖ38, 39, 

Bitlis), 

“1560’da Şeref Hanı Bitlisi Hasım, o zaman Yavuz Sultan Selim bunu çağırıyor, 

diyor Doğu ve Güneydoğu aşiretlerinin birliğini bana nasıl sağlayacaksın ki ben 

Ortadoğu’ya hareket edeyim? Eskiden aşiret reisi olmadan Yavuz Sultan Selim bile 

adım atmıyordu” (KÖ47, 65, Başkale/Van). 

Kanaat önderlerinin, siyasi anlamda bir yönlendirici olarak kabul edildiğine 

ilişkin ifadeler yer almaktadır. Konuya ilişkin görüş bildiren kanaat önderlerinin 

ifadeleri şu şekildedir: 
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“Evime geldi iki milletvekili (…). Ağabey dedi sen 2014’te bizim adayımızsın. 

Söz verdiler bana. Ondan sonra beni aday göstermediler, ben de gittim 3-4 bin kişiyle 

(…) partisine giriş yaptım, tepki olarak ama parti rozeti takmadım, dedim arkadaşım 

(…) partisinin inadına, oylarımız bu sefer (…) partisine” (KÖ11, 54, Muradiye/Van), 

“(Oylar istediğim partiye) kesinlikle verilecek desem oduna ver duvara ver 

duvara verecek. Bak Başkale ilçesi 30 bin, Gürpınar 20 bin, 50 bin. Çatak 10 bin, 60 

bin de Merkezde 120 bin, 120 bin oy biz tık (…) partisine verdik” (KÖ47, 65, 

Başkale/Van), 

“İnsanımız genelde sağ olsunlar kırmıyorlar bizi. Belki çoğunda da bizim 

iyiliğimiz olduğu için mesela ben il genel meclisindeyim. Büyük hizmetlerim var bu 

bölgede bütün köylerde benim yaptığım hizmetlerim var. Onun için insanlarımız bize 

güveniyorlar ve bize (desteklediğimiz siyasi partiye) oy veriyorlar” (KÖ2, 59, 

Çatak/Van), 

“Bir gün dedim ben gideyim Ankara’ya, kime oy verirseniz verin kendi iradenizi 

kullanın, gençtim zaten bekârdım. Ankara’ya gittim. Annem aradı dedi çık gel aşiret oy 

kullanmıyor. Kardeşim gidin istediğiniz partiye oy verin, yok sen illa bir işaret 

vereceksin dediler” (KÖ11, 54, Muradiye/Van). 

Bazı kanaat önderlerinin siyaset konusunda daha önce yer aldıkları girişimleri 

nedeniyle pişmanlık yaşadığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili yer alan görüşler şu 

şekildedir: 

“(…) partisinden ben birinci sıra milletvekili adayıydım. Baraja takıldım. Bir 

milletvekili bana geldi dedi. Sayın Başbakanımızın selamları var. Sen bize çalış, bu yıl 

bizim adayımızsın, biz çalıştık oyları da ful getirdik, aday oldum bana vermediler, 

kırıldım keşke kabul etmeseydim” (KÖ47, 65, Başkale/Van), 

“Ben siyasette yapmışım vaktinde ama pişmanım keşke yapmasaydım” (KÖ29, 

64, Kurtalan/Siirt). 

Kanaat önderlerinin bazı siyasi aktörlerden destek ve yardım gördükleri 

belirtilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildiren kanaat önderlerinin ifadeleri şu şekildedir: 
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 “Tansu Hanım bayandı, Başbakandı. 93-94’te bizi başbakanlığa çağırdı 29 

aşiret reisini. Gittik dedi siz hepiniz benim için birer kalemsiniz. Devletin tankıyla 

topuyla sizin arkanızdayız” (KÖ47, 65, Başkale/Van), 

 “Bakan, başbakan, milletvekilleri Van’a geldiğinde beni ziyarete geliyorlar, sağ 

olsunlar” (KÖ13, 86, Van; KÖ48, 76, Van). 

4.1.11.2.1.Siyasi Yaşam ve İktidar Değişiklikleri Karşısında Kanaat Önderleri 

Kanaat önderlerine, siyasi yaşam ve iktidar değişikliklerinin kanaat önderlerinin 

çalışma ve toplumsal hareket alanlarını etkileyip etkilemediği sorulmuştur. Alınan 

cevapların dağılımı Çizelge 20’de yer almaktadır.  

Çizelge 20 

Kanaat Önderlerinin Siyasi Yaşam ve İktidar Değişiklikleri Karşısında Çalışma ve 

Hareket Alanlarının Etkilenmesine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Çalışma ve hareket alanı n % 

Evet/Siyasi yaşam ve iktidar 

değişiklikleri kanaat önderlerinin 

çalışma ve hareket alanlarını 

etkilemektedir 

38 76 

Hayır/ Siyasi yaşam ve iktidar 

değişiklikleri kanaat önderlerinin 

çalışma ve hareket alanlarını 

etkilememektedir 

12 24 

Toplam 50 100 

Çizelge 20’ye bakıldığında, kanaat önderlerinin büyük bir oranı, siyasi yaşam ve 

iktidar değişikliklerinin kanaat önderlerinin çalışma ve toplumsal hareket alanlarını 

etkilediğini düşündüğü ifade etmiştir. Bu değeri siyasi yaşam ve iktidar değişikliklerinin 

kanaat önderlerinin çalışma ve toplumsal hareket alanlarını etkilemediğini düşünenler 

takip etmiştir. 
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Siyasi yaşam ve iktidar değişikliklerinin kanaat önderlerinin çalışma ve 

toplumsal hareket alanlarını etkilediğini düşünen kanaat önderleri, görüşlerini şu şekilde 

ifade etmiştir: 

“Biraz da siyasetin içerisinde olduğum için (…) etkileniyoruz tabii” (KÖ2, 59, 

Çatak/Van), 

 “Siyasetten çok sıkıntılar yaşadım, sürgüne gitmek zorunda kaldım” (KÖ14, 78, 

Ahlat/Bitlis), 

“Bizi yönetenler kendilerine bir şeyler anlatıp yol gösteren insanları değil de 

kendine riayet eden insanlarla yandaş olarak hareket ediyorlar. Ve en büyük acıyı da 

böyle yaşıyoruz” (KÖ31, 59, Varto/Muş). 

Siyasi yaşam ve siyasi iktidar değişikliklerinin kanaat önderlerinin çalışma ve 

toplumsal hareket alanlarını etkilemediğini düşünen kanaat önderlerinin görüşleri şu 

şekilde ifade edilmiştir: 

“Bizim siyasetle hiçbir işimiz olmaz, biz kendi işimizi yapıyoruz” (KÖ15, 47, 

Yüksekova/Hakkâri; KÖ28, 69, Mutki/Bitlis; KÖ36, 60, Van; KÖ37, 52, Van), 

“Ben partilerle hiç hasbıhal olmuyorum” (KÖ7, 6, Van), 

 “Bizim hiçbir ideolojik düşüncemiz yoktur, hiç kimseye ideolojisinden dolayı 

fikrinden dolayı yadırgamadık, yakın durmadık” (KÖ17, 36, Beytüşşebap/Şırnak), 

“Şahısa, partiye, siyasetçiye bağlı değiliz, biz milletimizin memleketimizin 

özelikle bizim bölgemizin insanlarına sağ olduğumuz müddetçe bu ruh bu kalıpta 

olduğu müddetçe yani ne şekilde yararlı olacağımızı düşünmekteyiz”(KÖ28, 69, 

Mutki/Bitlis). 

4.1.11.3.Ekonomi 

Ekonomi, kanaat önderlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak dâhil olduğu 

belirtilen önemli bir toplumsal olgudur. Kanaat önderleri toplumun küçük çaplı 

ekonomisiyle ilgili üretim, harcama ve yatırım tercihlerini/şekillerini belirleyen 
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söylemler üretebilmektedir. Kanaat önderlerinin ekonomi olgusuyla ilgili görüşleri; 

aşiret içi ekonomik faaliyetlerin değişen niteliği ve öğrencilere sağlanan ekonomik 

destek ve yardım faaliyetleri temalarını içermektedir. Geçmişte aşiret içi ekonomik 

faaliyetlerin çoğunlukla aşiret liderlerince yürütüldüğü ancak günümüzde bu rollerin 

değiştiği belirtilmektedir. Konuyla ilgili şu şekilde görüş bildirilmiştir: 

“Belki eski zamanlarda imece usulüyle diyelim yani dedelerimiz zamanında 

bunlar (ağalar) senede birer tane koyun toplarlarmış. Aşiretin hepsi diyelim 100-200, 

1000 tane koyun toplanırmış ve bunlar da gelen misafirlere giden misafirleri ağırlamak 

amacıyla toplarlarmış. Şu anda biz onu da reddediyoruz, şu anda bizde yok” (KÖ2, 59, 

Çatak/Van), 

 “Belki geçmişte böyle bir iki koyun köylüden alınırdı ama şu anda kesinlikle 

öyle bir şey kabul etmiyoruz aşiretimizde” (KÖ9, 56, özalp/Van). 

Resmi dini eğitim verdikleri kurumlarda maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 

veyardım talep eden diğer insanlara yönelik birtakım faaliyetler yürüttüğünü belirten 

kanaat önderlerinin görüşleri şu şekildedir: 

 “Yatılı Kur’an kursumuzda okuyan 60-70 öğrenciden herhangi bir ücret 

almıyoruz sadece öncelikli hedefimiz Allahın rızasını kazanmaktır” (KÖ49, 47, Ağrı), 

 “Mesela adam geliyor soruyor hocam talebelerin ne eksiği var, hayırsever 

insanlar vardır zaten o hayırsever insanların sayesinde dünya ayakta durmuş, 

talebelerimize maddi manevi destek sağlıyorlar” (KÖ7, 63, Van), 

 “Kendi mahallem fakirleri için her sene ramazan ayında Van’da belli başlı 

zenginlerimiz var, bizzat kendileri geliyorlar evleri tespit ediyoruz, onlarla beraber her 

fakire gereken yardımlar yapılıyor yani biz onları yapıyoruz” (KÖ36, 60, Van). 

4.1.11.4.Hukuk 

Kanaat önderlerinin hukuk olgusuna ilişkin görüşlerinin temaları; adalet ve 

eşitlik, İslam hukukunda adalet, İslam hukukunda insan hakları ve demokrasinin 

üstünlüğü şeklindedir. 
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Hukuk olgusunda adalet ve eşitliğe ilişkin görüş bildiren kanaat önderlerinin 

ifadeleri şu şekildedir: 

“En önemli konu hukuktur, adalettir. Adalet Arapça yük demektir, o öküzlere şey 

bağlanıyor ya bir çuval gibi bir şey Türkçesini bilmiyorum, mesela bir tarafta un vardı, 

unun içine bir şey bırakılmazdı diğer tarafa taş bırakırlardı ki o hayvan doğru gitsin 

diye ona adl denir hani tüm adliyelerde mizan şekli var ya terazi şekli o oradan gelir, 

herkesi eşit tutmak lazım” (KÖ35, 72, Muş), 

“Toplumda adalet ve eşitlik sağlanmadığı sürece tam anlamıyla bir mutluluktan, 

refahtan bahsedemeyiz” (KÖ27, 56, Norşin/Bitlis). 

İslam hukukunda adaletin yerine ilişkin görüş bildiren kanaat önderlerinin 

ifadeleri şu şekildedir: 

 “Eğer (peygamberin kızı) Fatma hırsızlık yapsa Fatma’nın eli kesilecek’, haşa 

Fatma hırsızlık yapmaz ama İslam hukukunda Fatma ile çobanın kızı arasında fark 

yoktur” (KÖ50, 63, Ağrı), 

 “İslam hukukunun sağladığı adalet başka hiçbir dinde yoktur” (KÖ8, 63, Van; 

KÖ15, 47, Yüksekova/Hakkâri; KÖ22, 46, Norşin/Bitlis). 

İslam hukukunda insan haklarının yerine ilişkin görüş bildiren kanaat önderi 

görüşünü şu şekilde ifade etmektedir: 

“Hz. Resulullah Kâbe’ye dedi ki; sen gerçekten mukaddes bir kâbesin, kutsalsın, 

yeryüzünde ilk mabet, izinde namaz kılınan sensin, (…) dünyanın kalbisin, sen çok 

büyük ve hürmete değersin ama Allah’a yemin ederim ki, bir Müslüman’ın (bir damla) 

kanı senden daha kıymetlidir, Müslüman’ın hürmeti saygınlığı senden daha üstündür, 

niye (çünkü) İbrahim Halil seni inşa etmiş, sen İbrahim Halil’in binasısın, ama insan 

Allah’ın binasıdır”(KÖ5, 75, Van). 

Hukuk olgusunda demokrasinin üstünlüğüne ilişkin görüşlerin yer aldığı 

görülmektedir. Konuyla ilgili kanaat önderlerinin ifadeleri şu şekildedir: 
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 “Günümüz koşulları demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür yani eğer biz o 

demokrasiyi hukuki temeller üzerine inşa edebilirsek bütün sorunlarımızı halledebiliriz” 

(KÖ16, 63, Eruh/Siirt), 

“Demokrasinin üstünlüğünü sağlayabilirsek mevcut bütün toplumsal 

problemlerimizi çözebiliriz” (KÖ32, 61, Erciş/Van). 

4.1.11.5.Eğitim 

Kanaat önderlerinin, geleneksel kapalı toplumlarda kültürel olduğu kadar 

eğitimle ilgili birtakım rollere sahip aktörler olarak da kabul edildiği belirlenmiştir. 

Eğitim, kanaat önderlerinin aktif rol aldıkları bir kurumdur. Kanaat önderlerinin 

eğitimle ilgili toplumsal rolleri dini bir nitelik taşımaktadır. Kanaat önderlerinin dini 

temsilinde yer alanlar; resmi dini eğitim veren din görevlilerinden oluşmaktadır. Kanaat 

önderlerinin eğitimle ilgi görüşleri; eğitimin önemi ve karma eğitimi desteklemelerine 

ilişkin görüşlerinin betimsel istatistikleriyle açıklanmıştır. 

4.1.11.5.1.Kanaat Önderleri ve Eğitimin Önemi 

Kanaat önderlerine eğitimin önemiyle ilgili görüşleri sorulmuştur. Alınan 

cevapların betimsel istatistikleri Çizelge 21’de yer almaktadır. 

Çizelge 21 

Kanaat Önderlerinin Eğitimin Önemine İlişkin Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri 

Eğitimin önemi n % 

Evet/Eğitim önemlidir 49 98 

Hayır/Eğitim önemli değildir 0 0 

Kararsız/Eğitimin önemli olup 

olmadığı konusunda kararsızım 

1 2 

Toplam 50 100 
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Çizelge 21’de görüldüğü üzere, kanaat önderlerinin tamamına yakını eğitimin 

önemli bir olgu olduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. Bu değeri çok düşük bir oranda 

eğitimin önemli olduğu konusunda kararsız olduğunu düşünen bir değer takip etmiştir. 

Eğitimin önemli olduğunu düşünen kanaat önderlerinin ifadeleri şu şekildedir: 

“Her işin başı eğitimdir”(KÖ11, 54, Muradiye/Van; KÖ17, 36, 

Beytüşşebap/Şırnak; KÖ25, 55, Muş), 

“Eğitimin önemi tartışılmazdır” (KÖ10, 81, Gürpınar/Van). 

Eğitimin önemli olduğunu konusunda kararsız olduğunu ifade eden kanaat 

önderinin görüşü şu şekildedir: 

 “Toplumdaki bütün zararlı işler eğitimli insanlardan geliyor, emin değilim” 

(KÖ45, 64, Cizre/Şırnak). 

4.1.11.5.2.Kanaat Önderleri ve Karma Eğitim 

Kanaat önderlerine karma eğitimi destekleyip desteklemediklerine ilişkin 

görüşleri sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımı Çizelge 22’de yer almaktadır. 

Çizelge 22 

Kanaat Önderlerinin Karma Eğitime İlişkin Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri 

Karma eğitimi destekleme n % 

Evet/Karma eğitimi destekliyorum 22 44 

Hayır/Karma eğitimi 

desteklemiyorum 

28 56 

Toplam 50 100 

Çizelge 22’de görüldüğü üzere kanaat önderlerinin yarısından fazlası karma 

eğitimi desteklemedikleri yönünde görüş bildirmiştir. Bu değeri karma eğitimi 

destekleyenler takip etmiştir.  
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Karma eğitimi destekleyen kanaat önderlerinin ifadeleri şekildedir: 

“Temiz bir kız bir alay askerin içinde de olsa bir şey olmaz. Kötüyse istersen 

çarşaf giydir, istersen başını bağla, ister iple bağla o yine istediğini yapar. O insanın 

şahsiyetine kişiliğine bağlıdır, karma eğitimle bir alakası yok, kişi kendini bildikten 

sonra tabi ki (destekliyorum)” (KÖ44, 82, Cizre/Şırnak), 

 “Biz karma eğitimdir işte kızlar ayrı erkekler ayrı (…) bir anadan sen insanları, 

evladını ayırabilir misin  (…) ben oğlumun aynı sınıfta aynı sırada bir kızla 

paylaşmasını isterim niye çünkü o kadının ileride bir anne olabileceğini o günden 

kavraması lazım” (KÖ16, 63, Eruh/Siirt). 

Karma eğitimi desteklemeyen kanaat önderlerinin görüşlerini şu şekilde ifade 

ettikleri görülmektedir: 

 “Karma eğitimi tasvip etmiyorum, karma eğitimi tercih etmiyorum” (KÖ37, 52, 

Van), 

 “Karma eğitimi desteklemiyorum çünkü insanın en tehlikeli anı o buluğ çağıdır, 

buluğ çağına gelen bir insan ondan sonra ya iyileşiyor ya da gittikçe kötüleşiyor” 

(KÖ29, 64, Kurtalan/Siirt), 

“Biz 18’e kadar çocuklarımıza reşit ruhsatını bile vermiyoruz… Neden (çünkü) 

biz buluğ çağına kadar çocuklarımızı evlendiremiyoruz, çocuklarımıza ruhsat 

veremiyoruz, çocuklarımıza miras veremiyoruz veya maaşını bile alamıyor (…) bu 

şundan dolayıdır, bizim çocuğumuz sağlıklı düşünememektedir, bu nedenle ayrı 

okumaları daha iyidir” (KÖ17, 36, Beytüşşebap/Şırnak), 

“Dünyada da yapılan incelemelerde karma eğitim olmadan böyle ayrı ayrı 

yerlerde okuyan kişiler daha fazla bilgili daha başarılı olmuşlar” (KÖ15, 47, 

Yüksekova/Hakkâri), 

“Memleketimizin örf âdetine göre ayrı ayrı okusalar daha sağlıklı olur, daha 

şaibelerden uzak oluyor” (KÖ14, 78, Ahlat/Bitlis), 
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“Erkek kız beraber bir okulda okusa siz biliyorsunuz bazen böyle şey yapıyorlar 

ders bile çalışmıyorlar” (KÖ43, 77, Cizre/Şırnak). 

4.1.12.Kanaat Önderlerinin En Önemli Gördüğü Toplumsal Değer ve Sorunlara 

İlişkin Bulgular ve Yorum 

4.1.12.1. Kanaat Önderlerine Göre En Önemli Toplumsal Değer 

Kanaat önderlerine en önemli toplumsal değerin ne olduğu sorulmuştur. En 

önemli görülen toplumsal değer kategorilerine ilişkin dağılım Çizelge 23’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 23 

Kanaat Önderlerinin En Önemli Gördükleri Toplumsal Değer Kategorilerine İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

Toplumsal değer n % 

Dini Yaşam ve Allah İnancı 27 54 

Her şeyden önce insan olmak 13 26 

Adalet 3 6 

Geleneklere bağlılık 3 6 

Eğitim 2 4 

Toplumsal barış 2 4 

Toplam 50 100 

Çizelge 23’de görüldüğü üzere kanaat önderlerinin büyük bir oranı en önemli 

toplumsal değerin “dini yaşam ve Allah inancı” olduğunu ifade etmiştir. Bunu“her 

şeyden önce insan olmak” değeri ve diğer değerler takip etmiştir. 

En önemli toplumsal değerin “dini yaşam ve Allah inancı” olduğunu düşünen 

kanaat önderlerinin görüşleri şu şekilde ifade edilmiştir: 

 “Tabi manevi değerler olursa çok rahatlıkla birleşmeye sebebiyet verir ve 

insanın inancına bağlı olması en büyük değerdir” (KÖ21, 60, Ohin/Bitlis), 
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“En büyük değer inançtır” (KÖ1, 45, Gürpınar/Van). 

En önemli toplumsal değerin,“her şeyden önce insan olmak” olduğunun yer 

aldığı ifade şu şekildedir: 

“İnsanlık her şeyin üstünde gelir, insanlık, insanlığı bilen olmak, ister hangi 

mezhepten olursa olsun, hangi dinden olursan ol insanlık en önemli şeydir” (KÖ42, 59, 

Komçatı Köyü/Şırnak). 

En önemli toplumsal değerin “adalet” olduğunu düşünen kanaat önderinin 

ifadesi şu şekildedir: 

 “Bir toplumda adalet, en önemli değerdir” (KÖ35, 72, Muş). 

“Geleneklere bağlılığın” en önemli toplumsal değer olduğunu düşünen kanaat 

önderleri görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: 

“En büyük toplumsal değer; geleneklerimizdir, adetlerimizdir, kültürümüz, 

ananelerimizdir” (KÖ16, 63, Eruh/Siirt), 

“Bizi biz yapan en önemli değerimiz geleneklerimize olan bağlılığımız, 

ananemiz örfümüzdür” (KÖ4, 81, Çatak/Van). 

En önemli toplumsal değerin “eğitim”olduğunu düşünen kanaat önderlerinin 

ifadeleri şu şekildedir: 

“Toplumu dönüştürebilecek en önemli değer eğitimdir” (KÖ46, 77, 

Cizre/Şırnak), 

“Eğitim her şeyin başıdır” (KÖ30, 52, İdil/Şırnak). 

“Toplumsal barışın” en önemli toplumsal değer olduğuna ilişkin görüş şu 

şekildedir: 

 “Toplumda barışın sağlanması en önemli değerdir” (KÖ31, 59, Varto/Muş). 
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4.1.12.2.Kanaat Önderlerine Göre En Önemli Toplumsal Sorun 

Kanaat önderlerine en önemli toplumsal sorunun ne olduğu sorulmuştur. En 

önemli toplumsal sorun kategorilerine ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 24’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 24 

Kanaat Önderlerinin En Önemli Toplumsal Sorun Olarak Gördüğü Olgu Kategorilerine 

İlişkin Betimsel İstatistikler 

Toplumsal sorun n % 

Cehalet /Eğitimsizlik 14 28 

Dini yaşamdan uzaklaşma 14 28 

Güvensizlik 8 16 

Terör 8 16 

Adaletsizlik 5 10 

İşsizlik 1 2 

Toplam 50 100 

Çizelge 24’e bakıldığında kanaat önderlerinin büyük bir oranı en önemli 

toplumsal sorunun “cehalet/eğitimsizlik” ve “dini yaşamdan uzaklaşma” olduğunu ifade 

etmiştir. Bunu sırasıyla; “güvensizlik”, “terör”, “adaletsizlik” ve “işsizlik” değerleri 

takip etmiştir. 

En önemli toplumsal sorunun “cehalet/eğitimsizlik” olduğunu düşünen kanaat 

önderlerinin görüşleri şu şekildedir: 

“Her şey cehaletten insanın başına geliyor, bu memleketimize gelen fitne fesatlık 

da cehalettendir cahilliktendir, eğer ilim olsaydı bu hale gelmezdi”(KÖ21, 60, 

Ohin/Bitlis), 

“En büyük problemimiz cehalettir, eğitimsizliktir”(KÖ42, 59, Komçatı 

Köyü/Şırnak), 

“Bilimden yoksun olmaktır” (KÖ16, 63, Eruh/Siirt), 
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“Kötü şeyler hep cahil insanlardan geliyor” (KÖ18, Şemdinli/Hakkâri). 

En önemli toplumsal sorunun “dini yaşamdan uzaklaşma” olduğunu düşünen 

kanaat önderi görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: 

“En büyük sorun teslimiyetin olmamasıdır, cenabı Allah’ın emirlerine onun 

iradesine teslim olmamaktır,  hem kendi ne gördüyse nefsi ne istiyorsa onun arkasından 

gitmek en büyük tehlike oradadır, dini yaşamdan uzaklaşmaktadır” (KÖ21, 60, 

Ohin/Bitlis). 

Güvensizliği toplumdaki en önemli sorun olarak gören kanaat önderinin görüşü 

şu şekildedir: 

“Güvensizlik en büyük sorun. Toplum kendini ifade etmiyor” (KÖ1, 45, 

Gürpınar/Van). 

En önemli toplumsal sorunun “terör” olduğunu düşünen kanaat önderleri 

görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

 “Türkiye’de en büyük sorun terör. Şimdi yatırım diyorlar, huzur olmadı mı 

yatırımı ne yapacaksın, onu anlamıyorum” (KÖ3, 50, Çatak/Van), 

“Terör sorunu nedeniyle toplumda 30 yıldan beri huzur kalmamış. Hiç kimsede 

huzur yok” (KÖ2, 59, Çatak/Van). 

En önemli toplumsal sorunun “adaletsizlik” olduğunu düşünen kanaat önderinin 

ifadesi şu şekildedir: 

“Bir toplumda adalet yoksa başka sorun aramaya gerek yoktur” (KÖ35, 72, 

Muş). 

İşsizliği, en önemli toplumsal sorun olarak gören kanaat önderlerinin görüşleri 

şu şekildedir: 

“ En büyük sorunumuz işsizliktir” (KÖ47, 65, Başkale/Van), 
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 “İşsizlik (…)büyük oranda işsizlik var, yani her tarafta işsizlik, bu en büyük 

derttir” (KÖ11, 54, Muradiye/Van). 

4.2.Nicel Araştırmaya İlişkin Bulgu ve Yorumlar: Kanaat Önderi Algısı 

4.2.1.Katılımcıların Sosyo-Demografik Yapısına ilişkin Bulgular ve Yorum 

Katılımcıların sosyo-demografik yapısına ilişkin bulgularda; cinsiyet, yaş aralığı, 

yaşadıkları iller,  eğitim düzeyleri, meslekleri, gelir düzeylerive toplumsal grup 

mensubiyetlerine ilişkin istatistikler yer almaktadır. 

4.2.1.1.Katılımcıların Cinsiyeti 

 Katılımcıların cinsiyetine ilişkin istatistikler Çizelge 25’te yer almaktadır. 

Çizelge 25  

Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin İstatistikler 

Cinsiyet n % 

Kadın 253 41.1 

Erkek 362 58.9 

Toplam 615 100 
 

Çizelge 25’te ankete erkek katılımcıların daha fazla katılım gösterdikleri 

görülmektedir. 

4.2.1.2. Katılımcıların Yaşı 

Katılımcıların yaşına ilişkin istatistikler Çizelge 26’da yer almaktadır. 
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Çizelge 26  

Katılımcıların Yaş Aralığına İlişkin İstatistikler 

Yaş aralığı n % 

18-29 yaş 314 51.1 

30-39 yaş 177 28.8 

40-49 yaş 92 15 

50-59 yaş 32 5.1 

Toplam 615 100 

Not: KÖTAA’nınYaş Aralığı sorusunda 60 yaş ve üstü seçeneği yer almaktadır ancak katılımcılar bu 

seçeneği işaretlemediğindençizelgeye eklenmemiştir.  

Çizelge 26’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan bireylerin büyük bir oranı 18-

39 yaş aralığında yer almaktadır. Bu değeri; 40-49 ve 50-59 yaş aralığı takip etmiştir. 

4.2.1.3. Katılımcıların Yaşadıkları İller 

Katılımcıların yaşadıklara illere ilişkin istatistikler Çizelge 27’de yer almaktadır. 

Çizelge 27  

Katılımcıların Yaşadıkları İllere İlişkin İstatistikler 

Yaşanılan il n % 

Van 124 20.2 

Bitlis 53 8.5 

Muş 67 10.9 

Hakkâri 117 19 

Ağrı 64 10.4 

Siirt 101 16.4 

Şırnak 89 10.5 

Toplam 615 100 

 

Çizelge27’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan bireylerin büyük oranı; Van, 

Hakkâri ve Siirt’ten katılmıştır. Bunu sırasıyla; Şırnak, Muş, Ağrı ve Bitlis illeri takip 

etmiştir. 
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4.2.1.4. Katılımcıların Eğitim Düzeyleri 

Katılımcıların eğitim düzeylerine ilişkin istatistikler Çizelge 28’de yer 

almaktadır. 

Çizelge 28  

Katılımcıların Eğitim Düzeyine İlişkin İstatistikler 

Eğitim düzeyi n % 

İlkokul ve altı 57 9.3 

Ortaokul Mezunu 40 6.5 

Lise Mezunu 195 31.7 

Ön Lisans Mezunu 109 17.7 

Lisans Mezunu 160 26.0 

Yüksek Lisans-Doktora Mezunu 54 8.8 

Toplam 615 100 

Çizelge 28’de görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir oranı; lise, lisans ve ön 

lisans mezunlarından oluşmaktadır. Bunu sırasıyla; ilkokul ve altı, yüksek lisans ve 

doktora mezunları ile ortaokul mezunları takip etmiştir. 

4.2.1.5.Katılımcıların Meslekleri 

Katılımcıların mesleklerine ilişkin istatistiklerÇizelge 29’da yer almaktadır. 

Çizelge 29  

Katılımcıların Mesleklerine İlişkin İstatistikler 

Meslek n % 

Esnaf 36 5.9 

Memur 103 16.7 

Öğretmen 72 11.7 

Akademisyen 42 6.8 

Serbest Meslek 92 15.0 

İşçi 48 7.8 

İşsiz 222 36.1 

Toplam 615 100 
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Çizelge 29’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılanlarınbüyük bir oranı işsiz 

olduğunu ifade etmiştir. Bunu sırasıyla; memur, serbest meslek, öğretmen, işçi, 

akademisyen ve esnaf takip etmiştir. 

4.2.1.6. Katılımcıların Gelir Düzeyleri 

Katılımcıların gelir düzeyine ilişkin istatistikler Çizelge 30’da yer almaktadır. 

Çizelge 30  

Katılımcıların Gelir Düzeyine İlişkin İstatistikler 

Gelir düzeyi n % 

999 tl ve altı 317 51.5 

1000-1999tl 102 16.6 

2000-2999tl 116 18.9 

3000tl ve üzeri 80 13 

Toplam 615 100 

Çizelge 30’da görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir oranı, gelir düzeyinin 999 

tl. ve altı olduğunu ifade etmiştir. Bunu sırasıyla; 2000-2999 tl., 1000-1999 tl. ve 3000 tl 

ve üzeri değerleri takip etmiştir. 

4.2.2.Katılımcıların Ait Oldukları Toplumsal Gruplara, Kanaat Önderi Aktör Rollerine 

ve Özelliklerine ilişkin Bulgular ve Yorum 

4.2.2.1. Katılımcıların Ait Oldukları Toplumsal Gruplar 

Katılımcıların ait oldukları toplumsal gruplara ilişkin istatistikler Çizelge 31’de 

yer almaktadır. 

  



112 

Çizelge 31 

Katılımcıların Toplumsal Grup Mensubiyetine İlişkin İstatistikler 

Toplumsal grup mensubiyeti n % 

Aşiret 175 18.1 

Tarikat 45 7.3 

Cemaat 58 9.4 

Sivil toplum kuruluşuna (dernek 

veya vakıf)  

91 14.7 

Geniş ve geleneksel bir aile 248 40 

Sendika 3 0.5 

Toplam 620 100 

Not: Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildiğinden toplam katılımcı sayısı farklılık 

göstermektedir. Ankette Sendika seçeneği olmadığı halde, Diğer seçeneğine yazıldığı ve düşük de olsa bir 

frekans aralığına sahip olduğu için ayrı bir kategori olarak çizelgeye eklenmiştir. 

Çizelge 31’de görüldüğü gibi, katılımcılar en fazla geniş ve geleneksel bir aile 

ile bir aşirete mensup olduğunu ifade etmiştir. Bunu sırasıyla; sivil toplum kuruluşu, 

cemaat, tarikat ve sendika değerleri takip etmiştir. 

4.2.2.2. Katılımcılara Göre Kanaat Önderi Aktör Rolleri 

Katılımcılara sorulan kanaat önderi dendiğinde ilk akla gelen aktör rolüne ilişkin 

istatistikler Çizelge 32’de yer almaktadır. 
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Çizelge 32  

Katılımcıların Kanaat Önderi Dendiğinde İlk Akla Gelen Aktör Rolüne İlişkin 

İstatistikler 

Aktör rolü n % 

Din Âlimi 178 28.9 

Aşiret Reisi 142 23.1 

Cemaat Lideri 60 9.8 

Siyasetçi 89 14.5 

Vakıf ve Dernek Başkanı 30 4.9 

Gazeteci 3 0.5 

İşadamı 18 2.9 

Tarikat Lideri 21 3.4 

Diğer 74 12 

Toplam 615 100 

Çizelge 32’de görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir oranı kanaat önderi aktör 

temsillerinin din âlimi ve aşiret reisleri olduğunu ifade etmiştir. Bunu sırasıyla; 

siyasetçi, cemaat lideri, vakıf başkanı, tarikat lideri ve diğer değerler takip etmiştir. 

Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcıların belirttiği örnek ifadelerden bazıları; topluma 

yön veren sözü dinlenen, akil adam, halkın önderi, aydın, toplumsal lider, toplumda 

saygınlığı olan kimsedir.  

4.2.2.3.Katılımcılara Göre Kanaat Önderi Özellikleri 

Katılımcılara, sizce bir kanaat önderinin sahip olması gereken en önemli özellik 

nedir sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların kanaat önderlerinin sahip olması gerektiğini 

düşündükleri en önemli özelliğe ilişkin istatistikler Çizelge 33’te yer almaktadır. 
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Çizelge 33  

Kanaat Önderlerinin En Önemli Özelliğine İlişkin İstatistikler 

En önemli özellik n % 

Eğitim 114 18.5 

İcazet 31 5 

Adalet 203 33 

Güç 155 25.2 

Statü 13 2.1 

Hoşgörü 37 6 

Yardımlaşma 10 1.6 

Karizma 7 1.1 

Zekâ 40 6.5 

Diğer 5 .8 

Toplam 615 100 

Çizelge 33’te görüldüğü gibi, katılımcıların çoğu bir kanaat önderinin sahip 

olması gereken en önemli özelliklerin; adalet, güç ve eğitim olduğunu ifade etmiştir. 

Bunu sırasıyla; zeka, hoşgörü, icazet, karizma ve diğer değerler takip etmiştir. Diğer 

seçeneğini işaretleyen katılımcıların belirttiği örnek ifadelerden bazıları, birleştiricilik, 

erbap olma ve ahlak şeklindedir.  

4.2.3. Katılımcılara Göre Kanaat Önderliğinin Kültürel Arka Planı, Bölgedeki Varlık 

Nedenleri ve Toplumsal Hizmetlerindeki Öncelikli Amaçlarına İlişkin Bulgular ve 

Yorum 

4.2.3.1. Katılımcılara Göre Kanaat Önderliğinin Kültürel Arka Planı 

Katılımcılara, kanaat önderliğinin kültürel arka planı kapsamında kanaat 

önderliğinin tarihsel sürekliliğinde hangi toplumsal kurum veya olgunun etkisi 

olduğunu düşündükleri sorulmuştur. Katılımcıların görüşlerine göre kanaat önderliğinin 

sürekliliğini sağlayan toplumsal kurum ve olgulara ilişkin istatistikler Çizelge 34’te yer 

almaktadır. 
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Çizelge 34 

Kanaat Önderliğinin Sürekliliğini Sağladığı Düşünülen Toplumsal Kurum ve Olgulara 

İlişkin İstatistikler 

Toplumsal kurum ve olgu n % 

Kültür126 235 21.2 

Gelenek(Topluma Özgü) 233 21 

Din 287 25.9 

Siyaset 151 13.6 

Aile Geleneği 138 12.4 

Veraset 66 5.9 

Toplam 1110 100 

Not: Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildiğinden toplam katılımcı sayısı farklılık 

göstermektedir.  

Çizelge 34’te görüldüğü üzere, katılımcıların büyük bir oranı kanaat önderliğinin 

sürekliliğini sağlayan toplumsal kurum ve olguların kültür, topluma özgü gelenek ve din 

olduğunu ifade etmiştir. Bunu siyaset, aile geleneği ve veraset 127  değerleri takip 

etmiştir. 

4.2.3.2.Katılımcılara Göre Kanaat Önderliğinin Bölgedeki Varlık Nedenleri 

Katılımcıların kanaat önderlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

varlık nedenlerine ilişkin istatistikler Çizelge 36’da yer almaktadır. 

  

                                                           
126 Kültür, içerik olarak; Gelenek, Din, Siyaset, Aile Geleneği ve Veraseti kapsamaktadır. Bu soruda 

katılımcılar birden fazla seçeneği işaretleyebildiğinden diğer seçenekler katılımcıların kanaat önderliğini 

beslediğini düşündükleri sosyolojik kanallara bir alternatif sunmak amacıyla hazırlanmıştır.  
127 Burada kullanılan veraset, toplumsal temsilin babadan oğula geçmesini ifade etmektedir. 
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Çizelge 35 

Kanaat Önderlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Varlık Nedenlerine 

İlişkin İstatistikler 

Bölgesdeki varlık nedeni n % 

Dini ve geleneksel duygulara bağlılık 332 36.4 

İnancın birleştirici etkisi 123 13.5 

Bir gruba ait olmanın verdiği güven 143 15.7 

Eğitimsizlik 150 16.4 

Çaresizlik 74 8.1 

Zorunluluk 61 6.7 

Kınanma korkusu 27 3.0 

Devlet politikalarının yetersizliği 3 0.3 

Toplam 913 100 

 

Not: Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildiğinden toplam katılımcı sayısı farklılık 

göstermektedir. Ankette Devlet politikalarının yetersizliği seçeneği olmadığı halde, Diğer seçeneğine 

yazıldığı ve belli bir frekans aralığında yer aldığı için ayrı bir kategori olarak çizelgeye eklenmiştir. 

Çizelge 35’de görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir oranı kanaat önderlerinin 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaygınlık nedeninin “dini ve geleneksel 

duygulara olan bağlılık” olduğunu ifade etmiştir. Bu değeri sırasıyla; eğitimsizlik, bir 

gruba ait olmanın verdiği güven, inancın birleştirici etkisi ve diğer değerler takip 

etmiştir. 

4.2.3.3. Katılımcılara Göre Kanaat Önderlerinin Toplumsal Hizmetlerindeki Öncelikli 

Amacı 

Katılımcılara, kanaat önderlerinin toplumsal hizmetlerini öncelikle ne amaçla 

yaptıklarını düşündükleri sorulmuştur. Alınan cevaplara ilişkin istatistikler Çizelge 

36’da yer almaktadır. 
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Çizelge 36 

Kanaat Önderinin Öncelikli Hizmet Amacına İlişkin İstatistikler 

Öncelikli hizmet amacı n % 

Allah’ın rızasını kazanmak  208 21.9 

Toplumsal devamlılığı 

sağlamak  

215 22.7 

Toplumsal güven ve 

huzuru sağlamak  

315 33.2 

Toplumsal güç ve yüksek 

statü kazanmak  

140 14.8 

Maddi ve kişisel fayda 

sağlamak  

70 7.4 

Toplam 948 100 

 

Not: Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildiğinden toplam katılımcı sayısı farklılık 

göstermektedir.  

Çizelge 36’da görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir oranı, bir kanaat 

önderinin öncelikle “toplumsal güven ve huzuru sağlamak”, “toplumsal devamlılığı 

sağlamak” ve  “Allah’ın rızasını kazanmak” için hizmet ettiğini düşündükleri ifade 

edilmiştir. Bunu sırasıyla; “toplumsal güç ve yüksek statü kazanmak” ile “maddi ve 

kişisel fayda sağlamak” değerleri takip etmiştir. 

 

4.2.4.Katılımcılara Göre Bir Kanaat Önderi İçin En Önemli Toplumsal Değer ve 

Sorunun Ne Olduğuna İlişkin Bulgular ve Yorum 

4.2.4.1.Katılımcılara Göre Bir Kanaat Önderi İçin En Önemli Toplumsal Değer 

Katılımcılara göre kanaat önderleri için en önemli toplumsal değerin ne 

olduğuna ilişkin istatistikler Çizelge 37’de yer almaktadır. 
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Çizelge 37 

Kanaat Önderinin En Önemli Toplumsal Değer Olarak Gördüğü Olguya İlişkin 

İstatistikler 

Toplumsal değer n % 

Dini Yaşam ve Allah inancı 186 30.2 

Geleneklere bağlılık 147 23.9 

İnsanlık 53 8.6 

Adalet 96 15.6 

Toplumsal barış 106 17.2 

Demokrasi 24 3.9 

Diğer 3 0.5 

Toplam 615 100 

Çizelge 37’de görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir oranı bir kanaat önderi 

için en önemli olduğunu düşündükleri toplumsal değerlerin, “dini yaşam ve Allah 

inancı”, “geleneklere bağlılık” ve “toplumsal barış” olduğunu ifade etmiştir.  Bunu 

sırasıyla; adalet, demokrasi ve diğer değerler takip etmiştir. 

4.2.4.2.Katılımcılara Göre Bir Kanaat Önderi İçin En Önemli Toplumsal Sorun 

Katılımcılara göre kanaat önderleri için en önemli toplumsal sorunun ne 

olduğuna ilişkin istatistikler Çizelge 38’de yer almaktadır. 
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Çizelge 38 

Kanaat Önderinin En Önemli Toplumsal Sorun Olarak Gördüğü Olguya İlişkin 

İstatistikler 

Toplumsal sorun n % 

Dini yaşamdan uzaklaşma 153 24.9 

Geleneklerden uzaklaşma 148 24.1 

Adaletsizlik 155 25.2 

Güvensizlik 31 5.0 

Terör 45 7.3 

İşsizlik 34 5.5 

Kimlik sorunu 49 8.0 

Toplam 615 100 

Not: Ankette Kimlik sorunu seçeneği olmadığı halde, Diğer seçeneğine yazıldığı ve belli bir frekans 

aralığında yer aldığı için ayrı bir kategori olarak çizelgeye eklenmiştir. 

Çizelge 38’de görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir oranı bir kanaat önderi 

için en önemli olduğunu düşündükleri toplumsal sorunların; “adaletsizlik”, “dini 

yaşamdan uzaklaşma” ve “geleneklerden uzaklaşma” olduğunu ifade etmiştir. Bunu; 

kimlik sorunu, terör, işsizlik ve güvensizlik değerleri takip etmiştir. 
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BÖLÜM 5 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada geleneksel kapalı toplumların ürettiği bir olgu olan kanaat 

önderliği ve kanaat önderlerinin toplumsal etki, rol ve işlevleri incelenmiştir. 

Araştırmada kanaat önderlerinin toplumsal etki alanlarını tespit etmek amacıyla nitel ve 

nicel araştırma tekniklerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Nitel araştırma kapsamında kartopu ve zincirleme örnekleme yoluyla 

ulaşılan ve görüşmeyi kabul eden 50 kanaat önderiyle yüz yüze görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma kapsamında amaçsal ve uygun örnekleme yoluyla 

tespit edilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 615 kişiye, araştırmacı 

tarafından geliştirilen KÖTAA (Kanaat Önderliği Toplumsal Algı Anketi) 

uygulanmıştır. Bu bölüm söz konusu araştırmanın sonuç ve önerilerinden oluşmaktadır.  

5.1.Sonuçlar 

Bu çalışmanın kanaat önderi örneklemi, din görevlileri ve aşiret temsilcilerinden 

oluşmaktadır. Kanaat önderlerinin ortalama demografik özelliklerine bakıldığında; 50-

69 yaş aralığında, lise mezunu ve daha çok din görevlilerinden oluştuğu görülmektedir. 

Kanaat önderleri, toplum üyeleri tarafından kabul gören, sözüne itibar edilen ve taraflar 

arası uzlaşı sağlayan insanlardır. Kanaat önderliği kurumsallığında, tarihi değerler ve 

kültürel alışkanlıkların yanında aile yapısı, toplumsal bir grup mensubiyeti ve inanç 

geleneğinin de etkili olduğu belirlenmiştir.  

Kanaat önderi olabilmek için bazı özelliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

özellikler, aşiretler ve dini gruplarda farklılaşmaktadır. Aşiretlerde, babadan oğula 

geçen temsil,  dini gruplarda dini nitelikli bir eğitime dayalıdır. Dini temsil olan bir 

kanaat önderi için sonradan kazanılmış yeterlilikler önemlidir. 

Kanaat önderinin toplumsal kabul görmek için sahip olması gereken bazı 

özellikler vardır. Bunlar; güçlü, tecrübeli, adil, inançlı, şefkatli, merhametli, sabırlı,  

cesur ve güvenilir olma gibi özelliklerdir. Kanaat önderlerine göre bir kanaat önderinin 

sahip olması gereken en önemli özellik adaletli olmaktır. Bir kanaat önderinden içinde 

yaşadığı toplumun değerlerine hâkim olması ve bu değerlerle uyumlu bir yaşam 
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üretmesi beklenmektedir. Kanaat önderleri, kişiler arası husumetlere, huzursuzluğa veya 

karışıklığa yol açan sosyal problemlere çözüm üretmekte ve ürettikleri çözüm önerileri 

dikkate alınmaktadır. Bu nedenle kanaat önderlerinin sağduyu sahibi olması ve verdiği 

sözü yerine getirmesi gerektiği, güven sağlayan bir rol ve üslup geliştirmenin, kanaat 

önderliği sosyal kabulünde önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

Hedef kitlelerine yönelik birtakım rol ve sorumlulukları olduğu belirlenen kanaat 

önderlerinin dini boyutu ile aşiret boyutunu temsil edenler arasında iletişim, yaklaşım 

ve yöntem farkı ortaya çıkmaktadır. Örneklemin dini boyutundaki kanaat önderleri, 

yardım konusunda hedef kitle içinde herhangi bir ayrım gözetmedikleri düşüncesiyle ön 

plana çıkarken, aşiret liderleri kendi gruplarına öncelik tanıdıkları düşüncesindedirler. 

Dini temsilde yer alan kanaat önderlerinin yaptıkları toplumsal hizmetin kaynağını dini 

referanslara dayandırdıkları ve bu hizmeti dini bir sorumluluğu yerine getirmek 

amacıyla yaptıkları belirtilmektedir. 

Kanaat önderleri için en önemli toplumsal değerin din ve inanç olgusu olduğu 

belirlenmiştir. Kanaat önderleri, farklı etnik kökenlere sahip insanların bir arada ve barış 

içinde yaşamaları gerektiğini düşünmekte ve bu konuda olumlu bir söylem 

üretmektedir. Kanaat önderlerine göre en önemli toplumsal sorun, eşit düzeyde dini 

yaşamdan uzaklaşma ve eğitimsizliktir. Kanaat önderlerine göre dini yaşamdan 

uzaklaşmak eğitimsizliğe neden olmaktadır, bu söylem eğitimde aranan önceliğin dini 

bir nitelik taşıması gerektiği sonucunu çıkarmaktadır.  

Kanaat önderlerinin tamamına yakını halkla iç içe yaşadıklarını belirtmiştir. Bu 

sonuç kendilerine ihtiyaç duyulan her durumda ulaşılabilir oldukları beyanlarıyla 

örtüşmektedir. Ancak araştırmacının, aşiret temsilcilerine göre dini temsili olan kanaat 

önderlerine daha kolay ulaşmış olması, halkla iç içe yaşamanın kanaat önderleri 

arasında genellenebilir bir durum olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır.  

Kanaat önderleri, toplumsal devamlılığı, güven ve huzuru sağlamak amacıyla 

topluma ve insanlara hizmet ettiklerini belirtmiştir. Toplumsal hizmeti maddi bir 

karşılık beklemeden yaptıklarını ifade eden kanaat önderleri, kişiler veya gruplar 

arasında yaşanan kavgaların barışla sonuçlanmasında etkili olduklarını ve bu etkinin 

toplumsal saygınlıklarını arttırdığını düşünmektedir. Aşiret temsilcilerinin yardım 
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konusunda kendi aşiret üyelerine öncelik tanıdığı ve bu nedenle hizmetlerinin aşiret 

üyelerinin sorumluluğunu taşıma, aşiret içi asayişi sağlama ve aşireti diğer aşiretlere ve 

toplumun geneline karşı temsil etmekle sınırlı olduğu belirlenmiştir.   

Kanaat önderlerinin küçük bir kısmının hiç formel eğitim almamış olduğu 

görülmüştür. Bu sonuç kanaat önderlerine göre bir kanaat önderinin sahip olması 

gereken en önemli özelliğin eğitim olması gerektiği düşüncesiyle çelişmektedir. Dini 

kanaat önderlerinin geçmişte informel ve sivil bir eğitim kurumu olan medrese 

geleneğine benzer bir dini eğitim aldıkları belirlenmiştir. 

Geleneksel ve kapalı toplumlar, bazı kişiler arası problemlerin çözümünde 

kanaat önderlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın temelinde resmi hukuk ve adalet 

sistemine duyulan güvensizlik ve işleyişte yaşanan birtakım güçlüklerin yer aldığı 

belirlenmiştir. Kanaat önderleri zaman tasarrufu sağlamakta ve sosyal çatışma yaşayan 

grup veya tarafların problemlerini kısa bir sürede çözmektedir. Değişen toplumsal 

koşullar karşısında kanaat önderlerine geçmişe kıyasla daha az ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu durumun modern toplumsal etkiler ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi bazı 

nedenlere bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir.  

Kendini topluma karşı sorumlu hissetmenin kanaat önderleri arasında yaygın bir 

kabulü olduğu görülmüştür. Bu sorumluluğun bazı durumlarda kendileri için birtakım 

güçlükler doğurduğu; özel hayatlarına yeterince vakit ayıramadıkları ve olası bir 

problem durumuna karşı her an hazırlıklı olmaları gerektiği belirtilmiştir.  

Kendisini kişiler arası problemlere çözüm üretebilecek kapasite ve güçte 

gördüğünü belirten kanaat önderleri, problem çözümünde bazı resmi kurum ve 

yetkililerle geliştirdikleri olumlu diyalog ve işbirliğine dikkat çekmektedir. Özellikle 

aşiret temsilcilerinin, değişen siyasi koşullar karşısında dini kanaat önderlerine göre 

daha konformist bir yaklaşım içinde oldukları belirlenmiştir. 

Kanaat önderlerinin ürettikleri çözüm önerileri dikkate alınmaktadır. Özellikle 

aşiret temsilciliğinde geçmişte yaptırım içeren birtakım telkinlerin, günümüzde öneri 

olarak ileri sürülebildiği ve herhangi bir yaptırım içermediği için etkisinin düşük olduğu 

belirtilmiştir. Kanaat önderleri, insanların çözmekte yetersiz kaldığı problemlerle 
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ilgilenmektedir. Toplumun nabzını tutan kanaat önderleri, düğün, taziye gibi yoğun 

katılımlı toplantılarda ihtiyaç duyan insanlara maddi ve manevi destek sağlamaktadır. 

Aşiret temsilcileri, maddi durumu iyi olan aşiret üyelerinden, dini temsili olan kanaat 

önderleri ise bazı kişi ve kurumlardan ihtiyaç sahipleri için gerektiğinde yardım talep 

ettikleri ve bu yardım faaliyetlerini yürüttükleri belirlenmiştir. 

Ekonomik etkilerinin oldukça sınırlı olduğu görülen kanaat önderlerinin, 

tanıdıklarının referanslarıyla bazı özel şirket veya kurumlara işe alımlarda küçük çaplı 

etkileri olmaktadır. Kanaat önderleri eğitimi önemsemekte, eğitimin dini bir nitelik 

taşıması gerektiğini düşünmektedir. Özellikle dini kanaat önderlerinin çoğu karma 

eğitimi desteklememektedir.  

Araştırmanın nicel örneklem grubunu oluşturan katılımcıların çoğu, geniş ve 

geleneksel bir aile ile bir aşirete mensuptur. Katılımcılar, kanaat önderini din âlimi ve 

aşiret reisi olarak algılamaktadır. Katılımcılara göre bir kanaat önderinin sahip olması 

gereken en önemli özellik adalettir. Bir kanaat önderinden beklenen özellikler arasında 

güç ve eğitim de önemli görülmektedir.  

Kanaat önderliğinin toplumsal sürekliliğini sağlayan en önemli olgular; din, 

kültür ve gelenektir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaygınlık nedeni, dini 

ve geleneksel duygulara olan bağlılıktır. Eğitimsizlik ve bir gruba ait olmanın verdiği 

güven duygusu da, bölgesel yaygınlıkta etkili unsurlar olarak belirlenmektedir. 

 Kanaat önderlerine mistik ve metafizik bazı meziyetlere sahip olağandışı rol ve 

işlevler de atfedilebilmiştir. Bu çerçevede kanaat önderlerinin keramet sahibi 

olduklarına ilişkin birtakım söylenceler bulunmaktadır. Böyle bir söylencenin grup 

üyeleri tarafından dillendirilmesi de kanaat önderliği kurumunu istismara ve hurafelere 

açık bir olguya dönüştürebilmektedir. 

Geleneklere bağlılık, bir kanaat önderi için önemli toplumsal değerler arasında 

görülmektedir. Geleneklerden ve dini değerlerden uzaklaşmak, kanaat önderleri için 

önemli bir toplumsal sorun olarak görülmekte, öncelikli hizmet amacının toplumsal 

güven ve huzuru sağlamak olduğu düşünülmektedir. Katılımcıların, herhangi bir 

problemle karşılaştıklarında öncelikle nüfuzlu bir büyüğe daha sonra da emniyet 
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güçlerine başvurduklarını belirtmesi, kanaat önderlerinin problem çözümü için ilk 

başvuru kaynağı olmadıklarını göstermektedir.   

Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda, hem kanaat önderlerinin hem de 

katılımcıların ortak bazı görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların; kanaat 

önderi aktör rol temsilleri, sahip olunması gereken özelliklerde önceliğin adalet olması 

ve kanaat önderlerinin bölgesel yaygınlık nedeni olarak dini ve geleneksel değerlere 

olan bağlılığın belirtilmesi, hem kanaat önderlerinin hem de hedef kitlelerinin 

birbirleriyle uyum içinde ve ortak bir algıya sahip olduğunu göstermektedir. Kanaat 

önderliğinin toplumsal sürekliliği ve yaygınlığını sağladığı düşünülen olgular arasında 

da uyum görülmektedir. Hem kanaat önderleri hem de katılımcılar, dini ve geleneksel 

duygulara olan bağlılığın etkili olduğunu, bir kanaat önderi için en önemli toplumsal 

değerin “dini yaşam ve inanç” olduğunu ve bir kanaat önderi için en önemli toplumsal 

sorunun “dini yaşamdan uzaklaşmak” olduğunu belirtmiştir.  

Kanaat önderleri ile katılımcıların, kanaat önderlerinin öncelikli toplumsal 

hizmet amacına yönelik düşüncelerde farklılaştığı görülmektedir. Kanaat önderleri, 

öncelikle “Allah’ın rızasını kazanmak için” hizmet ettiklerini ifade etmiştir ancak 

katılımcılar, kanaat önderlerinin “toplumsal güven ve huzuru sağlamak için” hizmet 

ettiğini düşünmektedir. Kanaat önderleri, ilettikleri mesaj ve çözüm önerilerinin dikkate 

alındığını düşünmektedir. Katılımcılar ise herhangi bir problemle karşılaştıklarında 

öncelikle nüfuzlu bir büyüğe veya emniyet güçlerine başvurduklarını belirtmiştir. Bu 

sonuçtan, kanaat önderlerinin mesaj ve çözüm önerilerinin her şart ve durum için bir 

geçerliliğe sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kanaat önderliği olgusuna ilişkin yapılan bu çalışmadan elde edilen genel 

sonuçlar şunlardır; 

1. Kanaat önderliği, geleneksel kapalı toplumların ürettiği ve daha çok din ile 

kültürel alışkanlıklar tarafından şekillenen sosyal yapının bir aktör modelidir.  

2. Kanaat önderleri iki farklı tipoloji ortaya koymaktadır. Bunlar din görevlileri 

ve aşiret temsilcileridir. Profilin her iki kanadında yer alan kanaat 

önderlerinde dini karakteristikler daha çok öne çıkmaktadır. 
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3. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın kabul

görmesinin nedeni, bu bölgelerin dini ve geleneksel bir yapıya sahip olması

ile dini kültürel değerlere ve alışkanlıklara olan bağlılığıdır.

4. Kanaat önderliğinin kurumsallığında, birtakım kerametlere sahip olduğu

düşünülen mistik ve metafizik bir inancın ve kutsal değerlerin atfedildiği

geleneksel otoritenin etkisi bulunmaktadır.

5. Kanaat önderleri hedef kitleleriyle sınırlı bir etkinlik alanına sahiptir. Kabul

görme ve etki düzeyleri toplumun genelinde aynı değildir.

6. Modernleşme ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi nedenlerin kanaat

önderliğinin toplumsal etkisini tamamen ortadan kaldırmadığı fakat görece

zayıflattığı görülmektedir.

7. Kanaat önderlerinin eğitimsel etkileri çoğunlukla dini eğitim alanında

görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hizmet verebilen resmi

Kur’an kurslarında dini eğitimler vermektedirler.

5.2.Öneriler 

Bu araştırmanın esinlediği öneriler şöyle sıralanabilir: 

1. Bu çalışma, araştırma örneklemindeki kanaat önderleriyle sınırlıdır.

Araştırmada sınırlı bir düzlemde yürütülen çalışma farklı bölgelerde

yapılarak daha ayrıntılı verilerle zenginleştirilebilir. Bununla birlikte

araştırmacı tarafından kişisel yürütülen bu çalışmada görülen bazı sıkıntılar,

farklı disiplinlerden oluşan bir araştırma grubu veya birden fazla kişiyle

yürütülerek görsel dokümanlarla desteklenip Türkiye’nin kanaat önderliği

olgusu ve algısına ilişkin bir arşiv oluşturulabilir.

2. Kanaat önderliği olgusu, derinlemesine çalışmalar yapılmasına imkân

sağlayacak geniş içerikli bir konudur. Konuyla ilgili disiplinler arası

çalışmaların yapılması, alanda bir literatürün oluşmasına imkân verebilir.

3. Toplumsal etki alanları değişebilen kanaat önderliği olgusunun farklı

boyutlarına (tarihi, siyasi, ekonomik, politik, vb.) yönelik daha derinlemesine

çalışmalar yapılabilir.
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EKLER 

Ek- 1. Kanaat Önderleri Görüşme Formu 

1-Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? (Doğum yeri, yaş, eğitim düzeyi, meslek vb.) 

2-Bir kanaat önderi tanımı yapar mısınız? Kanaat önderinin özellikleri nelerdir? 

3-Kanaat önderliğinin kültürel arka planında sizce ne yatmaktadır? 

4-Sizce kanaat önderlerinin aktör rolleri nedir ve temsil ettikleri toplumsal gruplar 

kimlerdir? 

5-Sizce neden kanaat önderliğine özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

rastlanmaktadır? Bu bölgede neden bir kanaat önderine ihtiyaç duyulmaktadır? 

6-Problem çözmeye yönelik mesaj ve önerileriniz nelerdir, bunların dikkate alındığını 

düşünüyor musunuz? 

7-Toplumsal ilişkileriniz ve iletişiminiz nasıldır? 

8-Yaptığınız toplumsal hizmetin öncelikli amacı nedir? 

9-Toplumsal birtakım sorumluluklarınız olduğunu düşünüyor musunuz/varsa nelerdir? 

10-Topluma fayda sağladığınız konular nelerdir? 

11-Soyolojik olguları (eğitim, din, siyaset, ekonomi, hukuk,vb) nasıl değerlendirirsiniz? 

12-sizce en önemli toplumsal değer ve en önemli toplumsal sorun nedir? 
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Ek-2. KÖTAA (Kanaat Önderliği Toplumsal Algı Anketi) 

Değerli katılımcı,  

Kanaat Önderleri; toplumda saygı gören, fikirlerine değer verilen, sözü dinlenen, problem 

çözen, kavgaları barışla sonlandıran ve toplumsal uzlaşı sağlayan; sosyal, siyasal, hukuki veya 

kişisel problemlerin çözümü için yardımlarına başvurulan toplum önderi insanlardır. Bu anket 

Kanaat Önderleri hakkındaki düşüncelerinizi doktora tez çalışmasında kullanmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Anketteki ifadeleri okuduktan sonra aklınıza ilk gelen kutucuğu işaretleyiniz. 

Çoklu işaretleyebileceğiniz sorularda tek seçenek seçmeniz tercih edilmektedir. Lütfen işaretsiz 

soru bırakmayınız. Size verilen anket soru formunun üzerine adınızı yazmayınız. Kimliğinizi 

belirtecek herhangi bir işaret koymayınız.  Ankette sunulan soruların tamamına vereceğiniz 

cevaplar, araştırmanın başarıyla sonuçlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

 Katılımınız için çok teşekkür ederim.    

Fatma G. ERDOĞAN 

1. Memleketiniz:    □Van    □ Bitlis     □Muş     □Hakkâri   □Ağrı        □ Siirt    □ Şırnak 

2. Cinsiyetiniz:   □ Kadın     □ Erkek         

3.Yaş Aralığı:  □18-29         □30-39         □40-49           □50-59           □60 yaş ve üstü  

4.Eğitim Seviyeniz:  □Eğitimsiz    □İlkokul mezunu   □Ortaokul mezunu    □Lise mezunu    

□Ön Lisans mezunu        □ Lisans mezunu     □ Yüksek Lisans mezunu    □ Doktora mezunu    

□Diğer…………………….. 

5.Mesleğiniz:     □ Esnaf     □Memur   □Öğretmen    □Akademisyen      □Serbest Meslek    

□İşsiz  □Diğer……………………………………………………(Lütfen yazınız). 

6.Aylık Gelir Durumunuz:    □ Geliri Yok    □0-999 TL.     □ 1000-1999 TL.     □ 2000-2999 

TL.     □3000-3999 TL.      □4000-4999 TL.     □ 5000 TL ve üstü. 

7. Aşağıdaki toplumsal gruplardan hangisine mensupsunuz? Birden fazla seçeneği 

işaretleyebilirsiniz.  

□Bir aşirete mensubum   □Bir tarikata mensubum   □Bir cemaate mensubum   □Bir sivil toplum 

kuruluşuna (dernek veya vakıf) mensubum   □Geniş ve geleneksel bir aileye mensubum 

□Diğer……….….(Lütfen yazınız). 
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8. Kanaat Önderi denildiğinde aklınıza gelen ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?

□Din Âlimi-Mele □Aşiret Reisi-Ağa □Cemaat Lideri    □Siyasetçi □STK Vakıf veya

Dernek Başkanı □Gazeteci □İş adamı-İşveren □Tarikat Lideri

□Diğer…………………………………(Lütfen yazınız).

9-Sizce Kanaat Önderliğini besleyen kanal aşağıdakilerden hangisidir? Birden fazla 

seçeneği işaretleyebilirsiniz.  

□Kültür □Gelenek □Din    □Siyaset □Aile geleneği □Veraset (Önderliğin babadan

oğula geçmesi) □Diğer…………………………………(Lütfen yazınız). 

10. Sizce bir Kanaat Önderinin sahip olması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden

hangisidir? 

□Eğitim    □İcazet □Adalet □Güç □Statü     □Hoşgörü    □Yardımlaşma   □Karizma

□Zekâ □Diğer…………………………………(Lütfen yazınız).

11.Sizce Kanaat Önderleri yaptıkları hizmeti kim/ne adına yapmaktadır? (Birden fazla

seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

□Allahın rızasını kazanmak için □Toplumsal devamlılığı sağlamak için     □Toplumsal güven

ve huzuru sağlamak için □Toplumsal güç ve yüksek statü kazanmak için □Maddi ve

kişisel bir fayda sağlamak için     

□Diğer………………………………………………………….(Lütfen yazınız).

12. Kanaat Önderlerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde yaygın kabul ve değer

görmesinin nedeni nedir? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

□Dini ve geleneksel duygulara olan bağlılık   □İnancın birleştirici unsuru □Bir gruba ait

olmanın verdiği güven    □Eğitimsizlik □Çaresizlik □Zorunluluk □Kınanma korkusu

□Diğer………………………………………………….(Lütfen yazınız).

13. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda ilk kime başvurursunuz?  □ Emniyet güçlerine

□ Aşiret reisinize □ Din Âlimine □ Hatırı sayılır tanınmış ve nüfuzlu bir büyüğe  □ 

Arkadaşlarınıza  □Diğer…………………………………………(Lütfen yazınız). 
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14.Sizce bir Kanaat Önderinin en çok önem verdiği ve gerekli gördüğü “toplumsal değer” 

aşağıdakilerden hangisidir? 

□Dini yaşam ve Allah inancı   □Geleneklere bağlılık     □İnsanlık    □Adalet     □Toplumsal 

barış     □Demokrasi    □Diğer………………………………………………………….(Lütfen 

yazınız). 

15.Sizce bir Kanaat Önderinin “toplumsal sorun” olarak gördüğü en önemli olgu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

□Dini yaşamdan uzaklaşma     □Geleneklerden uzaklaşma      □Adaletsizlik    □Güvensizlik   

□Terör      □İşsizlik          □Diğer………………………………………………………….(Lütfen 

yazınız). 
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