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ARVASİ TARİKATINDA ÇOKEŞLİLİK VE KADININ 
TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN SOSYAL STATÜSÜ 

POLYGAMY IN ARVASI CULT AND SOCIAL STATUS OF 
WOMEN IN RESPECT OF THE SOCIAL GENDER 

PHENOMENON 

Öğr. Gör. Songül ÇAKMAK 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Songulcakmak21@gmail.com 

Öz 
Çalışma, Van ilinde henüz etkinliğini sürdüren Arvasi tarikatında 

kadının rolünü belirleyen dini kaidelerin işlevini ve bu kaidelerin toplumsal 
cinsiyet açısından çok eşliliğe bakış açılarını yansıtmakla birlikte, kadının 
tarikatta ve bölgede sosyal statüsünü belirlemek amaçlıdır. Arvasi tarikatında 
çokeşlilik eskisine oranla büyük çözülmelere rağmen, bölgede iktidar elde 
etmedeki konumlarını hala önemli oranda korumaktadır. Diğer bir ifadeyle, 
çok eşliliğin normalize ettirilmesinin temelinde din ve güç mücadelesi önemli 
bir motivasyondur. Dolayısıyla bölgede gündelik yaşam pratiklerinin 
belirlenmesinde önemli bir belirleyici olan kadının analizi, bu dini yapının 
daha iyi anlaşılmasını da mümkün kılmaktadır. Çalışmanın temel konusu, 
Arvas tarihi gelişimini ele almakla birlikte ağırlıklı olarak performans 
çalışmasına yönelmiştir. Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesinin, Doğanyayla 
(Arvasi) köyü, Van (Gevaş) ve Van şehir merkezinde yaşayan Arvas 
tarikatındaki kadınlarla görüşmeler sonucunda,  Arvas geleneğinde kadının 
konumu ve çok eşlilik sorunsalı irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arvasî tarikatı, çokeşlilik, kadın, toplumsal 
cinsiyet, sosyal statü. 

Abstract 
The study aims at identifying the social status of women within the 

cult and in the region, as much as reflecting the function of religious 
principles that determine the role of women within Arvasi cult, which is still 
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acti and point of view of these principles in terms of social gender. Despite 
great disintegration compared to the past, polygamy in Arvasi cult still retains 
its position in a significant proportion in achieving power throughout the 
region. In other words, religion and struggle for power are important 
motivations on the basis of normalizing polygamy. Therefore, analysis of 
women, who constitute an important determining power for determining 
practices of daily life in the region, makes it possible to understand this 
religious structure better. Primary subject of the study intends mainly to 
performance study as well as dwelling on the development of the Arvas 
history. As a result of interviews with women from Arvasi cult residing in 
Bahçesaray (Müküs) District of Van, Doğanyayla (Arvasi) Village, Van 
(Gevaş) and the city center of Van, status of women in Arvasi tradition, and 
the problem of polygamy are addressed.  

Keywords: Arvasi cult, polygamy, woman, social gender, social 
status.  
 

Giriş 
Arvas kelimesi, bazı kaynaklarda yüce dağ anlamını taşırken, 

bazı Kürt Arvasların açıklamalarına göre, Kürtçe, Ervas “yani yokuş 
yukarı” anlamı taşımaktadır. Yine bazı rivayetlere göre Arvas 
kelimesi Bağdat’dan gelen seyidlerin, Bağdat’daki mahalle adı olduğu 
için bu isim köye verilmiştir. Şeyh Kasım-i Bağdadî, Bağdat’da doğup 
büyümüş bu ailenin en büyük ecdatlarıdır. Hülagu’nun katliamı 
sırasında Bağdat’dan Anadolu’ya göç etmişlerdir. O dönem 
Bahçesaray Hakkari Beyliğine bağlıdır. Şeyh Kasım-i Bağdadî, 
Hakkari Şeyhi İbrahim hanın kızı ile evlenerek (evlenmeleri 
hususunda da önemli menkıbeler vardır), buraya bağlı Arvasi köyüne 
yerleşmiştir. Arvasilerin şehirden uzak bir yer seçmeleri ve orda 
yaşamak istemelerinin en önemli nedeni, kaostan uzak dini âdâb ve 
erkânını ve İslâm kısaslarını yerine getirmek istemelerinden ve dini 
bu bölgede daha rahat yayacaklarına dair düşünceden 
kaynaklanmaktadır. Çocuklarının böyle bir ortamda daha iyi bir dini 
eğitim alacaklarını ve soylarını böyle daha rahat devam ettireceklerini 
düşünmüşlerdir. Zaman içerisinde, çocukları arasında çok iyi alimler 
ve fikir adamları yetişmiştir. Cumhuriyet dönemine kadar medrese 
eğitimleri Avrupa tarzı her türlü din, ilim ve fen dersleri verirken, 
Cumhuriyetle birlikte, tekke zaviyelerin kapatılmasıyla medrese 
eğitimi sekteye uğramıştır. 
 Daha sonra, söylenenlere göre Rusların köyü işgaliyle, dünyanın 
ikinci en büyük el yazması kitapların bulunduğu kütüphane 
yağmalanmıştır (tahmini üç bine yakın dini kitap olduğundan söz 
ediliyor). Başka bir rivayete göre kütüphaneyi Ermeniler yakmıştır.  
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yağmalanmıştır (tahmini üç bine yakın dini kitap olduğundan söz 
ediliyor). Başka bir rivayete göre kütüphaneyi Ermeniler yakmıştır.  

Arvasiler, Hz. Muhammed soyundan geldiklerini ve dini kaidelerini, 
sosyal yaşantılarını bu doğrultuda sürdürdüklerini görüşmelerimiz 
esnasında belirtmişlerdir. Çok küçük yaştan itibaren masallarla değil, 
evliya menkıbeleriyle büyüyen çocuklar, ilk sosyal öğrenmelerini bu 
ritüel zemininde gerçekleştirmişlerdir. Yaşantılarında bağlı 
bulundukları tarikatın belirlemiş olduğu kuralların dışında herhangi 
bir etkinlik gerçekleştirmeyi düşünmeyen (erkek çocuklar satranç 
oynamayı çok iyi biliyor, hatta her masada hala el işi satranç takımları 
bulunuyor), bütün zamanını bulunduğu bölgede geçiren ve üretici 
konumda olmayan bu tarikata göre;  fazla mal sahibi olmak insanı 
kaosa ve kötülüğe iteceğinden, coğrafik konumun elverdiği şartlar 
doğrultusunda tarlada ekinlerini ekmişler, hayvancılıkla 
uğraşmışlardır. Günümüzde dahi bu durumun değişmediği, özellikle 
zor olmasına rağmen tarlalarında makina kullanmayıp, hala tarlalarını 
öküzlerle sürdükleri, tarikatın katı muhafazakarlığının bir belirtisi 
olarak hayatı biçimlendiriyor. 
Türkiye’nin günümüzdeki sosyal, siyasi ve kültürel yaşayışında büyük 
etkilerini sürdürmekte olan mezhepler, tarikatlar bunlara bağlı farklı 
inanç sistemleri olumlu/olumsuz tüm insanları etkileyecek büyük bir 
güce sahip konumunu korumaya devam ediyor.  
Ünlü Fransız düşünür Andre Malraux, “Yirmibirinci asır spiritüalist 
(maneviyatçı) bir asır olacaktır, yahut var olmayacaktır” diyerek, 
insanlığın yeni bir din ve kutsallık çağının eşiğinde olduğunu ileri 
sürmüştür. Yaşadığımız olaylar ve incelemelerimiz Malraux’yu haklı 
çıkarmaktadır. XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında 
insanlık pozitivizme ve rasyonalizme (akılcılık) fazla güvenmiş; 
dinlerin miadını doldurduğunu ileri sürerek, gelecek asrın dininin 
“ilimcilik” olduğu tasavvuruyla, geleceğin bu perspektifte 
şekilleneceğini düşünmüştür. Son elli yılın olayları bu vehimleri 
yıkmış; insanlık, barışı ve selameti yine geleneksel manevi 
kurumlarda, dinde, maneviyatta aramaya yönelmiştir (wordpress.com). 
Bilhassa İslam dünyasında, güçlü bir tekrar dine ve maneviyata dönüş 
hareketi görülmektedir. Bu İslami Rönesans’ın yeniden dini kurallara 
dönüş dalgaları, batı ülkelerinde bile hissedilmektedir. Örneğin 
dünyaca ünlü bir Roger Garaudy, bir Maurice Bejart, bir Cat Stevens 
ve onbinlerce seçkin kişi, kamuoyunun şaşkın bakışları karşısında, 
dünya görüşü ve inanç sistemi olarak İslam’ı seçtiklerini ilan 
etmişlerdir.  
Günümüzde toplumsal ve sosyal etkinliği ve işlevi geçmişe nazaran 
daha güçlü bir şekilde süren birkaç tarikat arasında en önemlisi 
Nakşibendîlik tarikatıdır.  



262 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Tam anlamıyla Sünni bir tarikat oluşu, şeriata bağlılığı, şeyh ile 
müritleri ve bağlıları arasındaki sağlam, disiplinli ilişkisi, toplumdaki 
sosyal, kültürel ve politik harekete ilgi duyarak, tarikat prensipleri 
doğrultusunda derhal tavır alışı ve olayı yorumlayışı, bu tarikatı 
popüler yapmıştır. İslamiyet’i günlük olaylardan soyutlamayan, 
hayatın bütün dinamiklerine cevaplar veren bir müessese olarak gören 
genç Müslüman gruplar arasında da bu kararlılığı nedeniyle büyük ilgi 
görmektedir (Arvas 2007: 142). 
Bütün dünyada, bir dine, maneviyata, mistizme yöneliş hareketi vardır. 
Kavramlar açıklanacak olursa, en yalın biçimde şöyle açıklanabilir: 
Din: Kelime anlamı olarak âdet, yol, kanun, itaat, teslimiyet, ibadet, 
hüküm, hesap...gibi anlamlara gelmekle birlikte, o; asıl anlamını 
insanın tecrübe alanına girdikten sonra kazanır (Kayıklık  2011: 34). 
Hristiyan Batı dünyası ile İslam dünyasında din kavramları aynı 
değildir. İslam bilginlerine göre din “Allah tarafından vaaz edilmiş 
olan ve bağlılıklarını dünya ve ahirette kurtuluş ve mutluluğa giden 
ilahi bir kanundur”. Batı’da ise din, daha dar bir anlam taşır. Latince 
“ligare, religare”(bağlanmak) kökünden gelen “religion”(din), Tanrı 
ile kul arasındaki bağ manasındadır. Hristiyanlıkta din ve devlet 
ayrımı olduğu halde İslam doktrininde din, devlet, dünya, manevi, 
dünyevi kavramlarının hepsi bu tanrısal kanun potası içinde eriyip 
bütünleşmişlerdir. Hristiyan batı dünyasında laikleşme nispeten kolay 
gerçekleşmesine rağmen, İslam dünyasındaki laikleşmenin çok sancılı 
geçmesinin başlıca sebebi, bu iki ayrı kültür ve uygarlık dünyasındaki 
din kavramları arasında önemli farklar bulunmasıdır. Bizde din denildi 
mi, ardından şeriat, ümmet, millet, mezhep, tarikat, tasavvuf gibi 
kavramlar akla gelmektedir.  
Şeriat: Peygamberlerin getirdikleri ve insanlara tebliğ ettikleri 
hakikatlerin dış görünüşünü belirleyen çerçevedir. O, peygamberin 
hayatında somutlaşarak insanın anlayacağı şekilde ortaya konulur 
(Öztürk 1989: 442). Şeriatın bu hükümleri, doğrudan doğruya dini 
alanda, ibadetle ilgili kurallar ile, İslami dünya görüşünün hukuka, 
ekonomiye, devlet idaresine, ticarete vb. ait dünyevi kaideler olarak 
iki ana bölüme ayrılır. Bundan da anlaşılacağı üzere abdestle, namazla, 
oruçla ilgili din hükümleri şeriatın bir parçası olduğu gibi, İslam’ın 
devlet idaresiyle ilgili hükümleri de yine şeriatın bir bölümüdür.  
Ümmet: Batı’daki millet kavramından daha geniş olarak ümmet 
kavramı, islami dünya görüşünde ve İslam’ın Peygamberinin manevi 
şahsiyeti etrafında birleşmiş Müslüman toplumunun adıdır (Güner 
2016: 8). Bu itibarla dil, din, ırk, renk, iklim ve sınır tanımayan 
evrensel bir kavramdır.  
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Hatta İslam’a göre bütün insanlık Hazreti Peygamber’in ümmeti 
durumundadır. Müslüman olanlara “ümmeti icabet”(çağrıya olumlu 
cevap vermiş olanlar); gayrimüslimlere ise “ümmeti davet”(çağrılanlar) 
denir. 
Millet: İslam kültürü çerçevesinde bu kavramın anlamı da Batı’dakine 
uymaz. İslam’da din ve millet aynı şeydir (Güner 2016: 8). Bu 
yüzdendir ki Müslümanlar din kardeşlerini toprağa verirken 
“Bismillah ala milleti Resulullah” Tanrı adıyla, Peygamberin milleti 
üzerine...” derler. Türk toplumunda, batılı anlamda millet kavramının 
girişi XIX. yy’ın ikinci yarısından sonradır. 
Mezhep: Diğer büyük dinlerde olduğu gibi İslam’da da  kuruluşunu 
takip eden asırlarda bir takım olumlu-olumsuz görüş ayrılıkları, 
çeşitlilikler ve hatta bazı sapmalar olmuştur. Kelam alimlerinin 
üzerinde önemle durdukları bir hadiste, “Ümmetim benden sonra 73 
fırkaya ayrılacaktır. Bunların biri müstesna, diğerleri cehennemliktir. 
Kurtulacak olanlar benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir” 
buyurulmaktadır (Güner 2016: 8). Gerçekten İslam dünyasında, birçok 
mezhep ve fırka türemiştir. Din bilginleri mezhep kelimesini olumlu 
manada, fırkayı ise sapık cereyanlar için kullanmışlardır. Birbirlerini 
sapıklıkla suçlamayan ve esasta bir ve beraber olan Müslümanlara 
“ehlisünnet vel’ cemaat” mensupları denir. Bunlar inanç hükümlerinde 
“Eş’ari”ve“Maturidî” diye iki kola ayrılırlar. Aralarındaki görüş 
ayrılıkları tamamen ayrıntıya ait bir takım ince meselelerdir. 
Uygulamaya ait hükümlerde ise sayısızca mezhep arasından ulemanın 
ittifakıyla dört “hak” (amel) mezheb kabul görmüştür. Bunlar: 
Hanefîlik, Malikîlik, Şafiîlik ve Hanbelîliktir. Bunlar da “usul’de (ana 
ve temel hükümlerde) bir ve beraberdir. 
Tarikat: Arapça’daki “tarik” (yol) kelimesinin çoğulu olup “yollar” 
anlamına gelir. Hakikati yaşamak için takip edilen yol, bir anlamda 
insanın kişilik özelliklerine uygun yaşayış tarzını belirlemesi demektir 
(Kayıklık 2011: 43). Bir tasavvuf terimi olarak bu kavram “Allah’a 
ulaşma gayesini güdenlerin izledikleri özel tarz, yol, metot, hareket 
biçimi” demektir (Güner 2016: 9). Müslümanlıkta tarikat ve şeriat 
birbirinden ayrı, birbirinden zıt anlamda düşünülemez. Dinin zahirî 
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Tasavvuf: İslam’ın bir hayat sistemi, bir dünya görüşü olarak insan 
tarafından bütün varlığını vererek yaşanması olayıdır. İnsanı yaşamın 
kaynağına, huzura götürmek için insanın içinde saklı bulunan ve onu 
mutluluğa taşıyacak olan kabiliyeti geliştirir (Deikmen 2008, aktaran: 
Kayıklık 2011: 75). Bu itibarla İslami terminolojide tasavvuf ile ahlak 
kelimeleri bir bakıma eş anlamdadır. Tasavvuf, gaye olarak insanı 
olgunlaştırmayı ve Yaradan’ına manen yaklaştırmayı öngörür.  
Tarikatler: Tarikatlerin manevi kaynağı “tasavvuf”tur. Tasavvuf 
Allah’a duyulan aşkla, islamiyet’in dünyevi ve uhrevi disiplinleri 
arasında denge kurmak, bunu sistemleştirmektir. İslam’da tasavvufun 
Hz. Ali ile başladığı ve ona bu misyonu Hz. Peygamber’in verdiği 
kabul edilir. Annamarie Schimmel, kitabında, ”Tasavvuf Yolunun 
Temelleri” başlığı altında konuyu şöyle özetliyor: “Hangi din geleneği 
olursa olsun, mistikler, Allah’a uzanan mertebeleri “yol” imgesiyle 
canlandırmaya çalışmışlardır. Hristiyanlıktaki “via purgativa, via 
comtemplativa ve via illuminata” üçlü ayrımı bir bakıma İslam’daki 
“şeriat, tarikat ve hakikat” ayrımına benzer. Türkiye’de ise bu durum, 
kısaca şöyle açıklanır:  
Şeriat; seninki senin, benimki benim. 
Tarikat; seninki senin, benimki de senin. 
Marifet; ne benimki diye bir şey var, ne seninki diye. Bundan da 
anlaşılacağı üzere, şeriat insanın sözlerini, tarikat işlerini ve hakikat 
ise iç yaşayışlarını ifade etmek için kullanılmıştır ( Schimmel 2004: 
aktaran, Kayıklık 2011: 44). 
Tarikat ve Tasavvuf: İslam tarihinde tarikatler XII. XIV. yüzyıllarda 
ilk işaretlerini vermişlerdir. İslamiyet’in esasa ait bazı meselelerinin 
herkesçe kabulü ve her geçen yüzyıl içinde milyonlarca insana ve 
çeşitli ülkelere yayılması sırasında ortaya bazı tereddütler çıkmıştır. 
İşte bunlara cevap verilme zorunluluğu mezhep ve itikadi ekollerin 
doğumunu öne almıştır. Dinin bütünlüğü, yani temel konularda tüm 
Müslümanların aynı şekilde düşünüp ibadet etmesi olayı elbette çok 
önemliydi. Aksi takdirde bu süratli yayılma disipline edilemezdi. 
Tasavvuf ise; her yeni Müslümanın bu dini, Allah’la kendisi arasında 
yorumlaması olayıydı.  
Tarikatlerin “İslamiyet’ten icazet almaları” için de bazı önemli 
meselelerin birkaç yüzyıl, din adamları ve alimler arasında tartışılması 
lazımdı. Hz. Peygamber bir hadisinde “Ümmetim arasındaki ayrılıklar 
(fikir ayrılıkları) rahmettir” buyuruyordu. O, İslam ümmetinin 73 
fırkaya ayrılacağını da belirtiyordu. Necmeddin el Kübra (XII. 
yüzyılın sonu ve XII.yüzyılın başı) ”Usulü Aşere” adlı eserinde 
“Allah’a ulaşan yollar yaratıkların nefisleri sayısıncadır” derken bile o 
yolların aslında tek olduğunu vurgulamaktadır.  
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Tarikatların Sosyal İşlevleri: Tarikatlar sosyal birer müessese olarak 
kuruluşlarından günümüze kadar çeşitli alanlarda, fonksiyon 
göstermişlerdir. Şartlar gerektirdiğinde bulundukları toplumun sosyal, 
ekonomik ve kültürel birikimine katkıda bulunmuşlardır. Tarikatların 
kuruluş şartları veya kurucularının dünya görüşü ve dinin 
uygulanmasındaki yorumuna göre, bazı konularda diğerlerinden 
ayrılan belirli özellikler göstermişler, bazen de bu özellikleriyle 
anılmışlardır. Arvasi tarikatı, bir tarikatın sahip olması gereken tüm 
özellikleri gösteren, derin bir yapıya sahiptir. Tanımlardan yola 
çıkarak belirtebiliriz ki; tüm kapalılıklarına rağmen, kapısını çalan 
kim olursa olsun, evini, sofrasını ve kalbini o insana açan, o kişiye 
kardeşi gibi davranan bir insan topluluğu olarak yaşamlarını 
sürdürmektedirler. Çalışma, Arvasi tarikatını ele aldığından 
Nakşibendilikle ilgili önemli bazı noktaları vurgulamak gerekmektedir. 
Nakşibendîlik: Esseyid Abdülhakim Arvasî’nin Necip Fazıl Kısakürek 
tarafından sadeleştirilerek yayınlanan “Rabıtai Şerife” adlı eserinde 
Nakşîlik şöyle anlatılıyor: “Bil ki Nakşîlik tarikatı hiç bir fazlalık ve 
eksiklik kabul etmeksizin Peygamber sahabilerinin yoludur...” Bu 
tarikat, iç temizliğinin gizli mücadelesine bağlanarak ruhaniyetten aks 
ve için için olduruş suretiyle feyz alma yolu olarak belirtilmektedir. 
Tam anlamıyla Sünni bir tarikat oluşu, şeriata bağlılığı, şeyh ile 
müritleri ve bağlıları arasındaki sağlam, disiplinli bağı, toplumdaki 
sosyal, kültürel ve politik her harekete ilgi duyarak tarikat prensipleri 
doğrultusunda derhal tavır alışı ve olayı yorumlaması, bu tarikatı çok 
popüler yapmıştır. Tarikat, dini hayatı kontrolleri altında tutan 
çevrelerde büyük etkinlik kazanmıştır. Örneğin; Arvasi tarikatının 
yerleştiği tüm coğrafyalarda bu baskın gücün etkinliği kendini 
hissettirmektedir. 
Abdülhakim Arvasî ve Arvasî Tarikatı Tarihçesi: Seyyid Abdülhakim 
Arvasî, Türkiye’de, son yarım asrın dinî hareketleri ve tartışmalarında 
ismi sık sık geçen, pek çok sanat, edebiyat ve fikir adamı üzerinde 
etkili olmuş bir din ve tasavvuf büyüğüdür. 1865’de Van’ın güneyinde 
Arvas köyünde doğmuştur. Atalarının Bağdat’dan Van’a göç ettiği, 
yüzyıllarda Arvas köyünde oturdukları ve köydeki Kadîri dergahında 
babadan oğula çevreye telkin ve tesirde bulundukları belirtilmektedir. 
Abdülhakim Arvasi kendisine intisap edenlerin belirttiğine göre, 
doğduğu gece evlerine Kadîri tarikatının kurucusu Abdülkadir 
Geylanî’nin 12.göbekten torunu Seyyid Abdülhakim Efendi konuk 
olduğu için babası oğluna onun ismini vermiştir (Günümüzde Van’da 
Kadirilik ve Nakşibendilik tarikatı sohbet ortamları birlikte 
gerçekleşir). 
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Abdülhakim Arvasî genç yaşlarında, çağın sosyal ve fen bilimlerini 
öğrenmek, dini konularda kendini yetiştirmek gayesiyle Irak ve 
Suriye’de dolaşmış, daha sonra köyüne dönmüştür.  
Köyünde yaptırdığı medresede çevrenin gençlerine din bilgileri 
öğretmiş,” İran’dan gelecek her çeşit siyasi ve dini akımlara karşı 
Müslüman halkı uyarmıştır. 20 yıl kadar süren bu çalışmalardan sonra 
Ermeni ve Rus işgali üzerine Arvasî ailesi köylerini terk ederek 
İstanbul’a gitmişlerdir. 
Abdülhakim Arvasî, İstanbul’a gelip ailesinden sağ kalanlarla birlikte 
Eyüp Sultan civarında kendilerine hükümetçe ayrılan Yazılı 
Medrese’ye yerleşmiştir. O yıllarda Eyüp’de bulunan Kaşgarî 
dergâhında tarikat şeyhliği görevini sürdürürken, vaizlik, imamlık 
yapmış, talebe yetiştirmeye devam etmiştir (Arvas  görüşme:  2016). 
O dönemlerde Necip Fazıl Kısakürek de tesadüfen bir vapur 
seyahatinde Abdülhakim Arvasî ile ilgili önemli bilgiler öğrenmiş ve 
kendisini çok merak etmiştir. Necil Fazıl hakkında  şöyle 
bahsedilmektedir: “Cumhuriyet tarihinin İslamî uyanış hayatında 
önemli yeri olan şair ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek’in (105-1983) 
hayatının en büyük noktası, Nakşibendî Şeyhi Seyyid Abdülhakim 
Arvasî’yle tanışması ve onun nazarına gelmesidir. Bundan önceki 
hayatında Necip Fazıl, tamamen batıya dönük, derbeder, bohem 
tabiatlı bir kimsedir. Dönemin tüm sanat ve edebiyat adamlarıyla 
arkadaşlık yapmaktadır. 1934 yılında günlerden bir gün kendisine, 
Eyüp taraflarında Murad Beharî dergâhında bir şeyh olduğu, bu zatın 
gerçekten büyük bir mistik şahsiyete sahip bulunduğu anlatılır”. 
Arvasî’yi tanıdıktan sonra Necip Fazıl’ı sanki bir yıldırım çarpmıştır. 
Sonradan, İslamî cereyanlar içinde  “Büyük Doğu Çığırı”diye 
adlandırılan hareket işte Necip Fazıl’ın bu Nakşî şeyhi tarafından 
“irşad” edilmesiyle başlar ve gelişir (Arvas  2015: 311). 
Arvasiler, Muhammed Aleyhisselamın torunu Hazreti Hüseyin 
efendimizin  radıyallahuanh neslinden olup Seyyid’dirler. İlim ve 
irfan yuvası olan Medine, Mekke, Kufe, Bağdad ve Şam’dan 
sonra Seyyid Kasim-i Bağdadi Hazretlerinin oğlu Seyyid Muhammed 
Kutb Efendi, Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesine bağlı Arvas 
(Doğanyayla) köyünü kurmuş ve oraya yerleşmiştir. Soyadı 
kanunundan sonra, Arvas köy ismini kendilerine soy isim olarak 
seçmişlerdir (Bir kısmı bir dönem Arvas soy ismini de 
değiştirmişlerdir; Gaydali, İnan, Işık, Orhan ve Üçışık.. gibi).  
Arvasi’nin  insan  tiplemesini oluşturan sınıflamasında, hayvan adam, 
dramatik insan ve ideal insan tanımlaması, onun siyaset düşüncesine 
de  ışık  tutar. O, insanlığın oluşturduğu  cemiyet  nizamlarının insan 
modellerine göre kurulduğunu  ifade  eder.  Buna  göre  cemiyet  
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nizamları  da;  hayvan insanın  nizamı, dramatik  insanın  nizamı ve 
ideal insanın nizamı biçiminde üçlü sınıflamaya tabi tutulur. İnsanın 
tekâmülü ve buna bağlı olarak en ileri düzeyde cemiyet nizamı bu 
üçlü insan tiplemesi çizgisinde ideal insana karşılık gelir.  
Arvasi, böylece ideali  batı düşüncesinde değil, kendi kültürümüzde 
ve inanç sistemimizde aramanın gereğine  önemli bir işarette bulunur. 
Onun değerlendirmelerinde ideali, kültür dünyamızda ve  değerler  
sistemimizde  inşa  etmesi  bu  yolda  önemli  bir  örneklik 
oluşturmaktadır(Arvasi?:90-94). 
Ahmet Seyid Arvasi'nin babası Şeyh Abdülhakim Arvasi Nakşibendi 
tarikatının önde gelen isimlerinden biridir. Adlarının başında "Seyyid" 
lakabı bulunan Fehim Arvasi, Ali Arvasi, Abdülbaki Arvasi, 
Abdülhakim Arvasi gibi tarikatçılar İslami esaslara dayanan bir sistem 
oluşturma özlemindeydiler; Şefik Arvasi ise Kürtçülük üzerine kitap 
yazan bir şahsiyettir. Van-Arvas Köyü Görüşmeleri: Tarihi bilgilerin 
ışığında, gözlemlediğimiz ve görüştüğümüz tarikat kadınlarının 
günümüzdeki yaşantılarından yola çıkarak, bölgenin dışarıya kapalı 
coğrafik yapısı gereği, çok eşlilikle ilgili, düşünce yapılarında ve 
yaşantılarında önemli bir değişme gözlenmemiştir. Kadınların çok 
eşlilik durumunu normalize ettiğini fakat şuan maddi durumun 
elverişli olmamasından kaynaklı çok eşlilik durumunun yaşanmadığını, 
görüşmeler neticesinde öğreniyor ve eğitim durumlarının 
yetersizliğinden dolayı bu düşünce yapısının değişime uğramadığını 
düşünüyoruz. 
Arvas tarikatı kadınları medrese eğitimi gördükten sonra sadece 
okuma yazma öğrenmek için kız çocuklarını okula gönderdiklerini, 15 
yaşına gelmeden kızlarını evlendirdiklerini şöyle açıklamışlardır: “Kız 
çocukları okula devam ettiklerinde asi olur, sözümüzü dinlemezler. 
Din’e ve tarikata aykırı hareketlerde ve davranışlarda bulunma riski 
taşırlar, bizi de cehennem azabına sürüklerler” endişesiyle, daha 
gözleri açılmadan evlendiriyoruz”, demişlerdir. Görüştüğümüz bir çok 
kadından bu söylemi işitmek bizi bir hayli şaşırtmakla birlikte, kız 
çocuklarının da durumu kabullendikleri ve itiraz etmedikleri 
gözlemlenmiştir. Birkaç görüşme örneğini verirsek: 

K.1: Arvas soyadından Irtak soyadına evlendikten sonra 
geçmiştir, fakat eşinin de bir Arvas olduğunu, soyadı kanunu ve yoğun 
baskıların olduğu zamanlarda değiştirmek zorunda kaldıklarını 
belirtmiştir. 15 yaşında evlendiğini, köydeki diğer kız çocukları gibi 
okumadığını ve zaten aile büyüklerinin dini yaşantısı gereği mümkün 
olmadığını belirterek, okumanın kız çocukları için çok gerekli 
olmadığını belirtmiştir.  5 kız 4 erkek çocuğu olduğunu ve kızlarını 
kendisi gibi küçük yaşta evlendirdiğini açıklayarak, durumu aile 
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geleneğini yerine getirmenin rahatlığıyla dile getirmiştir. Çok eşliliğe 
yaklaşımını sorduğumuzda, eşinin maddi durumunun buna engel 
olduğunu, yoksa dört kadına kadar evliliğinin hak olduğunu, adaletli 
davrandığı müddetçe helal olduğunu belirtmiş, bu geleneğin Hz. 
Peygamberden (Muhammed) bu yana devam eden dini ritüel olarak 
Arvasilerde de devam ettiğini belirtmiştir. 

K.2: Belli bir yaşa kadar kız çocuklarını okuttuğunu, fakat 
okulun uzak olmasından kaynaklı devam ettiremediğini belirterek, 
çocuklarından üniversite mezunu olanların erkek olduğunu, ve çok 
başarılı olduklarını eklemiştir. Medrese eğitimine küçük yaşta 
başlamalarının, onların başarısında etken olduğunu açıklamıştır. Çok 
eşliliğe yaklaşımı diğer köydeki kadınların düşüncesinden çok da 
farklı olmayan Raife Hanım, Seyid’in çok eşliliğine normal 
yaklaştığını çünkü onun müridlerinin çok olmasından dolayı kadın 
yardımcıya ihtiyaç duyabileceğini ve bu durumun da çok normal 
olduğunu belirterek, günümüzde bu tür evliliklerin artık kalmadığını 
çünkü maddi durumların engel olduğunu, kışların sert geçmesinden 
kaynaklı, köyde yaşantının ve geçimin her geçen gün daha da 
zorlaştığını belirtmiştir. 

K.3: Açıköğretimle zorunlu eğitimini tamamladığını ve diğer 
Arvas kadınlarından çok farklı bir düşünceye sahip olmadığını 
belirterek, günümüzde kızların artık okuyabildiğini, kızlarını da erkek 
çocuklara verdiği eğitim hakkı kadar hak tanıyacağını, devam etmek 
isteyenlerin her zaman maddi manevi yanında olacağını belirtmiştir 
(Öğretmen olduğumuzu düşünmüş olmalı, çünkü zorunlu eğitim için 
gelen öğretmenler, kız çocuklarını okula göndermek istemeyen aileler 
ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur) Çok eşliliğe yaklaşımı çok 
katı olmamakla birlikte, günümüzde artık öyle zorunlulukların 
kalmadığını, çok eskiden dul kalan, ya da erkek çocuğu olmayan 
kadınların böyle bir mecburiyetleri sebebiyle evlenmek zorunda 
kaldıklarını belirtmiştir. 

K.4: 20 yaşında ve örgün eğitime devam edemediği için 
açıköğretim sağlık bölümünde okuduğunu, okumaktan 
vazgeçmeyeceğini belirtmiştir. Canan, köydeki gelenek-göreneklerin 
çok sert olduğunu ve devlet dairesinde çalışmaya başlayınca ordan 
uzaklaşmak istediğini açıklamıştır. Dini hükümlerin kadınların 
aleyhine işlediğini, eskiye oranla şuan kadına karşı yaklaşımın biraz 
daha iyi olduğunu öğreniyoruz. “Eskiden berdel (karşılıklı aynı aile 
çocuklarını birbirleriyle evlendirme durumu) ûsulu evlilik çoktu, 
şimdilerde kadın görmeden, beğenmeden görücü usûlu bile 
evlenmeyebiliyor. Tabi köklü ailelerin büyükleri kendi çocuklarını 
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evlenmeyebiliyor. Tabi köklü ailelerin büyükleri kendi çocuklarını 

kiminle isterlerse onunla evlendirme yetkisine sahiptirler” diye 
açıklamıştır. 

K.5: Muhtarın karısı olduğunu ve okumayı kendi kendine 
öğrendiğini belirterek, dini kaidelerin hepsini çocuk yaşta çok iyi 
öğrendiğini, Farsça ve Kürtçe bildiğini aktarıyor. Çok eşlilikle ilgili 
konuşmak istemediğini, Seyid’in  rızası olursa köyde maddi durumu 
uygun olan her erkeğin evlenebileceğini ve zaten Peygamber 
efendimizin de dört eşi olduğunu belirterek, köydeki bütün kadınlar 
gibi çok eşliliği normalize ettiği görülmüştür.  

K.6: Açıktan üniversite okuduğunu mutlulukla anlatan kaynak 
kişimiz, diğer kadın görüşmecilerimizden farklı olarak şunları 
aktarmıştır: “Bu köyde kız çocukları dini eğitim dışında  okutulmaz, 
erken yaşta evlendirilirdi.  
Günümüzde artık çocukları okutmamak yasa dışı ve suç olduğu için, 
köye gelen öğretmenler rapor tutuyor diye, istemeden de olsa 
gönderiyorlar. Ama temel eğitimden sonra bir çok aile erkenden 
kızlarını “görücü” usulü evlendiriyorlar. İsteme olayı, kına, düğün vs, 
hepsi bir günde gerçekleşiyor. Ayrıca köyde “berdel” usulü evlilikte 
çok yaygındır. Kış aylarının çok sert geçtiğini ve Şubat ayında 
kadınların ayrı, erkeklerin ayrı bir evde toplanıp Kur’an okuduklarını, 
ay bitiminde hatim indirip, kutlama yaptıklarını belirtmiş, söz konusu 
ayın müsibet, felaket ve kötü cinlerin köyü kuşatma ayı olduğunu 
belirtmiştir. Onların da, söz konusu ayda halka oluşturup, (Bu olaya 
Daire deniyor ve Şubat ayında yapılıyor) her kadının bir sayfa Kur’an 
okuduğunu ve felaketi uzaklaştırdıklarını açıklamalarına eklemiştir. 

K.7: Görüşmecimiz yaşlı ve dul olması itibariyle bizimle çok 
ilgilenmiş, sorularımıza düşünmeden ve çekinmeden cevaplar 
vermiştir. Bulunduğu ortamdan çıkmamasından kaynaklı düşünce 
yapısı diğer kadınlardan çok farklı olmamakla birlikte, “şimdiki aklım 
olsa çocuklarımın hepsini devlet okulunda okuturdum” demiştir. 
Medrese eğitimi köyde bulunan herkes için zorunlu eğitim 
durumundadır. Yemeklerinden söz ederek, orda yetişen bitkilerin şifa 
kaynağı olduğunu ve akan suyun bu kaynağı beslediğini  şöyle bir 
menkıbeyle aktarmıştır: “Günün birinde medresede eğitim veren şeyh, 
sonradan seyidimiz olacak olan kişiye “gazımız bitti”, git bir yerden 
gaz bulup getir, birazdan hava kararacak, karanlıkta kalmayalım, 
demiş. Seyidimiz, nehir üstünde bir ışık görmüş ve tasına suyu 
doldurup şeyhine götürmüş, şeyh bir ateş verince yanmaya başlamış”. 
Şeyh, onda bir cevher olduğunu biliyormuş, orda bulunanlar da şahit 
olsun istediği için onu gaz bulmaya göndermiş. “Bu köy 800 yıllık bir 
köy, ne evliyalar, seyidler geçti buradan, onların yüzü hürmetine 
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cennete gideriz inşallah”, diyerek bize güler yüzüyle ikramlarda 
bulunmuştur. 

K.8: Köyün muhtarı olan kaynak kişimiz, eskilerden ve 
köyden kısaca söz ettikten sonra, kadınların günümüzde daha rahat 
olduğunu, köye gelen öğretmenlerin geleneklerini olumsuz yönde 
etkilediğini belirtmiştir. Tarikatın tasavvufi yönünden ötürü 
“Çilehane”nin olduğunu, kırk gün kırk gece günde bir siyah üzümle 
oruç açtıklarını (her gün bir üzüm artırarak), günümüzde artık böyle 
katı dini kurallarının pek kalmadığını, dışardan gelen yabancıların 
buna engel olduğunu sözlerine ekleyerek, tarihi yerleri bize 
göstermiştir. 
Dinî inanç ve pratiklerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği 
yönündeki görüşler, gördüğümüz ve görüştüğümüz kadarıyla, 
günümüzde artık eskisi kadar itibar görmemektedir. Mesela modern 
psikanalistler, bugün artık Freud’un yaklaşımlarının birçoğunu kabul 
etmeyerek, dine artık daha olumlu bir bakış açısından bakmaktadırlar.  
Hatta bazıları biraz daha ileri giderek, din adamlarının ruhsal sağlığı 
koruma hareketinin ilk halkasını oluşturduklarını kabul etmektedir. 
Özellikle Amerika’da son zamanlarda psikoloji ile İlahiyat (teoloji) 
arasında büyük bir yakınlaşma görülmektedir. Din ile İnsan ve Toplum 
Bilimleri arasında kurulacak işbirliğinin, insanın psikolojik açıdan 
iyileştirilmesi için esas olduğu neredeyse genel kabul haline gelmiştir. 
Bunun en önemli göstergesi, din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade 
etmek için “psikoteoloji” diye yeni bir kavram geliştirilmiş olmasıdır. 
Zira günümüzde artık din ile psikolojinin her ikisinin de hemen hemen 
aynı amaca yönelik işlev icra ettikleri kabul edilmektedir. Esasen 
dinin psikolojiye nazaran daha büyük kitlelere hitap ettiğini söylemek 
mümkündür. Çünkü her ikisinin de insana yol gösterme ve hayatında 
ona kılavuzluk etme gayretinde olmasına rağmen, çok sayıda insanın 
psikolojiden ziyade dinin kendilerine sunmuş olduğu çözüm yollarını 
kabullenmiş olduğu gözlemlenmektedir. Hastalarının hayatlarında dinî 
inançlarının hayatî bir işlev icra ettiğini gören psikolojik 
danışmanların büyük çoğunluğu ise, bu inançların tedavi sürecine 
olumlu katkılar sağlayabileceğini kabul etmektedir. Bu bağlamda 
özellikle din adamları, ruhsal hastalığın erken teşhisinde hem 
cemaatlerine hem de psikiyatristlere faydalı olabilecek bireyler olarak 
değerlendirilmektedir. Arvas tarikatı mensuplarından aldığımız 
bilgiler doğrultusunda: Evliya menkıbelerinde, ruh sağlığı bozuk, 
kişilerin tedavileri, dönemin şeyleri tarafından tedavi edilmekteymiş, 
hatta çevre il ve ilçelerden farklı rahatsızlıklarından dolayı gelenler, 
tedavi süresince orda kalabiliyorlarmış.  
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cemaatlerine hem de psikiyatristlere faydalı olabilecek bireyler olarak 
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Özellikle Batı dünyasında din, anormal düşünce ve davranışların 
normalleştirilmesi sürecinde işlevsel bir araç olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Gerçekten de dinî inançlar; insanların kontrol ve özsaygı 
duygularını besleyici, kaygının azaltılması konusunda alternatifler 
sunan, ümit aşılayıcı, sosyal davranışı kolaylaştırıcı düzenlemelerle 
sosyal bütünleşmeyi destekleyen ve kişisel mutluluğu artıran bir işlev 
icra edebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında dinin icra ettiği bu işlevler, 
ruhsal hastalıkların tedavisiyle uğraşan uzmanlar tarafından 
kullanılabileceği gibi, bu tip rahatsızlıkları bulunmayan insanlar için 
ise koruyucu amaçlarla kullanılabilir (Dindarlık ve Ruh Sağlığı  2016).  
Din, insana güvenlik duygusu kazandırmakta ve onu güvensizliğe 
karşı koruyan en etkili faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Küçük çocukların anne ve babalarına bağlı kalmaları ve onlardan 
sevgi ve şefkat görmeleri onları nasıl mutlu ediyorsa, yetişkinlerin 
Tanrıya bağlanmaları da onları mutlu ve huzurlu yapabilmektedir.  
Kutsal ile girilen ilişki, şeklen de olsa çocuk, ana, baba ilişkisini 
anıştırıyorsa da, dininin öngördüğü ilişkinin bu tür bir ilişkiden daha 
yüce ve üstün bir ilişki olduğu açıktır. Esasen dinin bu tür bir etki ve 
işlev icra edebileceğine Kur’an’ı Kerimde çokça atıfta bulunulmuş ve 
dindarların inandıkları varlığı koruyucu olarak algılamaları 
desteklenmiştir. Dinî amaçlara tam olarak uygun bir hayat 
yaşayamamanın ortaya çıkardığı suçluluk ve günahkârlık duygusu, 
beraberinde, bunu telâfi etme arzu ve ihtiyacını da güçlü şekilde 
uyarmaktadır. Bu duygu şiddetli bir hal alıp, saplantıya dönüştüğünde 
hastalıklı (patolojik) durumlara neden olabilmektedir. Nitekim 
Hıristiyanlık dinindeki “aslî günah” öğretisi ve bu inanç öğretisi 
ekseninde gelişen “cezalandırılma korkusu” kişilerde derin suçluluk 
kaygısı doğurabilecek niteliktedir. Hıristiyan guruplar üzerinde 
yapılan araştırmalarda, Cehennemin varlığına olan yaygın inancın, 
bazı araştırmacılar tarafından ağır suçluluk duygusu ve buna bağlı 
olarak cezalandırılma arzusunun izlerini taşıdığı kaydedilmektedir. 
Aşırı bir günah duygusu ve Cehennem tehdidi içeren dinî söylemlerin 
hangi kültürde olursa olsun bazı dindarlarda bu tür bir etki yapması 
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yoğun ve dayanılmaz olduğunda, kimi insanlarda buna neden olan 
ahlakî ve dinî değerlere karşı bilinçli bir mücadeleyi de 
destekleyebilmektedir. 
Arvas kadınlarının çok eşliliğe bakışı din etkenli bakış açısı 
çerçevesinde düşünüldüğünde, çok eşlilikle ilgili herhangi olumsuz bir 
yaklaşımları olmamakla birlikte, eşleri başka bir kadın daha isterse, 
kendileri gidip eşleri için isteyebileceklerini belirtilmiştir (Günümüzde, 
kadınlar, erkek çocukları olmadığı için veya kalıcı bir rahatsızlıkları 
olduğu için hoşgörüyorlarmış). Son yıllarda ekonomik durumun iyi 
olmamasından kaynaklı çok eşli evliliklerin azaldığını, sadece 
Seyid’in müridlerinin çok olmasından kaynaklı, eşine yardımcı olsun 
diye daha önce böyle evlilikler yapmış olduğu belirtilmektedir. 
İki ve daha fazla eşi (kuması) olan kadınların birarada yaşamakta 
sıkıntı yaşamadıkları, hatta birinin rahatsız olması durumunda 
diğerlerinin kız kardeşlerine gösterdikleri ilgi ve alakayla kendisine 
baktıkları açıklanmıştır. Durumu ne kadar normalize ettiklerini “ne 
kadar uyumlu ve huzurlu bir ortam oluşturabilirsek, Allah’ın rızasını 
ve sevgisini o kadar çok kazanırız” sözleriyle belirtmişlerdir. 
Kadınların dinle ilişkisi, her zaman çok karmaşık, çelişkili ve gerilimli 
olagelmiştir. Din, bir dizi simgesel biçim ve imge yaratır; bir kültürün 
dinsel gelenekleri, o kültürün ifade  biçimleri ve anlam  yaratma 
süreçlerinin  parçasıdır. Bu  nedenle,  topluma  ve  kültüre  ilişkin  
feminist  araştırmalar,  kadınların  ikircikli  bir  ilişki  içinde  
bulunduktan din  olgusunu  çözümlemeye  cesaret  etmedikleri  
takdirde,  eksik  ve yüzeysel kalmaya mahkûmdur. 
Din olgusunu  ve kadınlar ile din  arasındaki  ilişkiyi  incelemeye 
giriştiğimizde  ise,  çözümü  zor sorunlarla karşılaşıyoruz. Bir kere din, 
teoride ve pratikte farklı olabilir; yani farklı toplumsal ve tarihsel 
bağlamlarda insanlar tarafından hem algılanışı, hem de uygulanışı  
farklı olabilir. İkincisi, kadınlardan sanki bütünsel ve bir ömek, bir 
kategoriymişler gibi  sözetmek yanıltıcı; çünkü kadınlar aslında 
sınıfsal, ırksal, ulusal, etnik ve dinsel ayrımlar içinde bölünmüş olarak 
yaşıyorlar. Ayrıca, kadınlar, erkek-egemen  toplumların  sınırlamaları  
içinde  yaşamak  zorunda  kalmış  olsalar  bile,  ataerkil  kültür içinde 
kendine  özgü  bir kadın  kültürü yaratma ve yaşatma olanağı da her 
zaman varolmuştur. Çünkü kadınlar, tarihin "kurban"ı oldukları kadar, 
onun yapımına katkıda bulunan etkin özneler durumunda olmuşlardır. 
Bu  anlamda, baskı ve egemenlik yapılan aynı zamanda direnmenin de 
odakları ve bu gerçek, din de içinde olmak üzere, herhangi bir 
toplumsal/tarihsel olgunun  basitleştirici  ve indirgemeci  yorumunu  
geçersiz kılıyor. 
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Kadınların öznelliklerini, yani kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı 
nasıl  algıladıklarını  anlama çabası ise, işi daha da karmaşıklaştırıyor. 
Oysa, din olgusunu ve dinin belli  dönemlerde kadınlara neden  çekici  
geldiğini  anlayabilmek  açısından,  bu,  zorunlu  bir çaba; çünkü din, 
belki de her şeyden  daha çok, bir anlam  ve anlamlandırma  sistemidir. 
Diğer yandan,  dini  yaşayan  insanların  öznel  algılamalarının  
ötesinde,  dinin  nesnel  yönleri  ve işlevleri de vardır: Son derece 
etkili bir meşrulaştırma ve şeyleştirme aracı olması; katı toplumsal  
cinsiyet  ayrımlarının  ve  kalıplarının  oluşturulup  pekiştirilmesinde  
oynadığı  rol;  kadının  bağımlılığının  ve  aşağı  konumunun bütün tek 
tanrılı dinlerde ortak olan ifade ediliş biçimi ve bu bağımlılığın 
değişmez kılınması, vb. 
İslami kültürde de, kadının bedenle ve bedensel arzuyla 
özdeşleştirilerek "fitne" yaratma özelliğinin bulunduğunun 
varsayılması, onun toplumsal olarak denetlenmesinin ve bu  denetimin 
en somut göstergesi olan örtünmeye  zorlanmasının "meşru"  
gerekçesini  meydana  getirir (Berktay 1996: 10-12).  
Tarihsel  ve toplumsal  bir gerçeklik olarak ele  aldığımız din olgusu 
ile kadının  statüsü  arasındaki  ilişkiye baktığımızda, bu  ilişkinin 
çoğu zaman açık seçik ve doğrusal, ama bazen de çelişkili ve gerilimli 
olduğunu görüyoruz.  
Din, içinde yer aldığı farklı toplumlarda, o toplumun özelliklerine 
uyum sağlayarak  ve  karşılığında o özelliklerin bazılarını değiştirerek, 
farklı  biçimlerde eklemleniyor.  Dolayısıyla, hangi din sözkonusu 
olursa olsun hiçbir dinsel dogmanın başlangıçtaki saf halinde  
kalmadığını, daima toplumların maddi koşullarından kaynaklanan 
farklı özelliklerince  değişime  uğratıldığını  söyleyebiliriz. Bu 
nedenle de, gene hangisi sözkonusu olursa olsun, belli bir dinsel 
toplulukta kadınların  durumunu ve statüsünü  incelerken yalnızca 
dinsel dogmanın özelliklerini değil, o toplumun ekonomik, toplumsal,  
siyasal ve kültürel  bütün  koşullarını  göz önünde  tutmak gerekir. 
Kadının statüsü  ve eşitliğinin göstergelerine ilişkin çok geniş ve 
çeşitli bir literatür bulunmakla birlikte, genel olarak kabul gören bazı  
tanımlar da vardır. Örneğin, hangi toplumsal sistem ve hangi  gelişme 
düzeyi  sözkonusu olursa olsun, kadının hem kamusal hem de özel  
alandaki  statüsü,  (a) kadınların güç ve otoritesine ve (b) toplumun 
kadınlar için uygun ve kabul edilebilir bulduğu rollere bakarak 
tanımlanmaktadır.  Kadınların  erkekler  karşısındaki  eşitliği  de,  (a) 
erkeklerle karşılaştırmalı olarak kadınların etki, güç ve otorite 
uygulayabilme yetenekleri  ve (b) her iki cins için uygun görülen (ve 
izin verilen) toplumsal eylem ve toplumsal rol parametreleri 
tarafından ölçülmektedir. Ayrıca,herhangi bir toplumda kadınların  
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durumunun; toplumsal ilişkilerin  ideoloji,  ailenin  rolü,  toplumsal  
rol,  ekonomik rol, eylem alanı ve yasak eylem alanı  vb. tüm 
öğelerinin entegre olduğu tutarlı ve bütünsel bir yapı görünümü 
verdiği de kabul edilmektedir (Berktay 1996: 15). 
Bir  kültürün  gelenekleri,  onun  ifade  biçimleri;  anlam  ve  imge 
oluşturma  ve  düzenli  bir  dünya, bir kaostan, kozmos  yaratma  
süreçleridir. Üstelik, bu düzenli  bir dünya yaratma "düşüncesi", 
toplumsal  ve sınıfsal  ilişkiler ile cinsiyet  ilişkilerini  kapsar.  Bir 
kültürün  "ethos"u ya da dünya  görüşü,  kadın  imgelerini de  içerir ve 
bunlar kültürün bütünü açısından kadınlara ilişkin düşünceleri 
biçimlendirmede büyük rol oynarlar. Bu imgeler ise çoğunlukla dinsel 
kaynaklıdır ve gene çoğunlukla kadınların kendileri tarafından değil, 
erkekler tarafından oluşturulmuşlardır. Bu çerçevede kadınların kendi 
kendilerini tanımlamaları, kendi kimliklerini özerk bir biçimde 
oluşturmaları,  kısacası kendi  adlarını  kendilerinin  koyması maalesef 
sözkonusu değildir ( a.g.e: 17). 
Din, etkili bir meşrulaştırma ve iletişim aracıdır, çünkü her türlü 
deneyimin anlamlı bir yere oturtulduğu düzenli ve total bir dünya 
yaratır. Dinin aslı mutlak bir bağımlılık hissinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca din, dünyanın, insan iradesinden  bağımsız bir olgusuymuş gibi 
görünmesini sağlar ve ama bu işlevi ne kadar  iyi  yerine  getirirse,  o 
kadar yabancılaştırıcı bir güç haline gelir.  
Çünkü din tarafından  meşrulaştırılmış bir dünyanın özerklik ve 
baskıcılık niteliği  arttıkça, insanın  bu  dünyayı yaratma  ve 
sürdürmede kendi oynadığı rolü gözden kaçırması da artar. Böylece 
din, çok etkili bir şeyleştirme aracına dönüşür. Fakat İnanan birey, 
psikolojik, sosyal, kültürel vs. çok büyük farklılıklar gösterebilir. Aynı 
şekilde inanılan varlık da, kutsiyeti ortak olmakla birlikte, her kültürde 
olduğu gibi her bir insan için de farklı şekillerde algılanmakta, 
tasavvur edilmekte, düşünülmektedir (Kayıklık 2011: 35). 
 

Sonuç 
Sonuç olarak Erol Güngör’ün de dediği gibi “Bugün  dahi  din  

birliği dil birliğinden daha kuvvetli bir rol oynamaktadır” sözleri, dine 
verdiği önemi belirtirken, söz konusu tarikatta farklı kültürlerin olması 
fakat “din” birliğinin onları birarada tutmak için daha kuvvetli bir 
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Arvas Tarikat kadınları, kendi 
sistemlerini, âdâb ve erkânını ve İslâm kısaslarını bazen açık, 
bazen da kapalı bir ifadeyle anlatmış, ortamın enerjisini kendine 
doğru çekmeyi başarabilmiştir. Arvasi tarikatında yapılan 
görüşmeler genel olarak kadın anlatıları ve anlatıların icra edildiği 
sosyo-kültürel bağlamda yapılmış olup, kadının statüsü, kadın 
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sistemlerini, âdâb ve erkânını ve İslâm kısaslarını bazen açık, 
bazen da kapalı bir ifadeyle anlatmış, ortamın enerjisini kendine 
doğru çekmeyi başarabilmiştir. Arvasi tarikatında yapılan 
görüşmeler genel olarak kadın anlatıları ve anlatıların icra edildiği 
sosyo-kültürel bağlamda yapılmış olup, kadının statüsü, kadın 

icracının dinleyicilerle etkileşimi ve bunun icra edilen geleneksel 
anlatının icrasına, yapısına, işlevine tesirlerine odaklanılarak şöyle 
sonuçlara ulaşılmıştır.  
Arvasi tarikatında evlilikler genelde aile arasında ve akraba 
çocuklarıyla gerçekleşiyor. Düğünlerde müzik aleti çalmak hala 
haram/günah ve yasak kabul ediliyor. Düğünler, bir veya iki gün 
sürüyor, mevlid’li ve yemekli gerçekleşiyor, isteyen gençler kendi 
aralarında sözlü ilahilerle atışabiliyorlar. Eğitimin, ağırlıklı olarak 
köydeki medresede gerçekleştiğini fakat günümüzde maddi durumu 
uygun olan ailelerin erkek çocuklarını okutmak için şehir dışına da 
gönderdiğini üst düzey meslek erbabı olduklarını öğreniyoruz. Kız 
çocukların eğitimi ile ilgili, sadece okuma-yazma bilmesinin onlara 
yeterli geldiğini, Kur’anı öğrenip dindar yetişmesinin geleneklerini ve 
dini kaidelerini yaşatmak için daha uygun olduğunu yine bir çok 
kadından aldığımız bilgiden öğreniyoruz.Seyidlerine bağlılıklarının 
olduğunu, çocuklarını evlendirirken ve daha farklı bir iş için onları 
geliştirirken kendisinden icazet almadan hareket etmediklerini 
belirtmişlerdir. 
Görüşmelerimiz altı hane, toplam 8 kadınla gerçekleşmiş olup, çok 
eşlilikle ilgili genel tavır ve durumun düşünce yapılarında benzer 
olduğu, din faktörünün şehir merkezindeki Arvas’lara göre daha katı 
olduğu sonucuna varılmıştır. Van şehir merkezinde, kadınların dini 
toplantısında görüştüğümüz kadınlar da, çok eşlilikle ilgili köydeki 
kadınlardan pek farklı bir düşünceye sahip görülmemiştir. Kız 
çocuklarını okutma taraftarı olmadıklarını, fakat şehir merkezindeki 
avantajdan dolayı gönderdiklerini (başı kapalı olması şartıyla) 
aktarıyorlar. 
Tarikatta kadın, içinde yer aldığı farklı toplumlarda, o toplumun 
özelliklerine uyum sağlayarak hayatını devam ettirmek zorunda 
kalmıştır.  
Dolayısıyla, hangi din sözkonusu olursa olsun hiçbir dinsel dogmanın 
başlangıçtaki saf halinde kalmadığını Arvasi tarikatındaki örnekte 
görüyor ve daima toplumların maddi koşullarından  kaynaklanan 
farklı  özelliklerince  değişime uğratıldığını söz konusu tarikatı örnek 
göstererek söyleyebiliriz. Bu nedenle de, gene hangisi sözkonusu 
olursa olsun, belli bir dinsel toplulukta kadınların durumunu ve 
statüsünü  incelerken yalnızca dinsel dogmanın özelliklerini değil, o 
toplumun ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel  bütün  koşullarını 
göz önünde tutmak gerektiğini, “insanın yaşadığı yere benzediği” 
savından ve görüşmeler neticesi belirtilebilir. 
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Kaynak Kişiler  
Derleme sırasında kendilerinden bilgi alınan kişiler, metin içinde ve 

söz konusu ağıtların başında K.1 (Kaynak Kişi 1), K.2 (Kaynak Kişi 2)..vs 
kısaltmaları kullanılarak verilmiştir. Bu kişilerle ilgili bilgiler ise şu 
sıralamada gösterilmiştir: Adı-soyadı, doğum yılı veya yeri, evlilik yaşı, 
öğrenim durumu, mesleği şeklinde sıralanmıştır.  
K.1: Sacide Irtak, 50 yaşında, Bahçesaray, 15, yok, ev hanımı. 
K.2: Raife Arvasi, 66 yaşında, Bitlis/Hizan, 11, yok, ev hanımı. 
K.3: Nihal Arvasi, 32 yaşında, Van/Gevaş, 17, var, ev hanımı. 
K.4: Canan Arvasi, 20 yaşında, Arvas köyü, bekar, var, ev kızı. 
K.5: Ayşe Arvasi, 28 yaşında, Bahçesaray (Yayla köyü), 16, okuma var-, ev 
hanımı.  
K.6: Aynur Arvasi, 20 yaşında, Arvas köyü, bekar, var, ev kızı. 
K.7: Fadile Arvasi, 66 yaşında, Bahçesaray, 12, yok, dul, ev hanımı. 
K.8: Hidayet Arvasi, 43 yaşında, Bahçesaray (Yayla köyü), var, köy muhtarı, 
Ayşe ile evli. 
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