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Yazılı Kaynaklarda Van Atasözleri
Yılmaz ÖNAY

Özet
Atasözü, Türkçe bir kelimedir. Bugün tekil olarak atalar sözü veya
atasözü, çoğul olarak da atasözleri biçiminde kullanılmaktadır. Sözlü halk
anlatmaları içerisinde günlük hayatla en fazla iç içe olan tür, atasözleridir.
Günlük konuşmalarımızın ayrılmaz bir parçası olan atasözlerine, bir kaç
kelimeden ibaret, kuru, basit sözler olarak bakmamak lazımdır. Bu sözler,
atalarımızın uzun geçmişe dayanan tecrübelerinin özlü sonuçlarıdır. Her
dilde atasözleri ve deyimler vardır. Her millet, kendi karakterine, kendi
yapısına, kendi hayat görüşüne ve huylarına uygun atasözleri ile düşünür,
konuşur ve hareket etmeye çalışır. Atasözlerinin değişmeyen özellikleri
olan anonim olma, eskilik, tecrübeye dayanma, hüküm bildirme, hikmet
taşıma, bütün atasözlerinin ortak noktalarıdır. Bugüne kadar Van
atasözleri ile ilgili müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Yıllıklar, kutlama
kitapçıkları, turistik amaçla hazırlanan broşürler, mahallî dergiler, öğrenci
mezuniyet tezleri, Van ile ilgili yazılmış muhtelif kitaplar, Van
atasözlerinin yer aldığı yazılı kaynaklardır. Çalışmamız, yazılı
kaynaklarda yer alan Van atasözlerinin bir araya getirilmesiyle sınırlı
tutulmuştur. Bu kaynaklardan tespit edebildiğimiz Van atasözü sayısı
1196’dır. Bu 1196 atasözünden 496 tanesi, müracaat ettiğimiz kaynaklarda
mükerrer olup geriye kalan sayı 700’ dür.
Anahtar Kelimeler: Atasözü, Deyim, Van atasözleri.

Proverbs of Van in Written Sources
Abstract
Atasozü (proverb) is a Turksih word. Today, proverbs or verbs of ancestry
for singuler form, proverbs for plural form have been used. The type
which is the most related with daily life is proverb in verbal narrations.
It’s not right to consider proverbs as consisting of a few words and as
expressions which are simple and worthless. These expressions are pithy
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results of our ancestors’ experiences which are built on a long-term. Every
language has a proverb and idiom structure for itself. Every nation thinks,
speaks and acts with proverbs which are correct for that nation’s
characteristics, structure, life style and habits. Being anonymus, old, based
on experience, telling mystic wisedom and expressing verdict are common
ground of all proverbs. A seperate study has not been done since today
about proverbs of Van. Annual books, celebration booklets, brochures for
tourists, logal magazines, graduation studies, books which are written
about Van are written sources of proverbs of Van. This study is limited
with gathered proverbs of Van which are in written sources. The number
of proverbs of Van is 1196. 496 of these are can be found in sources,
remaining proverbs are 700.
Keywords: Proverb, Idiom, Proverbs of Van.

Giriş
Belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuş bir birleşik kelime olan atasözü,
Türkçe bir kelimedir. Bugün tekil olarak atalar sözü veya atasözü, çoğul olarak da
atasözleri biçiminde kullanılmaktadır. “Eskiden hem atasözlerinin, hem de birtakım
deyimlerin başka bir adı da meşhur sözler idi” (Aksoy 1984: 18).
“Aslında atasözü genel bir adlandırmadır. Bunun içerisinde darbımeseller ve
tabirler (= deyimler) yer alır. Darbımesel, çeşitli şekilleriyle her şeyden önce bir
hüküm ifade eder. Darbımesel tamlamasının eskiliği ve bunun yeni nesiller için artık
çok yabancı bir Farisî terkip haline gelmiş bulunması dolayısıyla hüküm ifade eden
sözlere atasözü denmesi, bunların dışında kalanların da deyim adıyla adlandırılması
doğru olur. Ancak deyimlerin de atasözleri gibi atalardan intikal eden bir miras
olduğu unutulmamalıdır” (Türk Atasözleri ve Deyimleri-I 2001: V-VI).
Bizim atasözü olarak adlandırdığımız bu tür söz kalıplarına her dilde değişik
isimler verilmiştir. Yunanca parabol, Latince ve Fransızca’da proverbe, Almanca’da
sprichwört, Farsça’da pend, Arapça’da mesel, atasözü karşılığında kelimelerdir
(Kaya 2004: 435).
Arapça’da mesel, atasözü, darbü’l mesel ise “böyle bir söz söylemek” demektir.
Fakat bu tabir, vaktiyle dilimize doğrudan doğruya mesel manasında alınmış,
herkesçe de o manada söylenip kullanılmıştır. Mesel’in çoğulu emsal, darbımesel’in
çoğulu ise durub-ı emsal’dir (Aksoy 1984: 18). Uzun süre kullanılan bu kelimeler
yerlerini son yüzyılda Türkçelerine bırakmışlardır.
Bugün, Türkiye dışındaki diğer Türk boylarında, atasözü terimi yerine
Azerîce’de : atalar sözü; Başkurt Türkçesinde: makal, aytım, atalar hüzi; Kazakça’da:
makal, matal, nakıl; Kırgızca’da: makal, lakap; Özbekçe’de: tayinlamak, belgilemek,
makal; Türkmence’de: bellemek; Uygurca’da: belgülimak, tayinlimak” kelimeleri
kullanılmaktadır (Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü-I 1991: 32-33).
Atasözleri, sözlü geleneğin en eski örneklerindendir. “İstisnalar hariç, büyük
çoğunluğu ile anonim mahiyet taşıyan, yani ilk defa kimin tarafından ve ne zaman
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ortaya atıldıkları bilinmeyen darbımeseller, halk topluluklarının asırlar boyunca
karşılaştıkları hadiselerden ve tecrübelerden ilham alarak ortaya attıkları,
benimsedikleri ve kendilerinden sonra gelecek nesillere devrettikleri nasihatler, yol
gösterici tavsiyeler, cemiyet ve tabiat hadiselerinin nasıl sona ereceklerini belirten
düşüncelerdir (Türk Atasözleri ve Deyimleri-I 2001: VI).
Sözlü halk anlatmaları içerisinde günlük hayatla en fazla iç içe olan tür,
atasözleridir. Atasözleri, günlük konuşmalarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Atasözü
kullanmadığımız gün, yok gibidir. Bilinçli olarak kullanmasak da ama mutlaka
farkında olmadan birkaç atasözüne müracaat etmişizdir.
Atasözleri, günlük hayatta kullanılmaları bakımından da diğer sözlü türlere göre
farklılık gösterirler. Bir fıkra gibi, bir masal ya da bir destan parçası gibi
istenildiğinde hemen anlatılan, yerli yersiz müracaat edilen bir tür değildir. Yani,
“Size bir kaç atasözü söyleyeyim” ya da: “Şimdi size bir kaç atasözü anlatacağım”
diyemeyiz. Bunlar ancak gerektiğinde, yeri geldiği zaman söylenen sözlerdir.
Konuşmada söz arasında, belli bir yerde, belli bir durumda, düşünceye, fikirlere
açıklık getirmek, ileri sürülen fikri kuvvetlendirmek, karşımızdaki kişiyi ikna etmek,
az sözle çok şey anlatmak için kullanılır. Yerinde ve zamanında kullanmak şartıyla,
konuşmalarını atasözleri ile süslemesini becerenler meramlarını anlatabilmede,
iknada daha başarılı olurlar.
“Bir atasözünün söylenmesi için belli bir vesilenin çıkmış olması gereklidir. Bu
bakımdan atasözü, biraz fıkra’ya benzer. Fıkranın ondan farkı; fıkra, bir vesile
düşünce anlatılmakla beraber, anlatıldığı yerde düz konuşmadan bağımsızdır, ondan
kopmuş haldedir. Atasözü ise hasbıhal’in içinde, ondan ayrılmaz bir parçadır. Yalnız
bir yerde atasözünün günlük konuşmalardan bağımsız kullanıldığını görüyoruz:
Kırımlı Karayımlar’da ve Anadolu’da İçel bölgesinde sadece atasözü ile kurulan bir
oyun vardır. Bir atasözü söylenir, karşı taraf söylenen atasözünün başlangıç harfinde
yeni bir atasözü bulmaya çalışır. Oyun bu şekilde devam eder. Tıkanan taraf, oyunu
kaybetmiş sayılır.” (Boratav 1988: 119)
Sözlü halk anlatmaları içerisinde ayrı ve özel bir yeri olan atasözleri, kısa ve
yoğun anlatmalar olmalarının yanında, alay etme, şaka, oyun, eğlence gibi hususlara
yer vermemeleri bakımından da dikkati çekerler. (Boratav 1988: 118) Atasözlerine,
bir kaç kelimeden ibaret, kuru, basit sözler olarak bakmamak lazımdır. Bu sözler,
atalarımızın uzun geçmişe dayanan tecrübelerinin özlü sonuçlarıdır.
“Her dilde atasözleri ve deyimler vardır. Toplumbilim, ruhbilim, eğitim,
ekonomi, felsefe, tarih, ahlâk, folklor gibi birçok konuları ilgilendiren ve birçok
yönlerden inceleme konusu edilmeye değer olan bu millî varlıklar, deyiş güzelliği,
anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından pek önemli dil yapılarıdır.” (Aksoy
1984: 17)
“Her milletin belli bir karakteri vardır. Bu karakter, -o milletin yaşayışında,
anıtlarında görüldüğü gibi- düşünce dünyasında, özellikle atasözlerinde belirir.
Bundan dolayı her millet, kendi karakterine, kendi yapısına, kendi hayat görüşüne
ve huylarına uygun atasözleri ile düşünür, konuşur ve hareket etmeye çalışır.” (Oy
1972: 17)
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M. Türker ACAROĞLU, Dünyanın 155 milletine ait 16.175 atasözüne yer verdiği
Dünya Atasözleri adlı eserinin Giriş bölümünde, atasözlerinin Dünya milletlerinde
ve bizdeki durumu hakkında bilgi vermektedir (Acaroğlu: 5-13). “Atasözleri
olmayan diller pek azdır. Kültür düzeyinin, okuma-yazma oranının bununla ilgili
olmadığı sanılmaktadır. Svahili gibi Doğu Afrika’nın kara derili insanlarının dilinde
pek çok atasözü varken, Moğol ırkından geldikleri sanılan Amerika Kızılderililerinin
dilinde çok az atasözü bulunmaktadır” (Acaroğlu: 5) tespitinde bulunan Acaroğlu,
atasözlerinin dinî inanışlarla da yakından ilgili olduğunu, en azından eski inanış
sistemlerindeki din ulularına, semavi dinlerin peygamberlerine ait hikmetli sözlerin
atasözlerinin en eski örnekleri olmasıyla ilgi şu tespitlerde bulunmaktadır: “Eskiden,
Arapça mesel kelimesi, örnek, ibret alınacak söz, atasözü anlamında kullanılırdı.
Yazılı belgelere göre, ilk mesel’leri ortaya koyanlar, daha çok peygamberlerdir.
Sümer, İran, Anadolu, Fenike, Mısır, Roma, Hint, Yunan ve İbrani dillerinde Tanrı
buyrukları birer mesel biçiminde bildirilirdi. Tevrat’ta yer alan Hz. Süleyman’ın
Meselleri, İncil’deki Hz. İsa’nın atasözleri, Kur’an dışında kalan Hz. Muhammed’in
hadisleri bu türdendir. İbraniler, “Kutsal Kitap’a bir “Meseller Kitabı” ile katkıda
bulunmuştur.” (Acaroğlu: 5).
Türk Atasözleri, dünyanın en eski atasözleri arasında sayılır. Türk yazı dilinin
bilinen en eski örneği olan Orhun Kitabeleri’nde atasözlerine de rastlanır. “ Bu
abidelerin metinleri arasında birkaç tane atasözü mevcuttur ki, mesela bunlardan
birisi değişerek günümüzde Ağaç yaşken eğilir şeklinde kullanılmaktadır.” (Türk
Atasözleri ve Deyimleri-I 2001: IX)
XI. yüzyılda yazılmış olan Divanü Lugati’t Türk’te 290 kadar atasözü
bulunmaktadır. Bilindiği üzere bu muhteşem eser, İslami döneme ait bir eser
olmakla beraber, kelimelerin açıklamalarında kullanılan örneklerin tamamına yakını
İslamiyet öncesi kültüre ait örneklerdir. “Bunlardan bir kısmı (60 kadarı) manasın
koruyarak birtakım ses değişiklikleriyle (Aç ne yemez, tok ne demez= Aç ne yimes,
tok ne times gibi), bir kısmı da değişerek (Misafir gelirse, saadet gelir =Misafir
kısmeti ile gelir gibi) günümüze kadar gelebilmiştir (Türk Atasözleri ve Deyimleri-I
2001: IX)
Atasözleri bir milletten başka bir millete geçebilir. Hemen her millet, tarih
boyunca kültürel ilişkide bulunduğu başka milletlerin atasözlerini almış, kendi
atasözleri de başka milletlerin diline geçmiştir. Bunu önlemek mümkün değildir. Bu
bakımdan, atasözlerinin yurdu yoktur denilebilir. Bunlar, ister Türkiye’de, ister
Fransa’da, ister Japonya’da, ister Afrika ya da Avustralya’da söylenmiş olsunlar,
insan özyapısının her yerde aynı ya da yakın olduğunu gösterir. Milletlerin
hayatlarında ortak yanlar varsa, meydana getirecekleri atasözlerinde de benzerlikler
olacaktır (Acaroğlu: 5-13).
Her sözlü anlatın türü gibi atasözlerinin de pek çok tarifi yapılmıştır. Bu tariflerin
büyük bir çoğunluğu birbirine benzemektedir. Sözlük, ansiklopedi ve atasözü ile
ilgili eserlerden seçtiğimiz bir kaç tarifi aşağıya alıyoruz.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kısa ve öz atasözü tarifi şöyledir:
“Atalardan gelen ve onların yüzyıllar içindeki tecrübe ve müşahedelerine dayalı
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düşüncelerini öğüt ve hüküm şeklinde nakleden anonim mahiyette kısa ve özlü söz.”
(TDV İslâm Ansiklopedisi 1991: 44)
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük ’ünde atasözü için şu karşılık verilmektedir:
“Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak kısaca söylenmiş ve halka mal olmuş
öğüt, darbımesel.” (Türkçe Sözlük 1983: 83)
Seyit Kemal KARAALİOĞLU, atasözünü şu şekilde tarif eder: “ Az kelime ile
anlatılmış, halka mal olmuş hikmetli söze denir.” (Karaalioğlu 1969: 69)
Şükrü ELÇİN’in Halk Edebiyatına Giriş adlı eserindeki atasözü tarifi ise şöyledir:
“Hayat prensibi olarak fikir ve düşünceleri; din, ahlak, hukuk, iktisat, terbiye,
gelenek-görenek ile tabiat olaylarından, teknikten vb. çıkacak kaideleri müşahhastan
mücerrede giden bir yolla, bazen bir fikir kılığında söz veya yazı ile nesillerden
nesillere intikal ettiren hikmetli cümlelerdir.” (Elçin 1981: 684)
Abdurrahman GÜZEL, Ali TORUN imzalı Türk Halk Edebiyatı El Kitabı adlı
eserde Atalar Sözü için şu şekilde bir tarif verilmiştir: ”İlk söyleyenlerini
belirleyemediğimiz atasözleri, hayat prensibi olacak fikir ve düşünceleri, din, ahlâk,
hukuk, iktisat, terbiye, gelenek, görenek ile tabiat olaylarından, teknikten, vb. çıkacak
kuralları somuttan soyuta giden bir yolla söz veya yazıyla nesilden nesile aktarılan
hikmetli cümlelerdir.” (Güzel-Torun 2003: 202)
Ömer Asım AKSOY’un atasözü tarifi ise şöyledir: “Atalarımızın uzun
denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak
düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş öz sözler.”
(Aksoy 1984: 36)
Yukarıdaki tariflerde, atasözlerinin değişmeyen özellikleri olan anonim olma,
eskilik, tecrübeye dayanma, hüküm bildirme, hikmet taşıma, tariflerin ortak
noktalarıdır. Hemen hemen bütün tarifler bu beş ana nokta üzerine kurulmuştur.
Bunlar, atasözlerini benzerlerinden ayıran özelliklerdir. Mesela, atasözleri ile
vecizeler arasında şekil ve muhteva bakımından hiçbir fark yoktur. Bir vecizeyi
atasözünden farklı tutmamızın tek sebebi, vecizeyi söyleyenin kim olduğunun
bilinmesi, atasözünün ise anonim olmasıdır. Ancak gerek atasözlerinin gerekse
bütün anonim türlerin de vecizeler gibi mutlaka bir ilk söyleyeni vardır. Ancak bu ilk
söyleyenler zamanla unutulmuş ve bu ürünler halkın ortak malı olmuştur.
Atasözleri ile deyimler, birbirlerine en sık karıştırılan sözlerdir. İkisi de kısadır;
ikisi de özlü sözdür; ikisi de anonimdir. Ama birine atasözü, diğerine deyim
denmiştir. İşte “hüküm bildirme”, bu iki türü birbirinden ayıran, bir sözün deyim
değil de atasözü olduğuna karar vermemizi sağlayan anahtar özelliktir.
Atasözleri, her araştırmacı tarafından değişik açılardan ele alınıp tasnif edilmiştir.
Atasözleri dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Ömer Asım AKSOY,
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü adlı üç ciltlik çalışmasında atasözlerini, kavram
özelliklerini dikkate alarak yedi ana gruba ayırmaktadır:
1. Sosyal olayların nasıl olageldiğini -uzun bir gözlem ve deneme sonucu
olarak- tarafsızca bildiren atasözleri (Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.)
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2. Tabiat olaylarının nasıl olageldiklerini -uzun bir gözlem sonucu olarakbelirten atasözleri (Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.)
3. Sosyal olayların nasıl olageldiğini uzun bir gözlem ve deneme sonucu
olarak bildirirken bundan ders almamızı hatırlatan atasözleri (Ağlamayan çocuğa
meme vermezler.)
4. Denemeye ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlâk dersi ve
öğüt veren atasözleri (Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.)
5. Birtakım gerçekler, felsefeler, bilgece düşünceler bildirerek (dolayısıyla)
yol gösteren atasözleri (Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.)
6. Töre ve gelenekleri bildiren atasözleri (Dost başa, düşman ayağa ‘bakar’.)
7. Kimi inanışları bildiren atasözleri (Baykuşun kısmeti ayağına gelir.) (Aksoy
1984: 21-22).
Atasözleri, diğer sözlü anlatım türleri kadar bağımsız tür değildir. Edebiyatın
bütün türleri içinde kullanılırlar. Mesela bir koşmanın, bir maninin, bir türkünün her
hangi bir mısrası atasözü olabilir; ya da divan şiirinde bir beyit olduğu gibi atasözü
olabilir. Destan, halk hikâyesi, masal gibi türler incelendiğinde çok sayıda
atasözünün kullanıldığı görülür.
Diğer türler gibi atasözlerinin de kendisine has birtakım şekil ve muhteva
özellikleri vardır. Bu sözler, kalıplaşmış, klişe haline gelmiş sözlerdir. Her atasözü,
belli bir kalıp içinde, belli kelimelerle söylenmiş olan donmuş bir biçimdir. Kelimeleri
değiştirip, yerlerine aynı anlamda olsa da başka kelimeler konulamayacağı gibi,
cümlenin biçimi de bozulamaz. Mesela: Derdini saklayan derman bulamaz yerine,
Derdini saklayan ilaç bulamaz diyemeyiz (Aksoy 1984: 20). Atasözleri, kısa ve özlü
sözlerdir. Az kelime ile çok şey anlatırlar. Çoğu bir iki cümledir. Daha uzun olanları
azdır (Aksoy 1984: 21-22).
Atasözleri konuşma biçiminde, düz cümleler halinde olabileceği gibi manzum
şekilde de olabilirler. Çoğu zaman düz cümle halinde olanlarında da iç kafiye söz
konusudur. Yani onları da bir bakıma manzum şekilde düşünebiliriz. Mesela:
Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al atasözünü;
Anasına bak kızını al
Kenarına bak bezini al
şeklinde manzum atasözü halinde düşünebiliriz. Manzum atasözü olarak
düşündüğümüz bu atasözlerinin büyük çoğunluğu hece vezniyledir. Hecenin her
kalıbında atasözüne rastlanır. (Oy 1972: 54-55)
Atasözlerinde ele alınmayan konu yok gibidir. İnsan hayatı ile ilgili her şey,
atasözlerinin de konusu olmuştur.
Sözlü halk edebiyatı ürünleri ile ilgili yöresel çalışmaların giriş bölümlerine
genellikle “Yöremiz masallar açısından, atasözleri bakımından, fıkralar konusunda
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en zengin yörelerden biridir” şeklinde ifadelerle başlandığı görülür. Bu ifade,
örneğin halk hikâyeciliği için, âşıklık geleneği için, ya da belli seyirlik oyunlar için
kullanıldığında yerinde bir tespit olabilir. “Kars, Erzurum ya da genel olarak Kuzey
Doğu Anadolu Bölgesi âşıklık geleneği bakımından en zengin yöremizdir” dememiz
yanlış olmaz. Ancak bazı sözlü halk edebiyatı türleri vardır ki, örneğin atasözleri,
bilmeceler, tekerlemeler, fıkralar gibi, bunlar bütün yörelerimizde yaygındır. Bu
türlerin, yöresel şartlardan kaynaklanan özellikleri üzerinde durulabilir. Ancak
mesela atasözlerini yörelere göre nicelik bakımından mukayeseye çalışmak yanlış
olur. Çünkü tahkiyeye dayanan türlere göre gündelik hayatla daha fazla iç içe olan
bu türler, bütün yörelerimizde yoğundur. Her yöre gibi Van da bu yoğunluğu
yaşayan, bu zenginliğe sahip illerimizdendir.
Ömer Asım AKSOY, atasözlerini kullanıldıkları çevre ve zamana göre dört gruba
ayırır. Aksoy, bu tasnifin birinci grubunda yer alanları “ Bugün yurdumuzun her
yerinde kullanılanlar”; ikinci gruptakileri de “Kullanılışları yurdumuzun kimi bölgelerine
özgü olanlar” şeklinde adlandırır (Aksoy 1984: 11). Çalışmamızda kullandığımız Van
atasözleri, bu tasnifte ikinci gruba girecek atasözleridir.
Mahallî atasözlerinin mümkün olduğu kadar tasfiye edildiğinin belirtildiği Millî
Kütüphane Başkanlığı tarafından yayınlanan Türk Atasözleri ve Deyimler isimli iki
ciltlik eserde Aksoy’un tasnifindeki (Aksoy 1984: 11) birinci gruba girecek atasözü
sayısı 10.730 dur (Türk Atasözleri ve Deyimleri I 2001: XI).
Bu çalışma, ulaşabildiğimiz yazılı kaynaklarda yayınlanmış olan Van
atasözlerinin bir araya getirilmesiyle sınırlı tutulmuş, ileride Van atasözleri üzerine
çalışacakların, bütün kaynakları tek tek taramaları yerine, hepsini bir arada
görebilmeleri amaçlanmıştır.
Çalışmamızın hacmi dikkate alınarak Van atasözlerinin şekil ve muhteva
özelliklerine girilmemiştir. Çünkü bu konu, başlı başına ayrı bir araştırma konusu
olabilecek genişliktedir.
Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler
adlı eserin önsözünü yazan Derleme-Tarama Kolu Başkanı Ömer Asım AKSOY, bu
önsözde, derlemelerle Dil Kurumu’na gönderilen söz sayısının 26.538 olduğunu, bu
26.538 söz ayıklandığında geriye kalanlardan esere alınan atasözü sayısının 4248,
deyim sayısının da 4624’ü bulduğunu belirtmektedir (Bölge Ağızlarında Atasözleri
ve Deyimler 1996: 8). Bu sayılar tabii ki eserde örnekleri verilen yörelerin atasözü ve
deyim sayıları değildir. Örneğin eserde 283 adet Van atasözü yer alırken, bu sınırlı
çalışmamızda tespit ettiğimiz atasözü sayısı 700 dür.
Bugüne kadar Van atasözleri ile ilgili müstakil bir çalışma yapılmamıştır.
Yıllıklar, kutlama kitapçıkları, turistik amaçla hazırlanan broşürler, mahallî dergiler,
öğrenci mezuniyet tezleri, Van ile ilgili yazılmış muhtelif kitaplar, Van atasözlerinin
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yer aldığı yazılı kaynaklardır. Van ile ilgili internet sitelerine alınmış atasözü
örnekleri de çoğunlukla bu kaynaklardan alınanlardır.
Çalışmamızla ilgili olarak ulaşabildiğimiz bu kaynaklardan tespit edebildiğimiz
Van atasözü sayısı 1196’dır. Muhtemelen gözden kaçanlar da, fazladan alınanlar da
olmuştur. Bu 1196 atasözünden 496 atasözü, müracaat ettiğimiz kaynaklarda
mükerrerdir.
Van atasözlerinin yer aldığı yayınlar ve yayınlarda yer alan atasözü sayıları ile
ilgili bilgiler şöyledir:
1. Cumhuriyetin 50. Yılında Van-1973 İl Yıllığı, Kral Matbaası, İstanbul 1973, s. 118.:
Eserin “VI- Kültür Bölümü” nde, “Atasözleri” başlığı altında 12 adet atasözü yer
almaktadır. Bu 12 atasözü, hemen hemen aşağıdaki bütün kaynaklarda tekrar
kullanılmıştır.
2. Yılmaz ÖNAY, Van Folklorundan Örnekler, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum 1976, (Yayınlanmamış Bitirme
Tezi), s. 45-49. :
Dr. Bilge SEYİDOĞLU Danışmanlığında hazırlanan bu mezuniyet tezinin “Van
Atasözleri” başlığı altında 93 atasözü bulunmaktadır. Sözlerin büyük çoğunluğu
Mevlüt OKAYER’den derlenmiştir.
3. Van Kütüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara 1992, s. 406-407. : Proje
yürütücülüğünü Abdulkerim ABDULKADİROĞLU’nun yaptığı bu çalışmada,
“Türküler, Ninniler, Maniler, Bilmeceler, Atasözleri ve Deyimler” bölümünü
hazırlayan Hayrettin RAYMAN, 48 adet atasözüne yer vermiştir.
4. Kaya KAYAÇELEBİ, Doğunun Yıldızı Van (Bütün Yönleriyle), Zafer Matbaası,
İstanbul 1990, s. 181-183. : Kayaçelebi, eserinde “Van’a Ait Atasözleri” ve “Van’a Ait
Deyimler” başlıkları altında toplam 93 adet söze yer vermiştir. Yazarın, deyim olarak
gösterdiği 30 adet sözden 20 tanesi atasözüdür. Buna göre Kayaçelebi’nin
çalışmasında 83 adet atasözü vardır.
5. (Yazarı Belirtilmemiş), “Atasözleri ve Deyimler”, Vanlıların Sesi, Aralık-Ocak
1994, Yıl 2, S. 2-3( İç sayfada 14), s. 30. : İstanbul’da yaşayan Vanlılar tarafından
çıkarılan dergide kimin tarafından yazıldığı belirtilmeyen "Atasözleri ve Deyimler”
başlıklı yazıda, atasözleri ile ilgili çok kısa bilgi verildikten sonra 49 adet Van atasözü
sıralanmıştır.
6. Hıfsullah ALTAÇLI, “Van Ağzı Deyimler”, Dünyada Van, Yıl 7, S. 20, s. 29-31,
1999. : Deyim hakkında verilen kısa açıklamanın ardından, Van’ın ağız özellikleri
korunarak verilen 85 adet sözden 27 tanesi atasözü özelliği göstermektedir. Yazar
sözleri, kısa açıklamalarını da vererek açıklamıştır.
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7. Cumhuriyetin 75. Yılında Van, Van Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yayınları, Ankara 1988, s. 141-144. : Van Valiliği Kültür Varlıklarını Araştırma,
Derleme Tanıtma ve Yayınlama Merkezi tarafından, Cumhuriyeti 75. Yılı
münasebetiyle hazırlanan ve yazarları arasında yer aldığımız eserin “Folklor”
başlıklı ana bölümünde, Van Folklorundan örnekler verilirken, “Atasözleri” başlığı
altında 83 adet Van atasözü yer almıştır..
8. Celal GAZİOĞLU, Bütün Yönleriyle Tarih ve Kültür Hazinesi Erciş, (Yayınevi
Yok), Erciş 2007, s. 357-377. : Erciş folkloru denildiğinde akla gelen ilk isimlerden
olan Gazioğlu, 708 sayfalık bu çalışmasında, - amatör bir ruhla da olsa- Erciş’in
tarihi, kültürü ve folkloru ile ilgili bilgiler ve çok değerli folklorik malzemeler
vermektedir. Eserin “Atasözleri ve Vecizeler” başlığı altında 127 adet (Sayfa: 357364), “Deyimler” başlığı altında da 174 adet (Sayfa: 365-377) olmak üzere toplam 301
adet atasözü mevcuttur. Deyim başlığı altında yer alan atasözleri, Atasözü ve Vecize
başlığı altındakilerden daha fazladır. Her iki başlık altındaki sözlere birer cümle ile
açıklama getirilmiştir.
9. Selahattin KOŞAR, Dünden Bugüne Erciş, Erciş Ofset Matbaacılık ve
Gazetecilik, Erciş 2008, s. 195-201. : Eserde, “ Erciş’te Söylenen Atasözleri” başlığı
altında atasözleri ile ilgili kısa açıklama yapılarak 97 adet atasözüne yer verilmiştir.
Gazioğlu’nun çalışmasında olduğu gibi Bu eserde de “Erciş’te Söylenen Deyimler”
başlığı altında, deyim olarak verilenler 111 sözden 60 tanesi atasözüdür. Böylece
Koşar’ın eserindeki atasözü sayısı 157 olmaktadır.
10. Ömer Asım AKSOY (Editör) vd., Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I,
İkinci Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996.: Türk Dil Kurumu DerlemeTarama Kolu Başkanı Ömer Asım AKSOY yönetiminde, derleme fişleri üzerinde
çalışılarak Kurum Görevlilerince hazırlanan bu eserde, 283 adet Van atasözü
bulunmaktadır. Bu 283 atasözünden 216 tanesinin sadece Van’a ait olduğu, 67
atasözünün ise Van ile beraber başka yörelerde de kullanıldığı, atasözlerinin sonuna
bırakılan derleme yeri ile ilgili bilgilerden anlaşılmaktadır. Eserin baş kısmında,
Derleyici Adları ve Derleme Yerleri çizelgesinde Van’ ait 15 atasözünün Mevlüt
OKAYER tarafından gönderildiği ayrıca belirtilmiştir.
Yukarıdaki bu 10 yazılı kaynaktan alınan, bir kısmı sözlü kaynaklardan da
derlenen Van atasözleri aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır. Atasözleri,
kaynaklardaki şekline mümkün olduğunca müdahale edilmeden alınmaya
çalışılmıştır. Bazı atasözleri mahallî kelimelerle, Van ağzına göre değişikliğe uğramış
kelimelerle kurulmuştur. Bu özellikteki atasözlerine orijinalliği bozulur endişesiyle
müdahale edilmemiştir. Sayıları çok fazla olmayan bu mahallî kelimeler, Van ağzına
ait söyleyiş biçimleri, bulunduğu yerde parantez içerisinde kısaca açıklanmıştır.
“Bahçeler barı, heyvalar (ayvalar) sari, kim derse desin, sen deme bari” gibi.
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Her arasözünün sonunda, o atasözünün hangi kaynakta/ kaynaklarda yer aldığı
kısaltmalarla gösterilmiştir. Atasözlerinin sonunda kullanılan kısaltmalar, şu
kaynaklarla ilgilidir:
1. (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (Yazarı Belirtilmemiş), “Atasözleri ve Deyimler”,
Vanlıların Sesi, Aralık-Ocak 1994, Yıl 2, S. 2-3( İç sayfada 14), s. 30.
2. (C. Gazioğlu, Erciş) Celal GAZİOĞLU, Bütün Yönleriyle Tarih ve Kültür
Hazinesi Erciş, (Yayınevi Yok), Erciş 2007.
3. ( C.75.Y. Van) Cumhuriyetin 75. Yılında Van, Van Valiliği Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1988.
4. (Dünyada Van Sayı 20) ALTAÇLI, “Van Ağzı Deyimler”, Dünyada Van, Yıl
7,S. 20, s. 29-31, 1999.
5. (K. Kayaçelebi Van) Kaya KAYAÇELEBİ, Doğunun Yıldızı Van (Bütün
Yönleriyle), Zafer Matbaası, İstanbul 1990.
6. (BAAvD)Ömer Asım AKSOY (Editör) vd., Bölge Ağızlarında
Atasözleri ve Deyimler I, İkinci Baskı, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara 1996.
7. (S. Koşar, Erciş) Selahattin KOŞAR, Dünden Bugüne Erciş, Erciş Ofset
Matbaacılık ve Gazetecilik, Erciş 2008.
8. (V. Kütüğü) Van Kütüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara 1992.
9. (Y. Önay. VFÖ) Yılmaz ÖNAY, Van Folklorundan Örnekler, Atatürk, Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum 1976. (Yayınlanmamış
Bitirme Tezi)
10. (1973 VİY) Cumhuriyetin 50. Yılında Van-1973 İl Yıllığı, Kral Matbaası,
İstanbul 1973.

Van Atasözleri
1. Acele etme, dilini dişlersin. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
2. Acı acıyı bastırır, su sancıyı. (S. Koşar, Erciş)
3. Acıktıkça bayram çeşidi düşer yâdına. (Dünyada Van Sayı 20)
4. Aç geğirir, hızan öğünür. (Hızan: Görmemiş) (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y.
Van)
5. Aç ile eceli gelen aynıdır. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (C. Gazioğlu,
Erciş)
6. Aç it fırına(/tandıra) bakmakla doymaz. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(S. Koşar, Erciş)
7. Aç karın, üskek (yüksek) nalın. (C. Gazioğlu, Erciş)
8. Aç kulağım, dinç kulağım. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
9. Aç öğürür, hızan geğirir. (Dünyada Van Sayı 20)
10. Aç tavuk düşünde darı görür. (C. Gazioğlu, Erciş)
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11. Aç yat, kuyruğu dik yat. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
12. Açı işletme, toku söyletme. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (1973 VİY) ( C.75.Y. Van)
(Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
13. Açım oynatmayın, tokum söyletmeyin.
14. Adam ol, sözünde ol. (S. Koşar, Erciş)
15. Adamı, tanıyan kurtlar yesin. (BAAvD)
16. Adamın ağzına bakarlar, atına ona göre nal çakarlar. (BAAvD) (V. Kütüğü) (Y.
Önay. VFÖ) (1973 VİY) ( C.75.Y. Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
17. Adamın başı büyük olacağına yaşı büyük olsun. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ)
(C.75.Y. Van) (Dünyada Van Sayı 20)
18. Adamın eli bok olmazsa karnı tok olmaz. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y.
Van)
19. Adamın öz evi, öz gori. (Gor: Mezar) (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
20. Adamın yere bakanından, suyun durgun akanından (kork). (S. Koşar, Erciş)
21. Ağ ipin pamuğa ziyanı vardır. (Y. Önay. VFÖ) (BAAvD) ( C.75.Y. Van)
22. Ağa kızıni ali, hızmekar başlığıni veri. (C. Gazioğlu, Erciş)
23. Ağacın kurdu içinden olmazsa, ağaca zeval yoktur. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ)
(C.75.Y. Van) (S. Koşar, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
24. Ağaçtan o yana köy vardır. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
25. Ağam ol, sözümde ol. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
26. Ağanın eli tutulmaz. (S. Koşar, Erciş)
27. Ağanın malı gider, hizmetkarın canı çıkar. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(S.Koşar, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
28. Ağası kuvvetli olanın iti (baltası) keskin olur. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y.
Van) (S. Koşar, Erciş)
29. Ağır otur, batman gel. (S. Koşar, Erciş)
30. Ağız yer, yüz utanır. (S. Koşar, Erciş)
31. Ağlatan yanında otur, güldüren yanında oturma. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ)
(C.75.Y. Van)
32. Ağlayanın malı gülene hayır etmez. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(S.Koşar, Erciş)
33. Ağzımı yandıran aş olsun, başımı kıran taş olsun. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(S. Koşar, Erciş)
34. Ağzın kürek, burnun kürek, ele gül, biz de gülek. (C. Gazioğlu, Erciş)
35. Ahmağa yüz, aptala söz verilmez. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
36. Akıl toprak değil ki, herkes başına savursun. (BAAvD) (Dünyada Van Sayı 20)
37. Akraba, gün olur, akrep olur. (K. Kayaçelebi Van)
38. Al at, hem kapar, hem teper. (BAAvD)
39. Al benden de bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt. (C. Gazioğlu, Erciş)
40. Al kapıda, sat kapıda, işin yoksa yat kapıda. (C. Gazioğlu, Erciş)
41. Alacaklı camuştan kuvvetlidir. (BAAvD)
42. Alan gümansız, satan imansız. (C. Gazioğlu, Erciş)
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Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. (S. Koşar, Erciş)
Âlem kazanır, molla bezenir. (BAAvD)
Alıcı kuş dindiğinden bellidir. (Dindik: Gaga) (BAAvD)
Alın terlemeyince mal kazanılmaz. (BAAvD)
Alışmış kudurmuştan beterdir. (S. Koşar, Erciş)
Âlim olmak istersen al kalemi durma yaz,
Cahil olmak istersen al kalemi durma kaz. (BAAvD)
49. Allah adamı it etsin rüt etmesin. (BAAvD) (S. Koşar, Erciş) (Dünyada Van Sayı 20)
50. Allah adamı yolun alt yanına düşürmesin. (BAAvD)
51. Allah ağız verene aş vermez, aş verene ağız vermez. (BAAvD)
52. Allah bela versin o şakaya ki, içinde hakikat olmaya. (V. Kütüğü) (Vanlıların Sesi
Sayı 2-3)
53. Allah bilir kulunu, ona göre verir çulunu. (BAAvD)
54. Allah dağına bakar karını verir. (K. Kayaçelebi Van)
55. Allah hazinesinden versin. (BAAvD)
56. Allah it oğlu itini tanır. (BAAvD)
57. Allah saklayanı kurt yırtmaz. (BAAvD)
58. Allah var, gam yok. (S. Koşar, Erciş)
59. Allah verdi mi dıngonun bağından da verir. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (
C.75.Y. Van) (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
(K.Kayaçelebi Van)
60. Allah’sız çöp başı deprenmez. (BAAvD)
61. Allah’tan gelen baş, göz üstüne. (Dünyada Van Sayı 20)
62. Alma mazlumun ahını, gökten indirir şahini.
63. Altın pula karıştırılmaz. (BAAvD) (Dünyada Van Sayı 20)
64. Alttan bakar, ciğer yakar. (S. Koşar, Erciş)
65. Anamın aşı, tandırın başı. (BAAvD)
66. Anamın ekmeğine kuru, ayranına duru diyemem. (C. Gazioğlu, Erciş)
67. Anan sarmısak, baban soğan; sen nerden çıktın gülbeşeker? (C. Gazioğlu, Erciş)
68. Anası cebini sırtına dikmiş. (Dünyada Van Sayı 20)
69. Araba düştü mü hendeğe, itler koşar cendeğe. (C. Gazioğlu, Erciş)
70. Arif olan anlar, horoz olan banlar. (BAAvD)
71. Arkadaş gerek düz gerek. (BAAvD)
72. Arpa buğday tayalandı, bizim gelin heyelandı. (Dünyada Van Sayı 20)
73. Arsız neden allanır, çat da giyse sallanır.
74. Asıl asıl, asilin dilinden asıl. (BAAvD) (Dünyada Van Sayı 20)
75. Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar; aslı ayrandır. (C. Gazioğlu, Erciş)
76. Asili almak zor, saklamak kolay; beddasılı almak kolay, saklamak zor.
(C. Gazioğlu, Erciş)
77. Aslan yatağından belli olur. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (Dünyada Van Sayı
20) (K. Kayaçelebi Van)
78. Aslında olan tırnağında gösterir. (BAAvD)
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79. Aş bulamiyi içmağa, atnan gidi sı….mağa. (C. Gazioğlu, Erciş)
80. Aş mı içtik ayrı düştük? (S. Koşar, Erciş)
81. Aş soğudu, taş soğumadı. (BAAvD)
82. Aşağıyı beyenmiyi, yukarıda yer bulamiyi.
83. Aşını arayan eşini bulur. (BAAvD)
84. At atın yanında ya kapağan, ya tepegen olur. (C. Gazioğlu, Erciş)
85. At geriye, gelir beriye. (K. Kayaçelebi Van)
86. At koşar, g.t övünür. (C. Gazioğlu, Erciş)
87. At murat, katır devlet. (BAAvD) (Dünyada Van Sayı 20)
88. At pazarında eşek anırmaz. (BAAvD) (S. Koşar, Erciş) (Dünyada Van Sayı 20)
89. At tepmez, it kapmaz deme. (C. Gazioğlu, Erciş)
90. At, at olana kadar sahibi mat olur. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S.
Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
91. At, igit altında aksar. (C. Gazioğlu, Erciş)
92. Atadan görene yaklaş, sonradan görenden uzaklaş. (C. Gazioğlu, Erciş)
93. Atım tepmez, itim kapmaz deme. (S. Koşar, Erciş)
94. Atın iyisi doru, yiğidin iyisi deli olur. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y.
Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
95. Atın ölümü itin bayramıdır. (K. Kayaçelebi Van)
96. Atın yürüyüşüne, yiğidin yiyişine bak. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (Vanlıların
Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
97. Atla alma (elma) birdir yanında. (Dünyada Van Sayı 20)
98. Atta karın, erkekte burun. (Dünyada Van Sayı 20) (K. Kayaçelebi Van)
99. Atta karın, itte burun gerekir. (C. Gazioğlu, Erciş)
100. Atta, avratta, yurtta uğur var. (BAAvD)
101. Av, vuranın değil alanındır. (BAAvD)
102. Avaralıktan culfacılık iyidir. (BAAvD) (Dünyada Van Sayı 20)
103. Avcı kırk gün taban teper, bir gün av eti yer. (K. Kayaçelebi Van)
104. Avrat hastalanacağına eri hastalansın, eri öleceğine avrat ölsün. (BAAvD)
105. Avucumda kayganak pişirdim; yerim geçmedi. (C. Gazioğlu, Erciş)
106. Ay arsızın, gün arsızın, göynü hoştur tumansızın. (BAAvD) (K. Kayaçelebi Van)
107. Ayağıma yer edim, gör başan neler edim. (V. Kütüğü) (S. Koşar, Erciş) (C.
Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
108. Ayağını sıcak tut, başını serin; düşünme derin derin. (V. Kütüğü) (Vanlıların Sesi
Sayı 2-3)
109. Ayıdan post, Urustan dost olmaz. (V. Kütüğü) (S. Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi
Sayı 2-3)
110. Az harcarsan olursun melek, çok harcarsan olursun helak. (BAAvD)
111. Az şeyden çok şey çıkar. (BAAvD)
112. Az vardı ucadan, bu da geldi yan paçadan. (C. Gazioğlu, Erciş)
113. Az ye, uzun ye. (BAAvD)
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114. Az yemek, az konuşmak insanı melek eder;
Çok yemek, çok konuşmak insanı helak eder. (C. Gazioğlu, Erciş)
115. Azan yılan yol üstüne çıkar. (BAAvD)
116. Azdan az gider, çoktan çok. (BAAvD)
117. Azı yarar, ortası karar, çoğu zarar. (C. Gazioğlu, Erciş)
118. Aziz ölür, boğaz ölmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
119. Babacangilde toydur; etsiz kemik, yağsız pilav boldur. (BAAvD)
120. Babadan görene yanaş, sonradan görenden uzaklaş. (C. Gazioğlu, Erciş)
121. Bahçeler barı, heyvalar (ayvalar) sari, kim derse desin, sen deme bari.
(C. Gazioğlu, Erciş)
122. Baht mı istersin taht mı? Sen baht ver, taht kendiliğinden gelir. (C. Gazioğlu,
Erciş)
123. Balığın başı taşa değmezse geri dönmez. (Dünyada Van Sayı 20)
124. Balık tutanın g..tü yaş olur. (C. Gazioğlu, Erciş)
125. Balık tutanın tumanı yaş olur. (BAAvD)
126. Balıktan büyük halik vardır. (BAAvD)
127. Baltayı yiyen ağaç sapına gazınç eder. (C. Gazioğlu, Erciş)
128. Balum balum bah eyle, gören desin he böyle. (Dünyada Van Sayı 20)
129. Bana bak ne haldeyim, yâre bak ne sallani. (C. Gazioğlu, Erciş)
130. Baş kesen, yaş kesen, taş kesen iflah olmaz. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (
C.75.Y. Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
131. Başı bezekli, aşı tezekli. (Dünyada Van Sayı 20)
132. Başın ağrıdı kes kurtul, dişin ağrıdı çek kurtul. (BAAvD)
133. Başın başı, başın da başı vardır. (S. Koşar, Erciş)
134. Başkasına balık, özüne kurbağa tutar. (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 23) (S. Koşar, Erciş)
135. Başkasına verir talkını, kendi yutar salkımı. (V. Kütüğü) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
(Dünyada Van Sayı 20)
136. Batacak ördek götün götün gider. (BAAvD)
137. Battı balık yan gider. (C. Gazioğlu, Erciş)
138. Bekarın parasını it yer, yakasını bit. (S. Koşar, Erciş)
139. Beleş atın dişine bakılmaz. (S. Koşar, Erciş)
140. Belini eğsen taş koyan çok olur. (C. Gazioğlu, Erciş)
141. Bey almaz, paşa almaz; delikli boncuk yerde kalmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
142. Bıyığıni balta kesmiyi. (S. Koşar, Erciş)
143. Biberin acısı başı yukarı olanıdır. (BAAvD)
144. Bilirsin g..nün huyunu, içme turşunun suyunu. (C. Gazioğlu, Erciş)
145. Bir adam ya çok görür kudurur, ya da çok yer kudurur. (BAAvD)
146. Bir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk da. (S. Koşar, Erciş)
147. Bir dalda durup binbir dalı yılgalar. (C. Gazioğlu, Erciş)
148. Bir davardan iki gön çıkmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
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149. Bir gün vezir (ol), kırk gün rezil (olma). (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (1973 VİY) (
C.75.Y. Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
150. Bir hatır, iki hatır, üçüncüsünde vur yatır. (BAAvD)
151. Bir karına iki minnet olmaz. (BAAvD)
152. Bir koyundan iki post çıkmaz. (S. Koşar, Erciş)
153. Bir tarafta vay evi, bir tarafta toy evi. (S. Koşar, Erciş)
154. Bir unluğa, iki tozluğa. (BAAvD)
155. Birer birer bin olur. (BAAvD)
156. Biri ölmezse biri dirilmez. (BAAvD)
157. Biri sıçan tutar, biri gözüne toprak atar. (C. Gazioğlu, Erciş)
158. Biri tasa bahi, biri çubuh çali. (Dünyada Van Sayı 20)
159. Bitleri ölmüş, sirkeleri can veri (çekişir). (C. Gazioğlu, Erciş) (S. Koşar, Erciş)
(K. Kayaçelebi Van)
160. Bize veren var olsun, bizden alan kör olsun. (Dünyada Van Sayı 20)
161. Bizim gelin bizden kaçar, başını örter g..nü (kıçını) açar. (C. Gazioğlu, Erciş)
162. Bizim it sizin baltayı getirdi. (Dünyada Van Sayı 20)
163. Borcun iyisi olmaz, borçlunun iyisi olur. (BAAvD)
164. Borç bini aştı mı baklava ye. (BAAvD)
165. Bostana dadanan eşeğin kulağı olmaz. (S. Koşar, Erciş)
166. Boş ite menzil mi dayanır? (Y. Önay. VFÖ) (1973 VİY) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar,
Erciş)
167. Boş telis ayakta (/dik) durmaz. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
168. Bu hamur çok su götürür. (Dünyada Van Sayı 20) (S. Koşar, Erciş)
169. Bulanmazsa durulmaz. (BAAvD)
170. Burnunu sıksan canı çıkar. (Dünyada Van Sayı 20)
171. Büyük başın büyük derdi olur. (V. Kütüğü) (S. Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı
2-3)
172. Cami yıkılsa mihrabı yerinde kalır. (C. Gazioğlu, Erciş)
173. Caminin uzağı, mezarlığın yakını iyidir. (C. Gazioğlu, Erciş)
174. Can sağlığı, cihan varlığı. (BAAvD)
175. Cana gelen, mala gelsin. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
176. Candan yanan kimse yok, yandan yanan çok. (BAAvD)
177. Canı yanan eşek, attan hızla kaçar. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar, Erciş)
178. Cehd et başını kırdırma. (C. Gazioğlu, Erciş)
179. Cemreden sonra yağan yağmura destur denir. (C. Gazioğlu, Erciş)
180. Ceviz çürüksüz olmaz. (BAAvD)
181. Cevizi biz ile kır ki sesi çıkmasın. (C. Gazioğlu, Erciş)
182. Cicim ayı geçer, sı..m ayı kalır. (C. Gazioğlu, Erciş)
183. Cüce her zaman sepet altında kalmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
184. Cüceleri güzün sayarlar. (BAAvD) (S. Koşar, Erciş)
185. Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme. (S. Koşar, Erciş)
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186. Çakalın eniği kurt olmaz,
Aslanın yatağı yurt olmaz. (BAAvD)
187. Çarşamba yalan diyenin, Perşembe yüzü kara çıkar. (BAAvD)
188. Çarşıya parasız, gora (mezara) imansız girme. (S. Koşar, Erciş)
189. Çat başa, çarık ayağa. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (K. Kayaçelebi Van)
190. Çaydan geçerken at değiştirilmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
191. Çıplak içeri, aç dışarı kaçar. (BAAvD)
192. Çillede çim, hemsinde sin. (BAAvD)
193. Çocuğa iş, peşine düş. (BAAvD)
194. Çocuk aziz, terbiye ondan daha aziz. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
195. Çocuksuz baba barsız (meyvesiz) ağaca benzer. (BAAvD)
196. Çok güzeldi Şaban, bir de çıkardı çıban. (C. Gazioğlu, Erciş)
197. Çok söyleme arsız edersin, çok saklama hırsız edersin. (S. Koşar, Erciş)
198. Çömlek der dibim altın, çömçe der men hardayam? (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y.
Van)
199. Çömlek yuvarlanmış, kapağını (duvağını)bulamamış. (V. Kütüğü) (Y. Önay.
VFÖ) ( C.75.Y. Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
200. Çömlekte et kurtuldu, çındır başını kaldırdı. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (
C.75.Y. Van) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
201. Çulunu sudan çıkardı. (C. Gazioğlu, Erciş)
202. Çürük Pazar, dostluğu bozar. (K. Kayaçelebi Van)
203. Çürük tahta mıh tutmaz. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
204. Dağ başına kış gelir, kul başına iş gelir. (BAAvD)
205. Dağdan gelen bağdakini kovar. (V. Kütüğü) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (S. Koşar,
Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
206. Daima keçinin goturu, baş bulakta su içer. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(S.Koşar, Erciş)
207. Dam yanarsa, sıçan da beraber yanar. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
208. Dar yerin pilavındansa, geniş yerin dayağı (iyidir). (BAAvD)
209. Darı unundan baklava, eğri ağaçtan oklava olmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
210. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
211. Değirmeni itirip, şahşağını ariyi. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S.
Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
212. Deli utanmaz, sahibi utanır. (BAAvD)
213. Deli utanmaz, sakalı utanır. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
214. Deliden deli doğar. (BAAvD)
215. Delik büyük, yama küçük. (S. Koşar, Erciş)
216. Delinin ununu Allah öğütür. (BAAvD)
217. Deliye ilişme, çalıya iliş. (C. Gazioğlu, Erciş)
218. Deliye yel ver, eline bel ver. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
219. Demir kapı ağaç kapıya muhtaçtır. (BAAvD)
220. Dengi dengini bulmaz. (BAAvD)
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221. Derdi çeken, ağuyu içen bilir. (BAAvD)
222. Dert adamı söyletir; aşk adamı oynatır. (C. Gazioğlu, Erciş)
223. Desinler, adamı açıkta koyar. (BAAvD)
224. Deve hamama, it kahveye, oban divana yakışmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
225. Deveciden dostu olan kapısını yüksek yapar. (C. Gazioğlu, Erciş)
226. Deveye deve lazım. (BAAvD)
227. Dıri gitmiş, fısi kalmış. (S. Koşar, Erciş)
228. Dışarıdan gelen atın dişine bakılmaz. (S. Koşar, Erciş)
229. Dışı kalaylı, içi vayvaylı. (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (S. Koşar, Erciş)
230. Dibi görünmeyen kaptan su içme. (BAAvD)
231. Dil kesik, baş selamet. (BAAvD)
232. Dilim dilim, dilimden giyerim kilim. (Y. Önay. VFÖ)
233. Dilim, bana giydirir kilim. (BAAvD) ( C.75.Y. Van)
234. Dilin olmasa kargalar gözün oyar. (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
235. Dişinde olan tırnağında gösterir. (BAAvD)
236. Dişisinin yanında serçe deveye kafa tutar. (C. Gazioğlu, Erciş)
237. Diyesen babasını öldürmüşem. (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
238. Doğan anası olma, duran anası ol. (BAAvD)
239. Dost bizi iyi yola öğütleyendir. (BAAvD)
240. Dost, dostun ekmeğini yer. (BAAvD)
241. Dostun malını düşman gibi yemeli. (BAAvD)
242. Dul herif kuyruk yedirir, genç oğlan yumruk yedirir. (BAAvD)
243. Dumansız baca, kavgasız karı koca olmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
244. Dünya yansa bir horum otu yanmaz. (S. Koşar, Erciş)
245. Dünyada Van, Ahirette iman. (K. Kayaçelebi Van)
246. Düşen öküze bıçak çeken çok olur. (S. Koşar, Erciş)
247. Düşmandan yara esirgeyen öz canında bulur. (BAAvD)
248. Düşmanın fukara olsun. (BAAvD)
249. Düz yolda yürüyemiyi, kaldı ki şohumda şıllıh ata. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ)
(1973 VİY) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (C. Gazioğlu, Erciş)
(K. Kayaçelebi Van)
250. Düzelir böyle kalmaz, yıkılır güze kalmaz. (BAAvD)
251. Ek tohumun hasını, çekme yiyecek tasasını. (C. Gazioğlu, Erciş)
252. Ekmeği ekmekçiye ver, bir tane de fazla ver. (S. Koşar, Erciş)
253. Ekmeği yüzünden yerler. (BAAvD)
254. Ekmek veren yok, akıl veren çok (olur). (C. Gazioğlu, Erciş)
255. Ekmek yayanın atıdır. (BAAvD)
256. Ekşi hamur, turş ekmek mideni harap eder,
Yanı koduklu karı evini harap eder. (BAAvD)
257. El arı, kabir azabından büyüktür. (BAAvD)
258. El döver geçer, dil döver geçmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
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259. El ele vurunca şakıldar. (BAAvD)
260. El eli yıkar, el de döner yüzü yıkar. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş) (K.
Kayaçelebi Van)
261. El eliyle yılan tutma, yılana da yazıktır. (BAAvD)
262. El suyu ile gelen sel suyu ile gider. (BAAvD)
263. El temaşadan kaçmaz.
264. El yahşı, biz yaman; el buğday, biz saman. (C. Gazioğlu, Erciş)
265. Elbise yamalığa, can hekime düşmesin. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar,
Erciş)
266. Elden alım ele verim, keçel kızımı kime verim. (C. Gazioğlu, Erciş) (K. Kayaçelebi
Van)
267. Elden gelen öğün olmaz, olsa da garın doymaz. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(C. Gazioğlu, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
268. Elden oğul olmaz. (BAAvD)
269. Ele güvenme, bele güven. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar,
Erciş)
270. Eli işde, gözü dervişde. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (C. Gazioğlu,
Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
271. Elim gözüm, oğlum kızım. (BAAvD)
272. Elin attığı taş uzak gider. (BAAvD)
273. Elin iyisi, itin dayısı olmaz. (BAAvD)
274. Elin köşküne sebep öz alacağın yıkma. (BAAvD)
275. Elinle ver, ayağınla ara. (BAAvD)
276. Eliyle eden kurtulur, diliyle eden kurtulmaz. (BAAvD)
277. Ellere verir elma yanak, kalem kaş; bize verir tabanı yarık, gözü şaş. (C.
Gazioğlu, Erciş)
278. Elli çoktur, yoksa yüz; vaya batasın gelin kız. (V. Kütüğü) (Vanlıların Sesi Sayı 23)
279. Elmayı soy ye, eriği say ye, armudu ha ye. (K. Kayaçelebi Van)
280. Emek yerde kalmaz. (BAAvD)
281. Er yetişti, pir yetişti. (C. Gazioğlu, Erciş)
282. Erim er olsun, kaldığı yer kolik olsun. (S. Koşar, Erciş)
283. Erkeği tıraş, arvadı illaş güzelleştirir. (C. Gazioğlu, Erciş)
284. Erkeğin yüzü, harmanın tozu. (BAAvD)
285. Erkek gelse erim gibi, avrat gelse özüm gibi. (C. Gazioğlu, Erciş)
286. Erliyi eri döver, ersizi Tanrı döver. (BAAvD)
287. Ersız avrat, yuvasız at. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (C. Gazioğlu,
Erciş)
288. Eser eser yağmazsa sat öküzü çavdar al;
Eser eser yağarsa sat çavdarı öküz al. (BAAvD)
289. Eski, hayır etseydi sahibine ederdi. (BAAvD)
290. Esvap yamaya, can hekime düşmesin. (BAAvD)
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291. Eşeğe gücü yetmiyi, palanını taptiyi (dövi). (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
292. Eşeği zırıldatan (ağlatan) dişisidir. (C. Gazioğlu, Erciş)
293. Eşeğin işlediği at içindir. (BAAvD)
294. Eşek altın külah giyse gene eşektir. (BAAvD)
295. Eşek büyümahnan (büyümekle) tavlabaş olmaz. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
296. Eşek değilsin ki bizliyim. (C. Gazioğlu, Erciş)
297. Eşek gidince semeri de gider. (BAAvD)
298. Eşek gözün aydın, sıpan oldu. (C. Gazioğlu, Erciş)
299. Eşek ne anlar yoncadan? (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
300. Eşek öldü, ortaklık bitti. (BAAvD)
301. Et giren eve dert girmez. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar,
Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
302. Et yiyen kuş dindiğinden (gagasından) bellidir. (S. Koşar, Erciş)
303. Etme kulan, gelir yolan. (BAAvD)
304. Etme kulum bulursun, ingildiye ingildiye ölürsün. (BAAvD)
305. Ev sözsüz, gor azapsız olmaz. (BAAvD)
306. Evim olsun, tek göz olsun. (S. Koşar, Erciş)
307. Evin yık, yüzün ağart. (BAAvD)
308. Evinde elek dönmüyor, Beytullah senin neyine. (C. Gazioğlu, Erciş)
309. Fakir dağa çıkanda kar olur boran. (BAAvD)
310. Fakiri dövmektense üstünü yırt. (BAAvD) (K. Kayaçelebi Van)
311. Fakirin hastası, zenginin fahişesi sorulmaz. (BAAvD)
312. Fukara acanda bayram çeşidi aklına gelir. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
313. Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S.
Koşar, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
314. Garip itin kuyruğu g..ünde olur. (C. Gazioğlu, Erciş)
315. Gecelenin (Saksağan) ömrü az olur. (V. Kütüğü) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
316. Geç başa, ol paşa. (BAAvD)
317. Geçi düşüp can hayına, kasap düşüp piy hayına. (C. Gazioğlu, Erciş)
318. Geçinin ameli azsa, çobanın ekmeğini yer. (C. Gazioğlu, Erciş)
319. Geçmez pul sahibinindir. (BAAvD)
320. Geçmişine laf atanın, geleceğine kurşun atarlar. (C. Gazioğlu, Erciş)
321. Gelin eşikte, çocuk beşikte. (S. Koşar, Erciş)
322. Gelin girmedik ev olur; ölüm girmedik ev olmaz.
323. Gelinin ayağı, çobanın dayağı uğurlu olur. (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
324. Gelinin kurut ezeni, yiğidin gurbet gezeni. (S. Koşar, Erciş)
325. Gelsin dullar, açılsın güller; gitsin evliler, dertli veremliler. (C. Gazioğlu, Erciş)
326. Gen kaz, derin kaz, öz boyunca kaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
327. Genç yumruk yedirir, ihtiyar kuyruk yedirir. (BAAvD)
328. Gevezeyi cehenneme atmışlar; odunum yaştır demiş. (C. Gazioğlu, Erciş)
329. Gırdan (iri) taşı kimse yerinden kaldıramaz. (BAAvD)
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330. Giden ölmez, yeten ölür. (BAAvD)
331. Gidenin yeri, ölenin eri. (BAAvD)
332. Gider bostan gırası, kalır üzün garası. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar,
Erciş)
333. Giren ay, çıkan ay, üstümüzde duran ay. (BAAvD)
334. Gitdi kebap gohusuna, bahdi eşek dağliyilar. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S.
Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
335. Gitti bostan kırası, kaldı yüzün karası. (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
336. Gizli boğaya gelen aşikâr doğar. (BAAvD)
337. Gizli kele gelen eşgere doğar. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
338. Görmemişin bir oğlu olmuş, tutuş ç…nü koparmış. (C. Gazioğlu, Erciş) (K.
Kayaçelebi Van)
339. Göz gördüğünden korkar. (BAAvD)
340. Göz gördüğüne hükmeder. (BAAvD)
341. Güç lazım ki, közer döğe. (C. Gazioğlu, Erciş)
342. Gün arsızın, ay arsızın; gönlü hoştur tumansızın. (BAAvD)
343. Günde gelen çul üste, ayda gelen kül üste. (BAAvD)
344. Habara, nubara segürme (koşma, atlama). (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
345. Hanımın kırdığı çömleğin sesi duyulmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
346. Harabe yerde de hazine bulunur. (C. Gazioğlu, Erciş)
347. Haram ile abad olunmaz. (S. Koşar, Erciş)
348. Harda aş, orda baş. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu,
Erciş)
349. Havanın ayazına, mıtrıbın namazına, itin beyazına hiç güvenme. (C. Gazioğlu,
Erciş)
350. Hayır, hatıra verilmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
351. Hazıra dağlar dayanmaz. (S. Koşar, Erciş)
352. Hazırı sakla, Hızır’dan isteme. (C. Gazioğlu, Erciş)
353. Helal olsun tek öküzle çüt sürene. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
354. Hem nalına vuri, hem mıhına. (S. Koşar, Erciş)
355. Henek henek, sonu olur değenek. (BAAvD) (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (1973
VİY) C.75.Y. Van) (S. Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (C. Gazioğlu, Erciş) (K.
Kayaçelebi Van)
356. Henkifinen gezmeyenin sesi semadan gelir. (Henkif: Emsal) (C. Gazioğlu, Erciş)
357. Her an rüzgâr gemicinin istediği yönde esmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
358. Her ayrana ekmek doğranmaz. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
359. Her bir güne, var bir yarın. (BAAvD)
360. Her deliğe parmak sokulmaz. (V. Kütüğü) (S. Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 23)
361. Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda. (BAAvD)
362. Her kuşu tuttuk, kaldı hacı leylek. (S. Koşar, Erciş)
363. Her merdivenin birkaç ayağı vardır. (C. Gazioğlu, Erciş)
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364. Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır. (BAAvD)
365. Her taş, köşe taşı olmaz. (BAAvD)
366. Her yaradan ölmezdim, öldürdü yar yarası. (C. Gazioğlu, Erciş)
367. Her zaman cüce sepet altında kalmaz. (BAAvD)
368. Her zaman elden yenmez, bir de cepten yenir. (BAAvD)
369. Her zaman sel (çay) gelip kütük getirmez. (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
370. Herkes bu nehreyi çalkıyamaz. (BAAvD)
371. Herkes evine, kıçı gö..ne. (C. Gazioğlu, Erciş)
372. Herkes öz pazarından her (hayır) görsün. (BAAvD)
373. Herkese aynı çubuk çalınmaz. (BAAvD)
374. Herkesin bin derdi var, değirmencin su derdi.
375. Herkesin ipi ile kuyuya inilmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
376. Herkesin öz sütü, öz sümüğü. (S. Koşar, Erciş)
377. Hırsız evden olursa öküz bacadan çıkar. (S. Koşar, Erciş)
378. Hırsız hırsızın dilinden anlar. (BAAvD)
379. Hırsızdan hırsıza helaldir. (BAAvD)
380. Hızan küser, rızkını keser. (BAAvD)
381. Hiç yoktan köse iyi. (BAAvD)
382. Hileli bazar, dostluğu bozar. (C. Gazioğlu, Erciş)
383. Hizmetkârda dil yok, ağada din. (C. Gazioğlu, Erciş)
384. Horoz ötse de ötmese de sabah olur. (C. Gazioğlu, Erciş)
385. Isıracak it dişini göstermez. (S. Koşar, Erciş)
386. Işıklı cüce sepet altında belli olur. (BAAvD)
387. İgidi ar öldürür, duvarı nem. (S. Koşar, Erciş)
388. İgit kötü olmaz, yoksul olmayınca. (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
389. İhtiyarlık eski çuldur satılmaz, gençlik şahin kuştur tutulmaz. (C. Gazioğlu,
Erciş)
390. İki it boğuşursa yolcunun işi rast gider. (BAAvD)
391. İki su, bir ekmek yerini tutar. (BAAvD)
392. İki tarafa bakan şaş kalır. (BAAvD)
393. İki tezek bir taşa belâ. (BAAvD)
394. İlan eğilir bükülür, çıktığı deliği tanır. (BAAvD)
395. İlan ilanlığıyla toprağı hedernen yer. (BAAvD)
396. İlan yarpuzdan hoşlanmaz, gelir burnunun dibinde biter. (C. Gazioğlu, Erciş)
397. İlana ağrı veren kertenkeledir. (BAAvD)
398. İlişene girişirler.
399. İlk bahtım altın tahtım.
400. İnat gelir göz kararır, inat gider yüz kararır. (BAAvD)
401. İncitme canı, öldür yılanı. (BAAvD)
402. İnsan inat için kırk batman tuz yer. (BAAvD)
403. İnsanı tanıyan kurt yesin. (S. Koşar, Erciş)
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404. İnsanın yaman yiyicisi olsun, yaman diyicisi olmasın. (BAAvD)
405. İssi (sıcak) ekmek iti kuduz eder. (BAAvD)
406. İstediğini söyleyen, istemediğini duyar. (C. Gazioğlu, Erciş)
407. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
408. İş eşektir, sürsen gider. (S. Koşar, Erciş)
409. İş insanın panzehiridir. (C. Gazioğlu, Erciş)
410. İş sabahın, aş sabahın. (BAAvD)
411. İş zamanında iş, küs zamanında küs.
412. İt ağzını kemik tutar. (S. Koşar, Erciş)
413. İt araba gölgesinde yatar, öz gölgesi zanneder. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu,
Erciş)
414. İt de bahara çıkar. (C. Gazioğlu, Erciş)
415. İt fırından ekmek kaçırır, öz rağbetini çeker. (BAAvD)
416. İt itin postunu yırtmaz. (BAAvD) (K. Kayaçelebi Van)
417. İt kursağı sarı yağ götürmez. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (1973 VİY) ( C.75.Y.
Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
418. İt kütten kaçmaz. (BAAvD)
419. İt ne kadar keskin olsa sahibini tutmaz. (BAAvD)
420. İt yatağında ekmek kırıntısı (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (K. Kayaçelebi Van)
421. İte bak, yattığı yere bak. (S. Koşar, Erciş)
422. İte gem takarsan kendini at zanneder. (C. Gazioğlu, Erciş)
423. İte küt, sahibinin hatırı için. (BAAvD)
424. İtin ağzı ile deniz haram olmaz. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
425. İtin ağzına ağaç sokulmaz. (BAAvD)
426. İtin ahmağı odur, kayganaktan pay ister (/umar). (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu,
Erciş)
427. İtin bahsini et, değeneği (/kösevili) koy yanına. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (
C.75.Y. Van) (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K.
Kayaçelebi Van)
428. İtin canı cezada gerek. (BAAvD)
429. İtin eceli gelende cami duvarına işer. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
430. İtin sözü olsa havadan somun yağar. (C. Gazioğlu, Erciş)
431. İtnen harala girilmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
432. İtten aç, ilandan çıplak. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
433. İyi mal kötü gün içindir. (BAAvD)
434. İyiliğe iyilik, her kişinin karıdır;
Kötülüğe iyilik, er kişinin karıdır. (C. Gazioğlu, Erciş)
435. Kalıp kulunç olacağına, çıkıp gülünç olsun. (C. Gazioğlu, Erciş)
436. Kanı, kotura dermandır. (C. Gazioğlu, Erciş)
437. Kanlım olsun, kavmim olsun. (C. Gazioğlu, Erciş)
438. Kap değiştir, tat değiştir. (BAAvD)
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439. Kar (sağır) duymaz, uydurur. (S. Koşar, Erciş)
440. Kar yağdığı gün tozar. (BAAvD)
441. Kardaş kardaş, rızkı ayrı. (C. Gazioğlu, Erciş)
442. Karga değil karnını verim, Serçe değil serini verim, Men bi öküzün nesini
verim. (S. Koşar, Erciş)
443. Karın kardaştan yakındır. (S. Koşar, Erciş)
444. Karıncanın uçması zevaline delalettir. (C. Gazioğlu, Erciş)
445. Karnı açı herkes doyurur, Allah’ın acını Allah doyursun. (BAAvD)
446. Karpuz kökünde büyür. (S. Koşar, Erciş)
447. Kart kazanır, kartaman güvenir. (BAAvD)
448. Kavak dalıyla gürler. (BAAvD)
449. Kavun, karpuz yata yata büyür. (S. Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (V.
Kütüğü)
450. Kazın ayağı başkadır. (C. Gazioğlu, Erciş)
451. Kazla tavuk aynı yumurtlayamaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
452. Kazma kimsenin kuyusunu, kazarlar senin kuyunu. (C. Gazioğlu, Erciş)
453. Keçel derman bulsa kendi başına sürer. (K. Kayaçelebi Van)
454. Keçelin sakızı gözünün önünde gerek. (BAAvD)
455. Keçinin ameli azsa, çobanın ekmeğini yer.
456. Keçinin koturu baş bulaktan su içer. (K. Kayaçelebi Van)
457. Keçiyi keçi ayağından, koyunu koyun ayağından asarlar. (BAAvD)
458. Kefen satan kefensiz ölür. (C. Gazioğlu, Erciş)
459. Kem aletle kemalat olmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
460. Kenarına bak bezini, anasına bak kızını al. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
461. Kes kulağın at arkana, gör ne laflar edili. (C. Gazioğlu, Erciş)
462. Kesek oturmuş taşa ağlıyor. (K. Kayaçelebi Van)
463. Keskin itin sonu uyuz olur. (BAAvD)
464. Keten gömlek bez olmaz, üvey kardeş öz olmaz. (BAAvD)
465. Keten gömlek olmaz dokutmayınca,
Evlat âlim olmaz okutmayınca. (BAAvD)
466. Kılıç öz kınını kesmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
467. Kırk karga bi kırti et koparamaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
468. Kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş. (S. Koşar, Erciş)
469. Kış için yorgansız, el için oğlansız kalınmaz. (BAAvD)
470. Kış kışlığını, puşt puştluğunu belli eder. (BAAvD)
471. Kız anadan öğrenir bohça düzmeyi,
Oğlan babadan öğrenir koyun yüzmeyi. (BAAvD)
472. Kız evi naz evi, oğlan evi tuz evi. (S. Koşar, Erciş)
473. Kız evinde toy, düğün; oğlan evinin haberi yok. (S. Koşar, Erciş)
474. Kız evladı tez şişer. (C. Gazioğlu, Erciş)
475. Kız yükü, tuz yükü. (BAAvD)
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476. Kızım sana diyim, gelinim sen anla. (S. Koşar, Erciş)
477. Kimisine baht kurulur, kimisine kuru taht. (BAAvD)
478. Kimse ayranım turş (ekşi) demez. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
479. Kimsenin çırası sabaha kadar yanmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
480. Kocakarının soğuğu, teper tandıra tavuğu. (BAAvD)
481. Kol dibi yerim, tavuk pini (kümesi) evim olsun. (C. Gazioğlu, Erciş)
482. Komşu komşuya bakar, evini ateşe yakar. (BAAvD)
483. Kork ondan, korkmaz Allah’tan. (BAAvD) (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y.
Van) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
484. Korkak her gün, cesur bir gün ölür. (C. Gazioğlu, Erciş)
485. Kotan ne bilsin hup (/zol :Pulluğun uç kısmı) ne çeki. (S. Koşar, Erciş) (C.
Gazioğlu, Erciş)
486. Koyuna rakı içirmişler, kurdun evini sormuş. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
487. Koyunu güden kurdu görür. (BAAvD)
488. Koyunu olmayanın, bıçağı keskin olur. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(S. Koşar, Erciş)
489. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi demişler. (C. Gazioğlu,
Erciş)
490. Köksüz ağaç kurur. (BAAvD)
491. Kör Allah’tan istiyip bir göz, Allah verip iki göz. (S. Koşar, Erciş)
492. Kör atın kör nalbantı olur. (BAAvD)
493. Kör köre söyler,cırtığım gözan. (K. Kayaçelebi Van)
494. Kör körü, su çukuru bulur. (BAAvD)
495. Kör sıçanın rızkını Allah verir. (BAAvD)
496. Köylünün ineği var yağı gelir, tarlası var buğdayı gelir. (BAAvD)
497. Kul azmayınca gada (bela, dert) yürümez (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
498. Kul daralmazsa, Hızır yetişmez. (K. Kayaçelebi Van)
499. Kul kula sebeptir. (BAAvD)
500. Kul verdiğini duyurur, Hak verdiğini doyurur. (C. Gazioğlu, Erciş)
501. Kurban olum tipiye, vurdu getirdi kapıya. (C. Gazioğlu, Erciş)
502. Kurdun adı çıkmış, tilki var baş koparır. (S. Koşar, Erciş)
503. Kurdun boynuna ciğer asılmaz. (BAAvD)
504. Kurdun kulağını gördü gevşedi. (C. Gazioğlu, Erciş)
505. Kurt girdi sürüye, korkarım ki ürüye. (C. Gazioğlu, Erciş)
506. Kurt, dumanlı günden hoşlanır. (C. Gazioğlu, Erciş)
507. Kuş gördüğü yuvayı yapar. (BAAvD) (S. Koşar, Erciş)
508. Kuyruğu kapı arasında. (C. Gazioğlu, Erciş)
509. Kuyuyu en kaz, derin kaz; ama kendi boyunca kaz. (K. Kayaçelebi Van)
510. Kuzuya rakı içirmişler, kurdun evini sormuş. (K. Kayaçelebi Van)
511. Küllük dama çıkmaz. (BAAvD)
512. Leylek Mart sekizde gelmez; Mart dokuzuna da kalmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
513. Mal gider, malamat kalır. (BAAvD)
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514. Maraba, insanı eder haraba. (BAAvD)
515. Marangozun kapısı olmaz. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
516. Martın yağışına, hâkimin gülüşüne aldanma. (BAAvD)
517. Martta merek, lesanda (nisanda) tederek, gülanda beş on bağ ot gerek.
(C. Gazioğlu, Erciş)
518. Men ağa, sen ağa, inekler, kim sağa. (S. Koşar, Erciş)
519. Men çekerem kuşağıma, o yener daş….ğıma. (C. Gazioğlu, Erciş)
520. Men derim Hasan Gazi, o diyi bardak ağzi. (C. Gazioğlu, Erciş)
521. Men diyiyem hadımım, o diyi oğuldan kızdan neyin var. (C. Gazioğlu, Erciş)
522. Men umaram bacımdan, bacım öli acından. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (S.
Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
523. Men yanaram balama, balam yanar öz balasına. (C. Gazioğlu, Erciş)
524. Mertten bir çıkar, namertten iki. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
525. Mesleğine hor bakanın keşkülü boş olur. (Keşkül: Kese) (C. Gazioğlu, Erciş)
526. Meyveli ağacı taşlarlar. (C. Gazioğlu, Erciş)
527. Mıh çıkar, yeri kalır. (C. Gazioğlu, Erciş)
528. Molla evinden aş, kör gözünden yaş eksik olmaz. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
529. Mülk satan bir sene tok, mülk alan bir sene aç kalır. (C. Gazioğlu, Erciş)
530. Nasip olsa gelir Çin’den Meçinden,
Nasip olmazsa çıkar avucun içinden. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
531. Ne altın leğenim olsun, ne de içine kan kusayım.
532. Ne at kaç, ne al kaç. (BAAvD)
533. Ne bana bir, ne komşuma iki. (BAAvD)
534. Ne doğrarsan aşan, o gelir garşan(karşına). (S. Koşar, Erciş)
535. Ne sağ tekindir, ne de sol, ne sen işini düzmeğe koyul. (V. Kütüğü) (Y. Önay.
VFÖ) (1973 VİY) ( C.75.Y. Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
536. Nerede işlersen, orada dişlersin. (BAAvD)
537. Niye diyisen dayaza leçeğin eğridir. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
538. Oğlum deliğin niye eğri? Haram (nerem) düz ki. (C. Gazioğlu, Erciş)
539. Oğul kalkar, babaya bakar. (BAAvD)
540. Oğulsuz ocakta tütün tütmez. (BAAvD)
541. Olan ile ölene çare yoktur. (V. Kütüğü) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 23) (K. Kayaçelebi Van)
542. Olanda hat hat, olmayanda aç yat? (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
543. Osuranın karşısına sı..lar. (C. Gazioğlu, Erciş)
544. Ot kökünden biter. (BAAvD)
545. Oyun bilmeyen avrat, der yerim dardır. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
546. Öğüdü ver alana, kulağında kalana; o da arı, piri olana. (C. Gazioğlu, Erciş)
547. Öğüt veren çok olur, ekmek veren yok olur. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(K. Kayaçelebi Van)
548. Öksüz kuzu toklu olmaz. (S. Koşar, Erciş)
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549. Öküz can çekişende bıçak çeken çok olur. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
550. Öküz düşse bıçak çeken çok olur. (C. Gazioğlu, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
551. Öküz öldü, ortaklık bitti. (S. Koşar, Erciş)
552. Öküz ölür gönü kalır, yiğit ölür ünü kalır. (BAAvD)
553. Ölü gorbagor olmazsa, gor (mezar) daralmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
554. Ölü ölür ballanır. (BAAvD)
555. Ölüler öyle bilir ki, diriler her gün helva yiyi. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y.
Van) (K. Kayaçelebi Van)
556. Ölüm ölüm, hırlaması ne zulüm. (BAAvD)
557. Ölümden o yana köy yoktur. (BAAvD)
558. Ölüyü bırakıp diriye ağlıyor. (C. Gazioğlu, Erciş)
559. Ölüyü, diriyi temiz eden sudur. (BAAvD)
560. Öz başını bağlayamaz, kalkar gelin başı bağlamağa. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y.
Van)
561. Özü ölmekte, gözü çölmekte. (C. Gazioğlu, Erciş)
562. Özüne çok şişme patlarsın. (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
563. Özünü öveni at kaç, başkasını öveni al kaç. (C. Gazioğlu, Erciş)
564. Paranın tunçu, insanın piçi. (BAAvD)
565. Parmağı uzun bal yiyemez, kısmetlisi yer. (BAAvD)
566. Peşin senin kadar oldum, sonra özüm kadar. (C. Gazioğlu, Erciş)
567. Pişiğe dediler bokun dermandır; sı..tı guyladı (toprağa gömdü). (C. Gazioğlu,
Erciş)
568. Rahmet olsun koyup gidene. (C. Gazioğlu, Erciş)
569. Ramazanı çok tuttu, kaldı şeşeler. (C. Gazioğlu, Erciş)
570. Sabrın sonu selamettir. (V. Kütüğü) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
571. Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. (C. Gazioğlu, Erciş)
572. Sağlam öküze çürük saman kâr etmez. (BAAvD)
573. Samanın irisi eşeğin başının belasıdır. (S. Koşar, Erciş)
574. Sarı inek meleğen olur, kahpe karı güleğen olur. (BAAvD)
575. Seksen, doksan, bir gün yoksan (yoksun). (C. Gazioğlu, Erciş)
576. Sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa. (V. Kütüğü) (C. Gazioğlu, Erciş)
(Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
577. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. (BAAvD)
578. Sen işlersen mal işler, adam öyle genişler. (C. Gazioğlu, Erciş)
579. Sen nerde, keçel mıstonun ahıri nerde. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (S. Koşar, Erciş) (K. Kayaçelebi Van)
580. Senden paşa, tahtadan maşa (olmaz). (V. Kütüğü) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
581. Senin kuru ekmeğin, başkasının balı. (C. Gazioğlu, Erciş)
582. Serçe dişisinin yanında deveye kafa tutar.
583. Serçe nedir ki, budu nola. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (K. Kayaçelebi Van)
584. Sermayesiz bakkal turp tohumu satar. (BAAvD)
585. Seyrek gelen döşeğe, sık gelen eşiğe. (C. Gazioğlu, Erciş)
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586. Sınanmamış atın (/hayvanın) arkasına geçilmez. (BAAvD) (V. Kütüğü) (S. Koşar,
Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
587. Sırrını söyleme dostuna, o da söyler dostunun dostuna. (C. Gazioğlu, Erciş)
588. Silleyi yüze göre vururlar. (BAAvD)
589. Sinir gelir göz çıkarır, sinir gider yüz kızarır. (C. Gazioğlu, Erciş)
590. Sizin it bizim baltayı aparıp (götürmüş). (C. Gazioğlu, Erciş)
591. Sizin it bizim baltayı getirdi. (Y. Önay. VFÖ) (1973 VİY) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar,
Erciş)
592. Sofu soğan yemez, görse de kabuğunu koymaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
593. Soğan soyulmazsa kokusu çıkmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
594. Sonradan atan topuktan vurur. (BAAvD)
595. Söyler ağız, kızarır yüz. (C. Gazioğlu, Erciş)
596. Söyler dili, görür gözü, utanır yüzü. (BAAvD)
597. Söz vaktinde açılır. (BAAvD)
598. Sözü söyle alana, arı piri olana. (BAAvD)
599. Sözün doğrusu saz, işin doğrusu az olur. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (1973 VİY)
( C.75.Y. Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
600. Sözün tamını eşeğe derler. (BAAvD)
601. Su aka aka yolunu bulur. (BAAvD)
602. Su başı çimenli olur. (BAAvD)
603. Suyun durgunundan korkmalı. (C. Gazioğlu, Erciş)
604. Sümüğü sürme, iliği düğme olup. (C. Gazioğlu, Erciş)
605. Süt veren git geri, et veren gel beri. (C. Gazioğlu, Erciş)
606. Sütlü koyunu sürüden ayırmazlar. (BAAvD)
607. Şalvara küsen, tumana pisler. (S. Koşar, Erciş)
608. Şehir gaziye mülk olmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
609. Şeker, cinsine çeker. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (C. Gazioğlu,
Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
610. Şekerden, şerbetten yar şirin olur. (S. Koşar, Erciş)
611. Şeyhi şeyh eden müritleridir. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van) (C.
Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
612. Şeyhin külahı, hocanın sarığını yutar. (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ) (1973 VİY) (
C.75.Y. Van) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3)
613. Şıp demiş, burnundan düşmüş. (S. Koşar, Erciş)
614. Şorak yere ekin ekersen çıkmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
615. Tahtadan maşa, çingeneden (senden) paşa olmaz. (C. Gazioğlu, Erciş) (K.
Kayaçelebi Van)
616. Tandır issi iken ekmek tutar. (BAAvD)
617. Taş kesen, baş kesen, yaş kesen iflah olmaz. (K. Kayaçelebi Van)
618. Taş yerinde ağırdır. (S. Koşar, Erciş)
619. Tavşan yatağında avlanır. (BAAvD)
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620. Tavuğun sadakası bir yumurtadır. (BAAvD)
621. Tek kanatla kuş uçmaz. (C. Gazioğlu, Erciş)
622. Tembel uyur, bahtı büyür. (BAAvD)
623. Terazisi tezekten olanın dirhemi boktan olur. (BAAvD)
624. Tezzeden (yeniden) at olup kuyruk mu sallıyacağım. (C. Gazioğlu, Erciş)
625. Tilki deliğe sığmaz, bir de kuyruğuna süpürge bağlar. (S. Koşar, Erciş) (V.
Kütüğü) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
626. Tilki iki defa tuzağa düşmez. (C. Gazioğlu, Erciş)
627. Tilki ses çıkmasın diye kuyruğuna tava bağlıyor. (C. Gazioğlu, Erciş)
628. Tilki tilkiye, tilki de kuyruğuna (V. Kütüğü) (C. Gazioğlu, Erciş) (Vanlıların Sesi
Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
629. Toba tokluktan olur, üzgöz (yüzsüzlük) yokluktan olur. (BAAvD)
630. Tok açın halinden ne anlar. (C. Gazioğlu, Erciş)
631. Topraktan hasıl, toprağa basıl. (C. Gazioğlu, Erciş)
632. Torluğunda oynamadık tay olmaz. (BAAvD)
633. Turpun sık ekileninden seyrek ekileni baş tutar. (C. Gazioğlu, Erciş)
634. Türkmen işler tat yer, eşek işler at yer. (BAAvD)
635. Ulular köprü olsa basıp geçme. (BAAvD)
636. Ummadığın taş, baş yarar.
637. Ustasız usta olmaz. (BAAvD)
638. Usurukla boya boyanmaz. (S. Koşar, Erciş)
639. Uşağınan olmaz bazar, arpa verir buğday yazar.
640. Uşak s..çar bir yere, gelin yayar bin yere. (C. Gazioğlu, Erciş)
641. Uyku geldi bedene, gözler oldu çedene. (C. Gazioğlu, Erciş)
642. Uzak yerin helvası şirin olur. (S. Koşar, Erciş)
643. Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir. (C. Gazioğlu, Erciş)
644. Var evi kerem evi, yok evi verem evi. (S. Koşar, Erciş) (C. Gazioğlu, Erciş)
645. Var varlatır, yok söyletir. (S. Koşar, Erciş)
646. Velitten pelit, pelitten velit olur. (BAAvD)
647. Ver menım palanımı, senin olsun eşeğin. (S. Koşar, Erciş)
648. Verdiği sabun sı..tığı boku temizlemez. (C. Gazioğlu, Erciş)
649. Verin yiyeyim, örtün yatayım; bekleyin canım çıkmasın. (C. Gazioğlu, Erciş)
650. Vuran oğul, babaya bakmaz. (BAAvD)
651. Yağ yiyerem bağ dökerem, ayran içerem böyle biçerem. (C. Gazioğlu, Erciş)
652. Yağa yağa bahar gelir. (S. Koşar, Erciş)
653. Yağa yağa yaz gelecek. (C. Gazioğlu, Erciş)
654. Yağını veren Allah, bulgurunu aşlığını da verir. (BAAvD)
655. Yağmur gününde şoratan borç olmaz. (BAAvD) (V. Kütüğü) (Y. Önay. VFÖ)
(1973 VİY) ( C.75.Y. Van) (S. Koşar, Erciş) (Vanlıların Sesi Sayı 2-3) (K. Kayaçelebi Van)
656. Yan yattı, çamura battı. (S. Koşar, Erciş)
657. Yanan da anadır, yaman da anadır. (BAAvD)
658. Yap şeyi eve gel, sen kervana giden kişi değilsen. (C. Gazioğlu, Erciş)
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659. Yapın verin elime, götürüm gösterim erime. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
(C. Gazioğlu, Erciş)
660. Yara öldürmez, Yaradan öldürür. (BAAvD)
661. Yarım hoca dinden, yarım hekim candan eder. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
662. Yarının pestili bugünün eriğinden iyidir. (Y. Önay. VFÖ) (1973 VİY) ( C.75.Y.
Van)
663. Yaşa yaşa, gör tamaşa. (S. Koşar, Erciş)
664. Yaşı geçmiş, işi bitmiş. (S. Koşar, Erciş)
665. Yat uzan, para kazan. (C. Gazioğlu, Erciş)
666. Yazın artığı, kışın katığı. (C. Gazioğlu, Erciş)
667. Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz. (BAAvD)
668. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. (C. Gazioğlu, Erciş)
669. Yazın yağışını, kışın güneşini, katırın binişini, er avrat döğüşünü umursama.
(C. Gazioğlu, Erciş)
670. Yazın yayla kovanın, kışın yediği kar olur.
671. Yazın yayla kovanın, kışın yediği kar olur.
672. Yeğen amcadan, dilenci çömçeden umar. (C. Gazioğlu, Erciş)
673. Yemedik aşından, kör olduk tütününden. (K. Kayaçelebi Van)
674. Yemek gördün mü giriş, sopa gördün mü sıvış. (C. Gazioğlu, Erciş)
675. Yemekte dost olan senelerce küsülü gezer. (BAAvD)
676. Yemeyenin payını yerler, demine de hu çekerler. (C. Gazioğlu, Erciş)
677. Yer katı, kazma kötü. (C. Gazioğlu, Erciş)
678. Yere gire o baş ki, bin baş onu kıskanmaya (ondan patlamiya). (S. Koşar, Erciş)
(C. Gazioğlu, Erciş)
679. Yersen, yedirirsen didar görürsün.
Yemezsen, yedirmezsen dört duvar görürsün. (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
680. Yetene yeterler, yetmeyene taş atarlar. (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
681. Yetim hakkı yedi taşı deler. (BAAvD)
682. Yetim kısmi arsız olur. ( C.75.Y. Van) (K. Kayaçelebi Van)
683. Yetimin eli uzun olur. (S. Koşar, Erciş)
684. Yetimin malı vay etmez. (S. Koşar, Erciş)
685. Yığanın değil, yiyenindir. (BAAvD)
686. Yiğidin iyisine deli derler. (BAAvD)
687. Yiğit daldasında yiğit saklanır. (BAAvD)
688. Yiyen bilmez doğrayan bilir. (S. Koşar, Erciş)
689. Yoğurt dökülse yeri kalır, ayran dökülse neyi kalır. (BAAvD) (C. Gazioğlu, Erciş)
690. Yokuş dibinde arpa kâr etmez. (BAAvD) (Y. Önay. VFÖ) ( C.75.Y. Van)
691. Yüklü eşek anırmaz. (S. Koşar, Erciş)
692. Yükseklere çıkmayan alçakları göremez. (S. Koşar, Erciş)
693. Yüz verdik, asdar isdiyi. ( C.75.Y. Van) (K. Kayaçelebi Van)
694. Zahirenin iyisini, odunun irisini kaldırın, mart geliyor.
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695. Zengin diye diye maldan, yiğit diye candan ederler. (C. Gazioğlu, Erciş)
696. Zırtnan pilav pişmez. (S. Koşar, Erciş)
697. Zorla ava giden tazıdan bir şey beklenmez. (S. Koşar, Erciş)
698. Zulüm ile abad olanın ahırı berbat olur. (C. Gazioğlu, Erciş)
699. Züğürdün sakalı müflisin g…ündedir. (C. Gazioğlu, Erciş)
700. Züğürt ile etme bazar, Keçi verir koyun yazar, Bir gün olur çütün bozar.
(C. Gazioğlu, Erciş)
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Bilge Karasu’nun ¨Yağmurlu Kentin Güneşçisi¨
Öyküsünün Sanat Psikolojisi Açisindan
Değerlendirilmesi
Aylin TEKİNER

Özet
Bu çalışmada Bilge Karasu’nun ‘Göçmüş Kediler Bahçesi’ kitabının
‘Yağmurlu Kentin Güneşçisi’ adlı öyküsü, sanat psikolojisi açısından
incelenecektir. Öykü üç aşamada ele alınacaktır. Öncelikle “Yağmurlu
Kentin Güneşçisi” öyküsü özetlenecek, öykünün ana kahramanının kişilik
analizi yapılacak ve öykünün, okuyucunun/alıcının psikolojik yapısında
oluşturduğu etkiye bakılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilge Karasu, Öykü, Psikolojik Analiz, Sanat
Psikolojisi, Alıcı/Okur

An Evaluation of Bilge Karasu’s Story “The Sun-Man of The Rainy
City” In Terms of Psychology of Art
Abstract
This study will review the "sunmaker of the rainy city" story from Bilge
Karasu's book "garden of the migrated cats" from a psychology of the arts
perspective. The story will be studied in three stages. First of all, "sunshine
maker of the rainy city" will be summarized, the personality of the main
character will be analyzed, and the psychological effect of the story on the
reader will be explored.
Keywords: Bilge Karasu, story, psychological analysis, psychology of art,
reader/reception.
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Buraya götüren yolu /doğru yolu/ bulmak,
göstermiş olduğum gibi, ne kadar güç olursa olsun, yine de
mümkündür. Gerçekten de güç olmalı, çünkü
onu bulanlar o kadar az ki!
Eğer insanın kurtuluşu, şöyle bir elini uzatmakla,
büyük bir çaba harcamaksızın ulaşabileceği bir şey
olsaydı, hemen herkes tarafından bu kadar ihmal
edilmiş olabilir miydi?
Bütün yüce şeyler seyrek olduğu kadar güçtür de…
SPİNOZA2

Giriş
Sanat kuramlarının neredeyse tamamının, artistik üretimin psikolojik temelleriyle
ilgilendiği söylenebilir. Sanat eserleri dahil oldukları dönemin psikolojisini
yansıtırlar. Örneğin hem kuramsal hem de metodolojik olarak sanat psikolojisi
biliminin bulgularına ne denli gereksinim duyulduğunu belirten Marksist sanat
kuramının önemli teorisyenlerinden Geory Valentinoviç Plekhanow’a göre psikolojik
araştırmalar aracılığı ile, estetik diye tanımlanan bireysel davranışların tümü, o
bireyin içinde bulunduğu sosyal ortamın bir sonucudur (Erinç, 1998, p.40). Sanat
psikolojisi disiplin olarak bir sanat bilim alanıdır ve sanatçı, sanat eseri ve alıcıya
psikoloji biliminin merceğinden yaklaşır. Özellikle de sanatçı-sanat eseri ve sanat
eseri-alıcı (burada eser kaynaklı bir psikolojik saptama baz alınır) arasındaki ilişkiye
odaklanır, ancak metodolojik olarak tanımlanmış ve sınırları çizilmiş bir sanat
psikolojisi yöntem ve kuramından söz edilememektedir. Sıtkı Erinç sanat felsefesinin,
bir sanat yapıtının varlığının felsefesini yaparken sanat psikolojisinin içsel gözlemle
sanat yaratanı, yaratılan sanat ürününü ve onun varlığını sürdüren alıcıyı
sezgileriyle, imlemeleriyle ve davranışlarıyla ele alıp bu üç temel öğe arasındaki
iletişimi ve etkileşimi irdelediğini belirtir (Erinç, 1998a, p.7). Buradan hareketle Bilge
Karasu’nun ‘Göçmüş Kediler Bahçesi’ kitabındaki Yağmurlu Kentin Güneşçisi3 adlı

Erich Fromm: Erdem ve Mutluluk, 1995, s.1.
‘Göçmüş Kediler Bahçesi’ öykü kitabı, Bilge Karasu’nun on bir eserinden üçüncü eserdir.
Kitap, ilk olarak 1979 yılında yayımlanmış (Milliyet Yayınları) ve 2012 yılında onuncu baskıya
girmiştir. Metis Yayınları’ndan çıkan bu kitap, 230 sayfa olup, içinde on dört öykü
bulunmaktadır. Öyküler sırayla: Göçmüş Kediler Bahçesi, Avından El Alan, Geceden Geceye
Arabayı Kaçıran Adam, Bir Ortaçağ Abdalı, Korkusuz Kirpiye Övgü, Yengece Övgü, Yağmurlu
2
3
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öykü, okur/alıcı ile sanat eseri arasındaki psikolojik ilişkiye (duygulanım, imgelem,
oluşan estetik duygu ve ileti) odaklanarak irdelenecektir.
Bilge Karasu’ya ait bu öykü, kitabın diğer öykülerinde de olduğu gibi yeniden
okumalar gerektirir. Buradaki “yenidenlik” sayısal bir anlamdan ziyade öykünün iç
hukukuna ilişkin yeni bir okuma biçimini içerir. Öykünün kurgusu, okuru bizatihi
buna zorlar. Öykü ilk okunduğunda izleyicide kalanın sonraki okumalarda değişme
olasılığı yüksektir. Cengiz Ertem de yenilikçi öğelerden biri olan okura özgürlük
tanımanın ve kitabın oluşturulmasında okura olanak vermenin tartışılmasının
Karasu’nun yapıtlarında belirgin biçimde kendini hissettirdiğinden söz eder (Ertem,
1999, p.101). Berna Moran da Bilge Karasu’nun, okuru edilgen tutumdan çıkarıp
metni anlamlandırmaya zorladığına, okur yazarın edimine katılacak ve boşlukları
kendince dolduracak olduğuna göre, metnin çeşitli okurlar tarafından çeşitli biçimde
okunacak ve farklı şekilde yorumlanacağına değinir (Moran, 2003, p.133). Bu dört
sayfalık öykü, okura her seferinde başka bir şey söyler.
“Yağmurlu Kentin Güneşçisi” Öyküsünün Özeti
Öykü, ince ince ama durmaksızın yağmur yağan bir kentte geçer. Bu kentte
gökyüzü ve deniz gri renktir. Maviye, yeşile ve birkaç renge daha boyanmış tekneler
hariç doğaya ait hiçbir nesnenin rengi yoktur. Bu kentin insanları ne güneşi, ne
yıldızları ne de ayı bilirler. Onlar, gökyüzünün rengiyle bağıntılı olarak denizin
renginin de değişebildiğini gezginlerden, güneşin günü aydınlatan bir şey olduğunu
ise okuldan öğrenmişlerdir. Tek renkli gökten her saniye yağan yağmur, kentin
insanlarını öyle alıştırmıştır ki kendisine, onlar farklı ve yeni bir günün hayalini
kurmazlar, bunu beklemezler de. Hiçbiri yağmura yakalanma gibi bir ihtimali de
düşünmez çünkü şemsiyeler hayatlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. O kentin
sadece insanları değil, hayvanları da yağmura karşı temkinlidir. Kedi ve köpekler
yağmurdan saçak altlarında durarak korunurlar. Sadece kazlar korunaksız şekilde
yağmurun altında dolaşır. O kentin insanları için yağmur ve güneşsizlik hayatın
kabul görür ve alışılmış bir halidir; her gün pencereden gökyüzüne baktığı için garip
karşılanan bir kişi dışında. Bu kişi yalnız ve yalnızlığa mahkum bir adamdır. O da
diğerleri gibi güneşi hiç görmemiştir. Her sabah yatağının ucuna sızan aynı ışığı
görür görmez kalkar, aynı meraksız, umutsuz yüz ifadesiyle, ancak kanıksanmış bir
inatla, güneşi o sabah da göremeyeceğini bile bile pencerenin önüne gider ve
gökyüzüne bakar. Kendini bundan alıkoyamayan adam umudunu hiç yitirmez.
Öykü Ana Kahramanı Üzerine Kişilik Analizi
“Yağmurlu Kentin Güneşçisi” öyküsü kısa bir anlatıdır, öyküde bir olay örgüsü
yoktur ve kent/kentli profiliyle birlikte bir adamdan söz edilir. Kentin fiziksel
koşullarının tüm gerçeküstülüğüne karşın kentlilerin yaşam alışkanlıkları hayli

Kentin Güneşçisi, Dehlizde Giden Adam, ‘Usta Beni Öldürsen E!’, Bizim Denizimiz,
İncitmebeni, Alsemender, Bir Başka Tepe ve Masalın da Yırtılıverdiği Yer’dir.
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gerçeğe yakın işlenmiştir. Kent yaşamını belirleyen yağmur homojen biçimde tüm
kente ve yaşam alışkanlıklarına sızmıştır. Dışarıda gezen herkes şemsiye açtığı için
“ana caddelerde adam boyunda bir dalgalı örtu gerilmiş gibi olurdu yerle gök arasında. Bu
örtü ancak otobüslerin, tranvayların, evlerin, dükkanların, iş yerlerinin kapısında, çekilir,
gerilir, yutuluverirdi iki dudak, iki çene, iki silindir arasına sıkışmış gibi… Gene bu yuzden
her evde, şemsiye, pabuç kurutma gözleri, bu gözlerde biriken suları akıtacak kuçuk oluklar
olurdu.”4 Öyküde yağmur imgesi oldukça güçlü işlenen baskın bir öğedir ve kentin
kimliğidir. Kentin insanları içine doğdukları bu gerçeklikten başka bir ihtimalin
varolduğunu bilmezler hatta bu ihtimali düşünmezler de. Bu kentte oturanlar
“doğdukları gunden öldukleri gune değin, gökyuzuyle denizi bir tek renkte bilirler.”5 Merak
edip sonrasında hayal kırıklığına uğramayı istemezler ve olanı kabul etmeye
yönelirler. Daha doğrusu zaten bu öğrenmişlik içine doğmuşlardır ve başka bir
seçeneği var etmeyi düşünmezler. Öykünün kahramanı olan ve her sabah bir
ihtimalin peşinden giden ¨güneşçi¨ bu özelliğinin dışında yaşam rutinlerine
bakıldığında kentin diğer insanlarından çok da farklı değildir; sabah işine gider,
akşam evine gelir. Sosyal yaşamdan izole olmasına neden olan tek fark; “Yarın sabah,
gökyüzünde, hani, güneşi görecek olsanız, ne yaparsınız?” sorusunu sormasından dolayı
adamın yalnız bırakılmış olmasıdır. Aytül Özüm’e göre kentteki durağanlığı ve
kentlilerdeki kabullenmeyi tehdit eden tek unsur bu adamdır (Özüm, 2013, p.195).
Sorusundan dolayı yalnızlığa itilmiş olan bu adamın, değişmeyeceğini bilse dahi
güneşe dair bir ihtimali var etme inadı umuda yönelik güçlü bir başkaldırıdır. Her
gün aynı biçimde güne başlamaktan vazgeçmez ve bizatihi bu rutin, değişime olan
inancı ve bu uğurdaki inadı temsil eder. Kimseyi incitmez diye tanımlanan bu
adamın 'kusur' olarak nitelenen hatta 'saplantı' olarak tanımlanan bu sorusu dışında
adamı kentin diğer insanlarından ayıran başka bir özelliği yoktur. Herkes gibi “evine
gelen, yıkanan, dişlerini fırçalayan ve yatağına yatan” bu adamın insanlar tarafından fark
edilebilecek yegane fiziksel özelliği ise pencerenin dışından bakıldığı zaman
yüzünün dalga dalga görünüyor olmasıdır. Buradan hareketle her camın arkasına
geçişte yağmurla ıslanan camın doğanın diyalektiği gereği dünkü ıslanmış camla
aynı ıslak cam olmaması, sokaktan 'güneşçi' nin yüzünün de aslında bir gün
öncekiyle aynı görünmeyeceğini işaretler. Değişime olan inancı sebebiyle öykü
kahramanının her gün camdaki farklı yağmur izinin ardından beliren yüzü,
robotlaşmış kent insanından farklı olarak yaşama dair bir kanıt sunar.
Peki bu adamın gökyüzüne düzenli olarak her sabah bakma arzusunun altında
yatan, güneşin çıkabilme ihtimalini var etmesi mi yoksa güneşi görme isteği midir?
Bu iki sorunun da yanıtı 'evet' değildir 'hayır' olmadığı gibi. Öykü bizi bu belirsizliğe
düşürmektedir: “Dışarıdan bakan birinin dalgalı dalgalı göreceği yüzünde, merak izi bile
bulamayacağı, umut izi bile sezemeyeceği yüzünde, salt gözleri canlıdır sanki adamın.
Gökyüzüne bakar. Bugün belki güneş çıkmıştır diye, çıkacaktır diye. Bugün olmazsa yarını

4

Bilge Karasu: ¨Yağmurlu Kentin Güneşçisi¨ Göçmüş Kediler Bahçesi, 2003, s. 83.

5

Bilge Karasu: a.g.e., s.82.
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var bunun, daha öbür günü var. Ama pencerenin önüne geldiğinde, kesinlikle bildiği şu
oluyor: Güneş bugün de çıkmayacak, görünmeyecektir…”6
Gökyüzüne bakan bu adam sakin, durgun ve ruhsuz bir davranış biçimi
içindedir. Güneşi görmek adına ne kent değiştirmekte ne de her gün pencereden
dışarı bakmak için “içi içine sığmaz bir adam” hali sergilemektedir. İsteğini, umudunu
ve merakını kendi kendiyleyken bile ortaya çıkar(a)mayan bu adamın duygu
gerçekliğinin, güneşe mi yoksa bir alışkanlığa mı ait olduğu tam olarak
kestirilememektedir. O adam için, varolan güneşsiz yaşamın monotonluğunu
kırmak, alışkanlık halini almış monoton ve pasif bir direnişle ne denli mümkündür?
Davranış biçiminin bütünü ele alındığında şu sözler bu adamı yeterince heyecanlı
kılabilir mi? “Kendini tutamaz, çılgınlık olduğunu bile bile, yatağından kalkar, pencereye
gelir, yağmurdan çizik çizik olmuş camın ardından gökyüzüne bakar. ”7
Adamı yalnızlığa mahkum eden bu duruşun da nesneye mi, amaca mı yoksa
adamın beklediği sonuca mı yönelik olduğu bir başka sorudur. Adamın sormak
istediği ancak bir türlü soramadığı “Yarın sabah, gökyüzünde hani, güneşi görecek olsanız
ne yaparsınız?” sorusunun yanıtı, her gün gökyüzüne bakan bu adam tarafından da
verilmemektedir. Durumu adeta bir amaca dönüştüren adam her sabah
penceresinden gökyüzüne bakar ve aslında her sabah yaşanan bu duruma dair inanç
onun bizatihi varlık nedeni gibidir.
Görme fiilinin yansımasında öykü kahramanı, kendi simülakrı içinde, nesnenin
kendisinden bağımsız var ettiği 'olasılık' imgesine aittir. Bilinmeyen nesne olarak
güneş öyküde metaforik bir anlam yüklenir. Öyküde ideal bir yaşama, kente ya da
yaşamı dönüştürecek köklü bir harekete toplumun içinden sadece bir kişinin
umudunu yitirmeden bu ideale tutunduğunu söyleyebiliriz. Öykü kahramanının
yarattığı kendi gerçekliğinde bir alışkanlık biçiminde davranışa dönüşmüş ve sebepsonuç ilişkisinden bağımsız bir ritüel halini almıştır. Bu karakterin zihninde imlenen
gerçek nesnenin bir yansıması değil (zaten nesneyi sadece bilmektedir) bir
simülakrdır. Artık güneş önemli değildir. Önemli olan tek şey, zihinde yaratılan
imgenin gerçekliğini sağlamak için gerekli olan kanıtı (gün ışığı vb.) gerçek kılmaya
çalışarak nesnenin amaç haline dönüştürülmesidir.
Öykü kahramanı tarafında hiç tamamıyla dile getirilememiş olan, “yarın sabah,
gökyüzünde, hani, güneşi görecek olsanız, ne yaparsınız?” sorusu, öykü kahramanının
güneşe dair umudu adına mı yoksa kent insanlarında bir soru yaratmak adına mı
düşünülmüştür? Sorunun kendisi, hem adam için hem de kentte yaşayan diğer
insanlar için güneşin kendisinden öte güneşin çıkabilme ihtimalini gerçeğin ta
kendisi yapar. Yaşadığımız gerçeklikte düşle gerçeklik, gerçeklikle fantazya
arasındaki gelgitler bizi fiziksel yaşantının ötesine taşımaktadır. Yaşanan duygular
ise bizde yeni imgeler yaratmakta ve yeni çağrışımlar uyandırmaktadır. Bireyin
kendini tanıma süreci de böyle başlar.
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Kişiliğin oluşmasında dış dünya gerçekliğinin yeri kuşkusuz ki çok önemlidir.
Yani dış gerçeklik bizim iç gerçekliğimizi, tutumumuzu ve kişiliğimizi sarmalar ve
değiştirir. Paul Goodman’ın kişilik tanımlamasına göre: “Sentiment, kişinin geçici
durumlar karşısında gösterdiği tepkidir –tepkisi bir düşünce, duygu, eylem ya da bunların
karışımı olabilir. Tutum, nesneler karşısında kişinin daha kalıcı olan duygusu; kanıları,
bağıtlanma ya da yadsımadır. Ama kişilik, tutumları arasından ortaya çıkan birliktir”
(Goodman, 1968, p.129). Goodman bu tanımlamayı, aylak bir adamın gerçek bir
kişiliğe sahip
olmadığını açıklamak adına yapmıştır. Bu durumda kişinin
gerçeklikle ve o gerçekliğin nesneleriyle olan bağı önemlidir. Öykü kahramanımıza
dönecek olursak; bu adamın duruşu ve monoton olan dış gerçekliğe karşı tutumu bir
yadsıma mıdır, yoksa adamın kendi monoton gerçekliğinin bir yansıması mıdır?
Goodman’dan hareket edecek olursak; adamın duruşu bir sentiment değildir. Çünkü
varolan gerçeklik sabittir ve geçici değildir. O halde bu adamın duruşunu bir tutum
olarak değerlendirmek durumundayız. Ancak adamın tutumunu da irdelediğimizde
ne yadsımaya ne kabullenmeye ne de önemseme veya önemsememeye dair bir ipucu
bulabiliriz.. Çünkü adamın kişiliği çelişkilerle doludur. Goodman, kişiliği tutumlar
arasından ortaya çıkan birlik olarak tanımlamıştı. Öykü kahramanının göstermiş
olduğu tutumlara bakacak olursak:
- Adam kent insanlarına bir soru sormak ister. İnsanlar da adamın sorusunu
tamamlamasına bile izin vermeden adamın sözünü keserler çünkü toplum düzeni
için bu soruyu soran adam bir tehdit oluşturur. Adam ise buna karşılık yeni bir soru
biçimi geliştirmez. İkna seçeneğini göz ardı ederek edilgen bir tavrı tercih eder ve
rutin olarak aynı soruya odaklanır. Takıntılı bir kişilik sergiliyor gibidir. Burada
adam yeni bir yaşam tasavvuruna inanan ancak tek başınalığıyla içine kapanan bir
bireyi temsil eder.
- Adamın güneşi var etme arzusu sadece sabaha yani günün doğuşuna yöneliktir.
Çünkü adamın güneşe dair bilgisi, güneşin günü aydınlatmasından öte değildir.
Günün ilerleyen saatlerinde de güneşin belirebileceğini düşünemeyen bu adam
ısrarlı tutumunu sadece sabahları takınır. Gününü dolduran şey ise sormak istediği
ama bir türlü sordurulmayan o tek sorudur.
- Adam her sabah yatağına sızan ışığın hep aynı ışık olduğunu göre göre ve
güneşin bugün de çıkmayacağını bile bile pencerenin önüne gider. Öyküde “Kendini
tutamaz, çılgınlık olduğunu bile bile, yatağından kalkar, pencereye gelir, yağmurdan çizik
çizik olmuş camın ardından gökyüzüne bakar”8 ifadesinde adamın septik tutumu umuda
dair inancını yitirmek istememekle ilişkilendirilebilir.
- Adam umut-umutsuzluk, umutsuzluk-alışılmışlık arasında nerede duracağını
seçmiş ama bu seçme eylemindeki farkındalık bir tür alışkanlığa kendini bırakmıştır.
- Adam, çevresince tuhaf hatta budala olarak nitelendirilmektedir. Adam da bu
durumun farkındadır. Ancak bunu biliyor olması, onun tavrını da
değiştirmemektedir. O yine her gün aynı başlangıcı yapar, ancak bu başlangıç hem
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eylemsel hem de bilişsel olarak tekdüzeliği içerdiğinden adam öyküde yeni ve canlı
bir umudun doğrudan taşıyıcısı olarak işlenmez.
Öykünün, Okuyucu Üzerinde Yarattığı Psikolojik Etkisi
Sanat psikolojisinin önemli ilgi alanlarından olan sanat eseri ile okur arasındaki
ilişkiden yola çıkarak Karasu’nun bu öyküsünün okurda yani bende yarattığı
psikolojiyi ve eserin bana neler ifade ettiğini, bende nasıl duygulanımlara yol açtığını
anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yapacağım değerlendirmenin sadece bir anlama
çabası olduğunu belirtmek isterim. Öykünün iletisinin sıradan bir kişi-toplum
çatışmasından ibaret olmadığını en baştan sezdiğimi söyleyerek başlamalıyım.
Hakkında okuduklarım ve duyduklarım sonrasında Bilge Karasu’nun bana başka bir
şeyler daha söylemesi gerektiğini düşündüm. Her okumamda “bu öykü bana ne
diyor ya da daha ne diyecek?” sorusunu soruyordum. Modern Türk edebiyatının
önemli temsilcilerinden olan Bilge Karasu'nun diline dair bildiğim çokkatlılık ve
betimlemelerindeki derin felsefe nedeniyle dil açısından çok sade olan bu öykünün
yeni bir okuma ve anlama pratiğiyle ele alınması gerekiyordu.
Her keşifte kendime olan mesafem biraz daha daralıyordu. Öykü adeta beni bana
yaklaştırıyordu. Şaşkındım. Öyküde hiçbir sözcük bana yabancı değildi ve hiçbiri
rastgele kullanılmış 'büyük' sözler değildi, ancak bu bilindik sözcükler derin biçimde
başka bir gerçekliği var etmekteydi ve ben bu gerçeklikle gerçek dünya arasında bir
bağ ve ilinti kurmaya çalışıyordum. Benim öyküden var ettiğimle Karasu’nun
gerçekliği arasında ne ölçüde bir ilişki olup olmadığıyla artık ilgilendirmiyordum.
Sıtkı Erinç’in söylediği gibi, galiba ben de kendi Bilge Karasu’mu yaratıyordum
(Erinç, 1998, s.176).
Gerek algı gerek sezgi aşamasında “Yağmurlu Kentin Güneşçisi” öyküsünde o an
için benden öte bir iletinin varolduğunu düşünmek; heyecan uyandırmakla beraber
bir merakı da içinde barındırmaktaydı. Bu heyecan ve merak şöyle bir keşfe
yönelikti: Bu öykü benim öykümle ne denli bir bağ kurabiliyor? Sonrasında,
öykünün gerçekliğini içinde yaşadığım gerçekliğe dahil etmek istedim. Ancak bu
dahil ediş pek de istediğim gibi gelişmedi; sanki ben öyküye dahil olmaya
başlamıştım. İçimden öyküdeki ¨güneşçi¨ dışında bütün nesnelere bir şey söylemek
geliyordu ama suçluyu da bulamıyordum. Artık yaşadığım gerçeklik öyküdeki
gerçeklikten çok da farklı gelmiyordu bana. Bütün bunları saptayabilmek ve kendi
gerçekliğimle örtüştürebilmek adına öyküyü yeniden ele almak ve algılama
sürecimde oluşan psikolojik etkiyi aşağıdaki gibi yansıtmayı uygun gördüm. Bu
aşamada var edilen bütün sorular ve durumlar, eserden hareketle, okumalarım
sırasındaki algı sürecimin ve sezgilerimin ürünüdür.
Sokaklarda yağmurun altında özgürce dolaşan tek canlı tür kazlardır ve göç eden
bir tür olarak başka bir yaşam ihtimalini bilmeleri nedeniyle kazlar öyküde
özgürlüğü temsil ederler. Şemsiye uzuvlu insanlar, sistemin robotlaştırdığı,
“ehlileştirdiği”,
soru
sormayan,
merak
etmeyen,
rengini
kaybederek
homojenleştirilmiş stabil bir yaşamı temsil ederler. Kentin bir diğer ortak paydası da
durmaksızın yağan yağmurla güneşsizliktir. Yağmur üzerine yağdığı insanlara nefes
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aldırmayacak biçimde sürekli yağar. Yağar ki o kentin insanları sadece kitaplardan
öğrendikleri bilgiyle bir güneş fikrine yani başka bir yaşam idealine kapılmasınlar.
Bir diğer yandan şöyle bir varsayımda da bulunabiliriz: kentin tüm insanları kör ise,
o zaman ne gemilerin rengi renk olur, ne de güneşin görünmesi bir anlam taşır. Bu
sebeple kent insanları, hiç görmedikleri ama hep duydukları güneşi görebilmenin
umudunu ve görememenin düş kırıklığını yaşamamak için, havanın hep bulutlu
olduğunu düşünürler. Belki de kendi kör beyinlerinde yarattıkları güneşi değil de
gerçek güneşi görmenin düş kırıklığından korktuklarından düşünürler havanın
bulutlu olduğunu. Bu kentte yasayan insanların, kendi gerçekliklerini (güneşin
görünüp görünmemesini önemsememeleri) olan gerçekliğe tercih edişleri ve onu
aramayışları, Eklezisyast`in (Baudrillard, 2003, 15) “Hakikat, ortada bir hakikat
bulunmadığını gizlemeye çalıştığından simülakrın hakikati gizleme şansı yoktur, simülakr
hakikat demektir” deyisiyle örtüşür. Bu kentin insanlarında güneş (hiç görmedikleri
için aslında varolduğunu da bilmemektedirler) sadece gezginlerin anlattıkları ve
okulda öğretilenler kadar gerçektir. Bu yüzden asıl gerçekliğin yerini alan simülakr,
benzersiz olan yapısından dolayı ve bir karşılaştırma imgesi bulunmadığından
dolayı, kendi rengi olarak griyi yaratır. Ve bu tek renk, sadece denize indirilen
teknelerde, mavi, sarı, kırmızı, yeşil ve mora farklılaşır ki, gezginler de şehrin
insanlarına denizin aynı renklere dönüştüğünü kendi güneşlerinin yansımasında
anlatmışlardır. Kent insanlarıysa, gezginlerin yansıyan güneşlerinin su üstündeki
imgesini, suya indirdikleri teknelerin boylarında bırakırlar suyun üzerine. Kent
insanlarının, ışığın yansımasını kabul ettikleri tek yer tam da burasıdır iste. Tıpkı göç
eden kazların yağmurun tadını çıkarırcasına özgürce kentte dolanmaları gibi
tekneler de gitme fikriyle ola gidene itirazın bir simgesi gibidir. Hakim gri renge
karşı insanın durusu, kendinden bağımsız olarak yaratılmış gerçekliğini kabul
etmektir. Kent insanları, gezginlerin anlattıkları deniz renklerini var etme isterler.
Buradan hareketle simülakrın gerçekten tamamen bağımsız oluşuna aykırı görünse
de “anlatılan” renklere dayalı kayık renkleri, aslında rengin kendisi midir? Yani mavi
mavi midir? Yoksa simülakr yine gerçeğin kendisinden bağımsız bir renk skalası mı
ortaya çıkarmıştır? Zira anlatılmış olan renk, asıl rengi önceler ve kendi rengini
yaratır; bu yüzden mavi, mavidir. Rengin sadece ve sadece deniz üzerinde ortaya
çıkarılmasının sebebi ise, gezginlerin güneşi anlatırken, deniz üzerine yansıma
örneğini vermiş olmalarıdır. Bu nedenle “anlatılan” güneşi kendisi olmadan var
etmek, verilen örneği gerçeklemekle mümkün olacaktır. Böylece simülakrın içindeki
güneş, buna inanan insanlara, etkisinin gerçeklenebileceği; yani gerçekten denizin
üzerinde gri dışında başka bir rengin de varolabileceği gerçeklenerek kendi kendine
bir fantazya yaratır. Tıpkı Jean Baudrillard’ın “Disneyland, bizi bunun dışındaki her
şeyin gerçek olduğuna inandırmak için hayali birşey olarak sunuldu.” (Felluga, 2003, 85)
sözündeki yaratılmış simülakr örneğinde olduğu gibi.
Bu kentin şemsiye uzuvlu (iç mekanlar dışında insan ve şemsiye birleşip, bir yarı
sentetik organizma oluşturmuştur neredeyse) insanlarının bir diğer özelliği de
gökyüzüne bakmamalarıdır. Zira anlatılmış ama hiç görülemeyecek ve
hissedilemeyecek olan güneşi görme çabası, o kent insanları için anlamsızdır. Bu
kentte yasayan bir adam ise, şehrin tüm geri kalanından farklıdır. “Yağmurlu Kentin
Güneşçisi” tıpkı tek başına yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot gibi kente inat her
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gün “...çılgınlık olduğunu bile bile, yatağından kalkar, pencereye gelir, yağmurdan
çizik çizik olmuş camın ardından gökyüzüne bakar.” “Yarın sabah, gökyüzünde,
hani, güneşi görecek olsanız ne yaparsınız?” sorusunun, adamın güneşi görme isteği
ya da güneşin görünebilme olasılığından çok, insanların güneşsizlik simülakrlarına
karşı, adamın kendi gerçekliğini ortaya koyması olarak da okunabilir. Bir ihtimalin
peşinden giden bu adamın duruşu, güneşsizliğe karşı başka bir gerçekliğin daha
olabilme ihtimalini var eder. İnsanlar ise, adamın sorduğu sorular ile karşılaşmamak
için adamdan uzaklaşır, onu görmek istemezler. Kör beyin, kabullenilen gerçeğin
değişmesi halinde tüm yaşam koşulları ve alışılmışlıklara karşı muhafazakar bir
reddedişle adamın söylediklerini imkansız olarak algılar ve kaçınır.
Öykünün gerçekliği bize kaç metre uzakta duruyor? Yaşadığımızı sandığımız
gerçekliğin -hem iç hem de dış gerçeklik- tohumlarını kim atıyor? Gerçeküstü gibi
görünen bu öykünün kurgusunda bize ait parçalar yok mu? Yaşadığımız hayatı daha
anlamlı kılmak ve bizden bağımsız yaratılan, içine doğduğumuz gerçeklikle
yüzleşmek ya da onu değiştirmek, pek de yanaştığımız, cesaret gösterebildiğimiz bir
yaklaşım olmasa gerek. Öyküden hareketle, ¨yağmurlu kentin güneşçisi¨ hariç kent
insanlarının sadece kendilerine sunulan gerçeklik içerisinde yaşamayı kabul etmeleri,
kendi gerçekliklerini ortaya koyamamaları ve bu cesareti gösterememeleri, koşulsuz
itaati vurgulamaktadır. Burada aslında yadsınacak bir şey yoktur, çünkü cesaret bir
bilinç işidir.
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Saken Seyfullin’in “Ternistıy Put’ – (Dikenli Yol)”
Romanında Kazakların Milliyetçilik ve Sosyalizm
Süreçlerine Dair
Nuray GÜNEŞ

Özet
Rusya’da gerçekleşen siyasi, idari, kültürel ve ekonomik isyanlarla birlikte
oluşan işçi grevleri, çatışmalar, köylü hareketleri ve askeri hareketler
Bolşevik devrimine uzanan yolda Rus Çarlığı’nı zayıf düşürmüştür.
Nihayet 1917 yılının Ekiminde Rusya’da Çarlık otokrasisinin yıkılıp yerine
Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla sonuçlanan devrim yeni ideolojilere
kapı açmıştır. Bu ideolojilerden etkilenen Kazak Sovyet edebiyatında
önemli bir yere sahip olan ve savaş, baskı, sıkıyönetimin de içinde
bulunduğu Saken Seyfullin eserlerine bu etkileri yansıtmıştır. Ternistıy
Put (Dikenli Yol) romanında Seyfullin’in devrimden önceki Kazak köy
hayatı, Kazak halkının yaşam koşulları, 1916 yılında milli ayaklanmanın
çıkmasıyla birlikte atılan adımlar, 1917 Ekim devriminin gerçekleşmesi ve
devrimin insanlar üzerindeki etkilerini, 1919 yılına kadarki gözlemlerini
romanın kurgusu içerisinde kaleme alan yazarın eserini dönemin sosyopolitik değerleri içerisinde inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Tarihi roman, sosyalizm, 1917 Ekim devrimi, Saken
Seyfullin, Ternistıy put’-Dikenli Yol, Kazak Milliyetçiliği.

Saken Seyfullin’s “Ternistiy Put’ – Dikenli Yol” Novel
Nationality Of Kazakh And Socialism Process
Abstract
Taking place in Russia's political, administrative, cultural and economic
rebellion of the workers' strikes and conflicts, peasant movements and
military actions leading to the Bolshevik revolution decreased weak in
Russia Czar. Finally, in October of 1917, Revolution in Russia, which
caused the tsarist autocracy to be collapsed and Soviet Union to be
established instead of it, gave opportunity to the development of new
ideologies. In Kazakh Soviet literatüre, which is affected by these idelogies
Saken Seyfullin, which has an important place and reflected the effects of
war, oppression, martial law in the works.In Ternistıy put’-Dikenli Yol,
*Türk Dili okutmanı, Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kazakistan, E-Posta:
nuray-gunes@mail.ru
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Seyfullin wrote the Kazakh village life before the revolution involved,
Kazakh people's living conditions, the steps taken in 1916 with the release
of the national uprising in 1917, the realization of the October revolution
and the revolution of the effects on humans. His observations until 1919
written in this novel will be examined in this period’s socio-political
values.
Key Words: Historical novel,socialism, 1917 october revolotion, Saken
Seyfullin, Ternistıy put’-(Dikenli Yol), The Nationality of Kazakh

Giriş
Tarih, insanlar, zamanın ilerlemesi–mevsimlerin döngüsü, insanın ömrü gibidoğal süreçlerin terimleriyle değil de, insanın bilinçli olarak içine karıştığı ve bilinçli
olarak etkileyebildiği belli olay dizilerinin terimleriyle düşünmeye başladığı zaman
başlar (Carr 2002: 198). Konusu ne olursa olsun tarih, yaşanmış bir olayın gelişim ve
oluşumunu bildiren o dönemden kalma hatıralardan, iz ve eşyadan, yazılı belge ve
kitaplardan öğrenilir (Kaplan, 1982: 62).
Roman tarihi kucaklayan bir edebiyat türüdür. Yazılar metinselleşerek tarihe ışık
tutmaya çalışır. Tarihi bir roman sanatsal yaratıcılığının gerçekliğini, kurgusallığının
tarihi onayından alır. Borşçukov (1989: 79)’a göre tarihsel roman; içerisinde taşıdığı
olayların büyüklüğünü ve önemini onun değerini yansıtmaktadır. Hızla gelişen tarihsel
olayların aynada yansımasını tarihi romanlarda görmek mümkündür. Napolyon
destanlarının dramatik finalinden sonraki ilgiyi, 19. yüzyıl romanlarının çağdaşları kendi
çağının özellikleriyle toplamaktadır. Belinskiy (1968: 802) edebiyat ve tarih arasındaki
yakınlığa dikkat çekmiştir: “Hatıralar çok ustaca yazılsa romanın son dönemeci kendi
kapanışını oluşturur. Tarihin kesin görüntüsü ve hayal gücünün aralarındaki ortaklıkta en
önemli gerçek nedir? Aslında sanatsal sunumdur. Tarihçilerin ressam olarak adlandırılması
boşuna değildir.”
Tarihsel romanların popülerliği dönemin güncel, ruhsal ve siyasi etkileriyle
harmanlanan bir oluşum süreciyle birlikte ilerler. Tarihten bir sayfa açacak olursak
Çarlık Rusya’sında 1917’de Petrograd’daki Kışlık Saray’ın Lenin önderliğindeki
Bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasına neden
olan bir takım hadiseler meydana gelmiştir. Sosyalist devrimin ilerlemesine kolaylık
sağlayan bu ortamda bir takım ideolojiler topluma basın ve yayın yoluyla enjekte
edilmeye başlanmıştır. Bu kadar belirleyici bir hâlde bulunan ideolojiyi yaymak ve
kurulan yeni sistemi işletebilmek için de öncelikli olarak emekçi halkın hakkını
arayan, onun yaşayışını yücelten Proleter edebiyatın kurulması amaçlanmıştır.
Sovyetler Birliği ideolojisinin resmî edebiyatı da denilebilecek, Toplumcu gerçekçi
olarak da adlandırılan, Proleter edebiyat böyle bir süreç içerisinde kurulmuştur
(Gücüyeter ve Yılmaz 2012: 1829). Dönemin ideolojisi sosyalist realizm baskınlığı
altındadır. Sosyalist realizmin felsefi kökeni Marksist felsefeye, politik kökeni
Bolşevik hareketine, estetik ve edebi kökeni klasik Rus edebiyatına dayanmaktadır
(Tagizade, 2006: 9). Sovyetlerin yeniden yapılandırma oluşturduğu düşünceler
toplulukları etkisi altına almaya başlamıştır. Etki altında kalan halklardan birisi de
Kazaklardır. 1917 ile 1920’li yılları arasında Kazak halkı, büyük bir kriz yaşamıştır.
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Kazak yurdu, adeta bir savaş meydanına dönüşmüştür. Eski Çarlık Rusya ile yeni
Bolşevik Rusya arasındaki kanlı savaşın çoğu, Kazak toprakları üzerinde geçmiştir.
Yazarların birçoğu bu iki ateşin arasından halkını kurtarmak için savaş meydanında
mücadele ederken bazıları da hapislerde yatmıştır(Koç, İşina, Korganbekov 2007:
441). Kazak edebiyatında bu süreçlerden geçmiş olan bir yazar da Saken Seyfullindir.

Saken Seyfullin’in Hayatı
S.Seyfullin ilk eğitimini köy imamından almış, Arapça okuma yazma öğrenmiştir.
S. Seyfullin 1905–1908 yılları arasında Nildi’de bulunan Kazak – Rus okulunda
eğitim alır. Sonra 1908–1910 yılları arasında Akmola’daki üç yıllık okulda eğitimine
devam eder. 21 Ağustos 1913 tarihinde Sibirya Üniversitesi adıyla bilinen Ombı
Öğretmen Okuluna kabul edilir ve bölgenin iki öğrenciye verdiği burstan birini
kazanır. Bu okuldan 1916 yılında mezun olur (Kokubassova, 2008: 315).
1917 yılında Akmolinsk şehrine gelen yazar, “Jas Kazak” (Genç Kazak) adlı siyasi
ve kültürel bir derneğin başkanı olmuştur. “Tirşilik” (Hayat) adlı bir gazetenin gayri
resmi olarak redaktörlüğünü yapmıştır. Büyük Ekim devrimini yazdığı “Kel Jigitter”
adlı şiir Kazak Sovyet edebiyatının ilk ürünü sayılmaktadır. 27 Aralık 1917’de
Akmola’da Sovyet hükümetinin kurulmasıyla Akmola Sovdep2’in bir üyesi olarak
kabul edilir ve “Eğitim Halk Komiserliği” bölümüne atanır (Kakışev, 1972: 125).
1918 yılında ataman Anenkov tarafından tutuklanarak Petropavlsk hapishanesine
atılır. 1919 yılında Ombı esir kampına getirilen Seyfullin, arkadaşlarının da
yardımıyla kaçmayı başarmıştır. Kendine farklı bir yol güzergâhı çizdikten sonra
yürüyerek Avliye Ata(Taraz) şehrine gelir. Ortam biraz sakinleşince tekrar
Akmola’ya döner.
Saken Seyfullin çağdaş Kazak edebiyatının kurucularından sayılmaktadır.
Devrimden önce çıkan şiir kitabı “Ötken künder”(Geçen Günler) ile meşhur
olmuştur. 1918 yılında RKP’ye (Rusya Komünist Partisi) girmiş, Akmola bölgesinde
de “Devrimci Komitesi” üyesi olmuştur.1919 yılında Akmola’da daha sonra
Orenburg’da parti çalışmaları yapmıştır.3
Seyfullin 26 Temmuz 1920’de Sovyetler Kongresinde yönetim komitesi üyesi
olarak seçilir. 4 Ekim 1920’de Kazak Otonomi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetini ilan
eden Sovyet kurucuları kongresinin delegesi olur. 1922’de KazASSR’nin (Kazak
Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) 3. Kongresinde “Cumhuriyet Halk
Komiserler Konseyi”nin başkanı olarak seçilmiştir. Bu esnada “Eŋbekşı Ķazaķ”
gazetesinin redaktörlüğünü yürütür. “Asau Tulpar” adlı şiir kitabını ve “Kızıl
Sunkarlar”, “Bakıt jolında” dramalarını çıkarmıştır. 1923’te “Ternisty put” tarihi
romanının parçalarını “Kızıl Kazakistan” dergisinde yayınlamaya başlamıştır.8
2Sovdep;

konsey çalışanları, askerler ve köylülerden oluşan milletvekilleri. “Burjuvazi,
demokratik veya siyasi önyargılarla doldurulmuş insanlar, bizim Sovyet milletvekillerine
büyük şaşkınlık içerisinde hayran kalmaktadırlar. Onları şaşkınlığa düşüren doğrudan
seçimlerin olmamasıdır.” Lenin(“Amerikan işçilerine mektup” 1918 )(Sovyet milletvekillerinin
konuşmasından kısaltma).
3http://seifullin.ru/statiopisatele/sakeniegozhizn.html

44

Nuray GÜNEŞ

Kasım 1923 Kazak Sovyet edebiyatında ilk olan “Lenin” şiirini yazmıştır (Kakışev,
1972: 126).
7 Nisan 1925 “Kaznarkompros Akademik Merkezi”nin (Kazakistan Halk Eğitim
Komiserliği) başkanı olarak tayin edilir. Kazak proleter yazarlar derneğini kurmak
için organizasyon bürosu başkanı olarak görev yapar.
Kazak edebiyatına kazandırdığı bazı şiirleri “Sovetstan”, “Albatros”, “Kızıl
At”tır. “Edebiet Maidanı” dergisinin baş editörü olarak çalışır. 1935’te “Sotsialistan”
ve “Aişe” kitaplarını yazar. Kitaplarında Devrimle gelen olguları çok iyi bir şekilde
işlemiştir (Adibaev ve Kuspanov, 1972: 100).
1938 yılında, "Burjuva milliyetçisi" olarak tutuklanan Seyfullin, Alma-Ata
Zindanlarında NKVD4 tarafından 28 Şubat 1938’de öldürülür.

Ternistıy put’(Dikenli yol) Romanı
Seyfullin,1927 yılında kaleme aldığı “Tar col, taygaq keşuv” adlı romanını, Arap
alfabesiyle Kazakça olarak yazmıştır. Roman Rusça’ya, Tatarca’ya ve Özbekçe’ye
tercüme edilmiş olup on iki ana bölümden oluşmaktadır ve bazı bölümlerinde alt
başlıklar yer almaktadır.
1920’li yıllardan başlayarak Sovyet Edebiyatı’nda tarihsel roman önemli
gelişmeler gösterir ve hatta Sovyet romanının bel kemiğini oluşturur. Romanların
tarihsel belgeler üzerinde kurgulanması Sovyet romancılığının ayırt edici bir özelliği
haline gelmiştir (Türkeş 2011: 103). Ternistıy put’ romanı Kazak tarihindeki 19161919 yıllarında yaşanan en önemli olayları belgelerle dolu bir zeminde sunar.
Seyfullin kitabın yazılış amacını şu şekilde anlatır: “Kitabın ilk sayıları ‘Kızıl
Kazakistan’ dergisinde yayınlanmıştır. Bu kitabın amacı gelecek nesillere 1916- 1919 yılları
arasındaki gerçekleri anlatmaktır. Burada pek çok karakter anlatılıyor. Tarihsel olaylardan
bahsederken haklı ve haksız olanları da unutmamak lazım çünkü şarkıdan sözleri asla
atamazsınız. Devrim mücadelesi boyunca pek çok karmaşık ve zor olaylar yaşanmıştır.
Akmolinsk’ teki Rus Bolşevikler tarafından yönetilen Kazak halkı, vatanı için bütün
düşmanlarla özellikle Alaş-orda adlı bir partiyle mücadele ediyordu. Kitapta Alaş- Orda ile
ilgili pek çok şey anlatılıyor. Partinin karakterini ve yaptıklarını en doğru şekilde anlatmaya
çalıştım. Alaş- Orda Ekim Devrimine karşıydı. Bizim zamanlarımızda pek çok eski Burjuva
milliyetçileri kendi hatalarının farkına vararak Sovyet hükümetinin düşüncelerini kabul edip
Bolşevik Partisine katılmışlardı. Bazı bilgiler gazetelerden alındı. Mesela Birlik Tuuı, Jas
Azamat, Üş jüz ve Tirşilik gibi. Buradaki amaç devrimin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır”
(Seyfullin, 1975: 49).
Yazar anti-sosyalistleri, burjuvaları, bazı parti başkan ve üyelerini “sosyalist
gerçeklik”e ters düştüğü için hicivli bir üslupla yermiştir. Onları halkı sömüren, hor
gören, onlardan para toplayan, acımasız ve sert kişiler olarak anlatmıştır:“…Kolçak
kuduz kurt gibi acımasızca herkese saldırıyor. Öfkeli kurt, kan görünce sarhoş oluyordu. İlk
başta, Kolçak’tan korkan halk saklanmıştı… Köye geldiğimde, Kolçak intikam öfkesiyle
yanıyordu.” (Seyfullin, 2011: 415).
Alaş-Orda Partisi’nin bazı üyelerinden olan;Mustafa Çokaev, Muhammedcan
Tınışbayev, Alihan Bukeyhanov, Halil ve Jahanşi Dosmuhamedov’a da hiciv oklarını
4SSCBİçişleriHalk

Komiserliği. SSCB’nin 1934-1946 yılları içinde suçla mücadelede ve komu
düzenini korumakta merkez sayılmıştı.
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fırlatmıştır. Romanın bir sayfasında onları cesaretsiz olarak atfeder: “…Biz havaya
sadece bir kere ateş edildiğinde ‘korkusuz’ beyefendilerin, burjuvazi hükümetinin üyelerinin
kaçtığına şahit olduk. Tınışpaev, Çokayev, Akaev gibiler yürütülen Kokand otonomisinin
hükümetini de maskaralıkla bitirdiler.”(Seyfullin, 2011: 157).
İnsanların yaşamları, parti politikaları ve mücadeleleri, yönetim şekilleri,
isyanlar, savaşlar dönemin özelliklerini yansıtır. Dönemin psikolojisini üzerinde
taşıyan yazar, bunları olay örgüsüne satır satır işleyerek akıcı ve kuvvetli bir anlatım
yakalamıştır. Seyfullin Sovyet iktidarının Kazak bozkırlarına gelişini yansıtan bir
ressamdır. Doğal olarak edebiyatta yeni karakterler oluşturdu ve bu net karakterler
efsanevi ve cesur Kazak savaşçılarını yansıtıyordu. Devrimden sonraki ilk yıllarda
Sovyet İktidarının düşüncelerini kavrayan Seyfullin kendisinin ve devrimcilerin
bakış açısını yansıtıyordu. Romanda pek çok farklı tarihsel faktörler vardır. Yalnızca
büyük bir ressam bu kaynakları kullanarak ideal bir bina yapabilir (Şalabaev, 1975:
42).
Başkirya’da yaşamış, eğitim alanında bir süre iş yapmış, Kolçak'ın hapishanesinin
eski mahkûmu, eli ayağı zincirlenen öğretmen Veli Hangeldin “Dikenli Yol”
romanını okuduktan sonra, Seyfullin’e şöyle bir mektup gönderir: “Bu kitaptan
kendimi uzaklaştıramadım, bu kitap sayesinde gerçekten seni tebrik etmek istiyorum. Kazak
hayatını, parti mücadelesindeki tarihi olayları anlatan kitabin için sana yoldaş ve arkadaş
olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu kitap bana unutulmaz kareleri tekrar hatırlattı. Senin
kitabını okurken acı çektiğimiz günleri hatırlayarak ağladım...”Bu sözlere istinadenroman,
tarihsel özgünlüğüyle sanatsal bir belgedir.

Ternistıy put’ (Dikenli Yol) Romanındaki Milliyetçilik ve Sosyalizm
süreçleri
Burjuva milliyetçilerine karşı verilen mücadelede devrimin getirdiği eşitlik ve
özgürlük Kazak halkının yeni bir yolda yürümesi için bir kapı açıyordu. Vaat edilen
düşünceler de yeni bir kavramın etrafında toplanıyordu. Yazarın ideolojik
arayışındaki temel sorular Ekim Devriminde ve iç savaşta Kazak halkının yeriydi.
Saken Seyfullin Kazak edebiyatında sosyalist gerçekçiliğe atılan adımda devrimci
hareketin getirdiği kavramları tarihi süreçte titizlikle işlemiştir. Bu kavramlar
romanın farkı bölümlerinde ele alınmaktadır. Romanın bütün bölümlerini-1916-1919
yılları arasında yaşanan süreci- içerisindeki kesitlerle inceleyeceğiz:
1-

Arifesinde (Nаkonune)

Akmolinsk’te okul başlamadan üç ay önce, nüfus sayımı yapmak için
görevlendirilen yazar; buranın kuzey tarafındaki köylerinde nüfus sayımı yapar.
Kazak köylerindeki çileli yaşamı ve zorla uygulanan kuralları görür ve bir arayış
içerisinde “Kazak halkı için ne yapabilirim?” sorusunun ön hazırlığını yapar.Burada
dikkat çeken karakterler arasında köyün zenginlerinden Nurgamembet Sagınayev’i,
müslüman din adamlarının temsilcisi molla Kumusbek’i, dönemin hanı Nurman’ı,
Ağa Olcabay’ı, onun tercümanı Toleybay’ı, Vali Masalskiy’i sayabiliriz. Burjuva
yanlısı olduğu belirtilen bu kişilerin bütün imkânlarını kullanarak ulusal kurtuluş
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hareketini engellemeye çalıştıkları, uluslararası düşmanlık ve provokatörlük yaparak
Kazakları Ruslara karşı kışkırttıkları belirtilir.
Yazar 1916 Kazak Kurtuluş Hareketini tetikleyen olayın temelinde Rusya’nın
Almanya ile savaştığı için Kazakistan ve Orta Asya ahalisinden 18-31 yaşları
arasındaki erkekleri cephelerde geri hizmeti görmek, siper kazmak gibi işlerde
çalıştırılmak üzere çağrılmalarını göstermektedir. Çarın bu çağrısı ezilen Kazak halkı
için fırtına öncesi sessizlikti: “Ancak Kazaklar bunu istemiyordu. Başka bir vatanda ölmek
istemediklerini dile getiriyorlar ve Çara karşılık vermeye başlıyorlar.” (Seyfullin, 2011: 31).
Bu emirname, Rusya’nın, eşit haklara sahip bir vatandaşı olarak asla muamele
görmemiş Türkistan halkına karşı, haksız bir yüktü. Burada savaş kanunları
hâkimdi. Türkistan Duma’ya milletvekili gönderme hakkına bile sahip değildi. Savaş
esnasında Türkistan, tamamen istismar edilmişti. Bu şartlar altında, eşit muameleye
tabi tutulmayan yabancı milletler saflarından, Rusya’nın kurtarılması için cephe
hizmetlerine gönderilmek üzere, yarım milyon insanın askere alınmasına cesaret
ediliyordu. Bu duruma Türkistan halkı çabuk tepki gösterdi (Hayit, 2004: 207).
2Kazak Kurtuluş Hareketi -1916 yılı
dvijeniye)

(Kazakskoe osvoboditel’noe

Rusya’nın sıkışık bir savaş içinde bulunması Türkistan’da faal bir kurtuluş
hareketine adım atılmasına imkân verdi. Milli hareket önderleri milli kurtuluş
savaşını başlatmak için bahane aradılar. Rusların aldığı bazı tedbirler, onlara bir
bahane teşkil etti (Hayit, 2004: 206).
Romanda olayın başlamasını fitilleyen olaylardan bir kaçına şu şekilde
değinilmiştir: “25 Rus askerin Kazak köyüne gelerek 12 tane atın kaybolduğunu ve bunları
Kazakların aldığını iddia ediyorlar fakat Kazak halkı almadığını söylüyor ve kendilerini
savunuyorlar... Sonra çatışma çıkıyor ve ilk ateş eden Rus askerler oluyor. Kazaklar da
karşılık veriyorlar… Rus askerler geçici olarak çekilmek zorunda kalıyorlar Kazaklar ise
ileride daha büyük tehlike olmaması için oradan kaçıyorlar” (Seyfullin, 2011: 48-50).
“Aynı 25 asker yanındakilerle 300 develi kervana saldırıyor. Kervanda tutuklanan
adamlar Zaharovsk köyüne hapishaneye gönderiliyor.” (Seyfullin, 2011: 52).
Çarlık Rusyasının emirleri karşısında tahammülü kalmayan halk ayaklanmaya
başlamıştır. Romanda halkın milli direnişteki kararlılığını şu sözlerden anlayabiliriz:
“Kazak köyleri ve Rus köyleri arasında gerilim başlamış, genç Kazak yiğitlerinden bazıları
atlarını, silahlarını hazır tutarak aniden çıkacak isyana hazırlıklı oluyorlardı. Korku içinde
yaşayan Kazak halkı her şeye rağmen Rus çarına karşı direneceğini söylüyordu: Çar bizim
suyumuzu ve topraklarımızı bizden aldı şimdi insanlarımızı almak istiyor, Alman oklarının
altında öldürmek istiyor gurbette ölmektense kendi topraklarımızda ölmek daha iyidir.”
(Seyfullin 2011: 42-43).
“Jolboldı köyünden sonra kendi köyüme geldim. Buralarda halk gerçekten ayaklanmaya
başladı. Bütün köy ahalisi çiftlik işlerini bırakarak isyana hazırlanıyorlardı. Han olarak Hacı
Ahmet’i seçmek istiyorlardı. Gençler demirden bıçaklar ve baltalar yapıyordu.” (Seyfullin,
2011: 44)
Kazak bozkırlarına Çar askerlerini göndererek ayaklanmayı şiddetli bir şekilde
bastırmaya çalışır. Kazak halkının bir kısmı öldürülür bir kısmı da şehir
hapishanelerine atılır, köyler yağmalanarak yakılır.
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Devrimin ilk yılları (Pervıe godı revolitsii)

Rusya’da, 27 Şubat 1917’debaşlayan devrim Çarlık monarşisinin yıkılmasıyla
sonuçlanmıştır. Sosyal Demokratlar, Anayasal Demokratlar (Kadetler) ve Sosyal
Devrimciler önderliğinde gerçekleşen bu devrim, Rus imparatorluğunun her yerinde
olduğu gibi Kazakistan’da da büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Devrim sonrasında
Kerenski yönetiminde iş başına gelen “geçici hükümet” imparatorluğun sınır
eyaletlerinde kendi yönetim birimlerini kurma çalışmalarını hemen başlattı. Bu
çerçeve içinde Kazakistan’daki idari organlarda da bazı yüzeysel değişiklikler yapma
yoluna gitti (Kesici, 2003: 169)
Romanda Kazakların bu habere sevinirken zengin toprak sahiplerinin ise
üzüldüğü anlatılıyor. Bununla birlikte Kazaklar için milli-siyasi gayelerini dile
getirmeleri için hareketli bir ortam oluşmuştur: “Ben Akmolinsk’e geldim. Mitingler
başladı ve insanlar toplandı. Komiteler ve bürolar sürekli değişiyordu çünkü seçimler
yapılıyordu. Eski gardiyanlar, öğretmenler, yazarlar, tercümanlar, müdürler, doktorlar
arasında rekabet vardı çünkü herkes komiteye girmek istiyordu. Akmolinsk’teki vatandaşlar
gruplara ayrıldı. Rus Kazakları, küçük işlerle uğraşan pazarcılar, Müslümanlar, (Tatarlar ve
Kazaklar) öğretmenler, garnizon askerleri. Her grup kendi içinde toplantı yapıyordu. Çar
hükümeti çöktüğü için bütün bakanlar atılmaya başladı. Halk bir özgürlük kazanmıştı fakat
kim, nasıl yönetecek muammaydı.” (Seyfullin, 2011: 61).
Komiser Kerenskiy5’in altında olan iktidar kısa dönem için yönetim oluşturmaya
çalışmış, bu sebeple Omsk şehrinden elit kesimden gönderilen kişilerin katılımıyla
bir toplantı yapılarak durumun konuşulması için Kazaklardan da iki kişi
gönderilmiştir. Toplantıda Kazak bölgesel komitesinin oluşturulması için bir karar
alınmış fakat bir süre sonra Komiser Kerenskiy ile Kazak komitesi arasında
anlaşmazlık olmuştur. Yazar bir mektup göndererek eski kanunların artık geçerli
olmadığını fakat yeni kanunlarında henüz oluşturulmadığını belirtmiştir ve
komiteden istekleri olmuştur: Kalımın6 kaldırılması ve kadınlara özgürlük verilmesi.
Yazar arkadaşlarıyla Rusya’daki devrimi daha iyi anlatabilmek için “Jas
Kazak”(Genç Kazak) adında bir organizasyon oluşturmuştur. Organizasyon her
türlü otonom cumhuriyetin oluşmasını destekler. Jas kazak’ın başkanı Saken
seyfullin ve diğer üyeleri Adilev, Aybasov Asılbekov, Serikbayev ve Nurken. Yazar
oluşturulan komitenin önemini şu şekilde aktarmaktadır: “Bizim komite bütün kazaklar
için Akmolins bölgesinde hem mahkeme hem polis merkezi hem de hükümet olarak
oluşturuldu.” (Seyfullin, 2011: 73).
1917’de her gün yeni gazeteler çıkmaya başlamıştır: Halil Gabasov
redaktörlüğünde Semey’de Sarı Arka, Kolbay Togusov redaktörlüğünde Taşkent’te
“Alaş” Sonra (‘Alaş’ gazetesinin ismi ‘Birlik Tuvı’ olarak değişmiştir. Redaktörü
Mustafa Çokay’dır), Rahimjan Düysembaev redaktörlüğünde (Yazarın da çalıştığı
gazete) Akmolinsk’te “Tirşilik”, Baytursunov ve Dulatov redaktörlüğünde
Orenburg’da “Kazak” gazeteleri çıkar. “Kazak” gazetesi, Temmuz 1917’den sonra

5Şubat

Devriminin önderlerinden, geçici hükümetinin başbakanı. Sosyalist Devrimci Parti (SR)
üyesi.
6 Başlık parası
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Alaş’ın basın organı oldu. Gazetelerde komitelerin nasıl çalıştıklarına dair bilgiler de
yer almıştır.
Karışıklıklar içerisinde Alaş-Orda dikkatini iki yere çevirmiştir: Semey’e (Başkanı
Alihan bökeyhanov) ve Batı Kazakistan’daki Uralsk bölgesine (Başkanı Jahanşa
Dosmuhammetov)
Kazakların siyasi tarihinde bir dönüm noktası olan ve “Milli kurtuluş” hedefiyle,
“Birinci Genel Kazak Kurultayı”nın toplanması romanda şu şekilde anlatılıyor: “2-8
Nisan 1917 tarihleri arasında öncelikle Torgay bölgesinde toplantı oldu. Toplantıya Oral,
Akmola, Semey, Sır-Dariya, Bökey bölgelerinin komite temsilcileri geldi. Bu toplantıda bütün
Kazakistan vilayetlerinin kongreye çağırılması için karar alındı ve hazırlık bürosu da
kuruldu. Onun başında “Kazak” gazetesinin yayın kurulu Bökeihanov, Baitursınov,
Dulatov, Kadirbaev geldi. Orenburg’da 20 Haziran 1917 yılında her bölgeye telgraf
gönderilerek kongre olacağı haber edildi. Kongre’nin en önemli gündem maddeleri şunlardı:
Rusya’nın yönetim biçimi, Kazak illerinin özerkliği, toprak, eğitim, din, yargı, kadın hakları,
Rusya’daki Müslümanların sorunu, Kazakistan’da siyasi bir partinin oluşumunu;
Semireçye’deki olaylar, Kiev’deki tüm Rusya federatif kongresine ve Petersburg’daki halk
eğitim komisyonuna temsilcilerin katılması sorunu.” (Seyfullin, 2011: 83-84).
Akmola bölgesinden kongre delegeleri olarak Asılbek Seitov ve Mağjan
Jumabaev de katılmış fakat kurultay gerekli ilgiyi görmemiştir. Orenburg
kongresinde en çok tartışacak konulardan birisi de Rusya’nın yönetim biçimiydi: “Bu
konu herkesi rahatsız ediyordu çünkü kongrede zenginler toplanacaktı. Onların hangi
yönetim biçimini seçeceği belliydi sadece kendilerine uygun olanını.” (Seyfullin 2011: 86)
Kongredeki görüş ayrılıklarına neden olan konulardan birisi şöyle anlatılmıştır:
“Orenburg komitesinde bizimle ilgili olanları kendi ilçe komitemizde tartıştık. Komite
kararını Birmuhamed Aibasov bir telgraf oluşturdu. ‘Biz OtonomCumhuriyet için oy
veriyoruz bununla diğer yönetimlere karşıyız.’ Bizim telgraf Orenburg kongresi başlamadan
önce gitmişti çoğu bizim gibi otonom cumhuriyet istiyordu. Bökeyhanov ise Rusya
hükümeti’nin İngiltere’deki gibi kral ve parlamentodan oluşmasını istiyordu. Zaman geçtikçe
hacılar, eski başkanlar, mollalar bizi düşman ve ateist gibi görüyordu. Sonra ‘Tirşilik’ (Hayat)
gazetesini yayınlamaya başladık. Ağustos ayında ilçe kongresine Omsktan Asılbek Seitov
geldi. Kongrede ‘Alaş’ partisinin kurulması ve her bölgeden toplantıya girecekler
kararlaştırıldı. Akmola’daki toplantılar bizim için çok zor geçiyordu. Zenginler ve mollalar
geliyordu komiteye. Komite parçalanmaya başladı. Bizimle birlikte olan dostlarımız bize karşı
tuzaklar kurmak için eski ilçe başkanlarıyla birleşmişlerdi. Komite yeniden oluşturuldu.
Başkan olarak Huseyin Kojamberlin ayrıca komitede molla Manten, eski mahkeme
tercümanları Erdenbaev ve Sarman Şulenbaev ve eski ilçe başkanı ve tercüman Usen
Kosaev…” ( Seyfullin, 2011:87-88).
‘Tirşilik’ gazetesi ‘Jas Kazak’ gazetesinin parçası gibi yeni komiteyle mücadelede
bir rol oynamıştır. Fakat ‘Tirşilik’ gazetesini yoksulları destekleyen sadece
milliyetçilik ve dini önyargı temelleri üzerine oturtturuyorlar. Yazar buna karşılık:
“Gazete ruhu milliyetçi olsaydı öncelikle Alaş-Orda tarafında olacaktı. Dini yönü oldu mu?
Müftüler kendilerini düşünerek Kazak halkına engel olmaya çalışıyor. Kazakların hayatında
önemli olan toprak sorunu ve onun çözülmesi için çalışan Kazaklara, Rus Çarlığına bağlı
müftüler engel oldular.”(Seyfullin 2011: 90)
Seyfullin ve arkadaşlarından oluşan komite toplanarak en aşağıdan, halkın
gücüyle, Kazak ilçe komitesini dağıtmak için karar alır. İlçe Başkanı Petrov
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planlananları duyduğunda çok kızar. Çoğu yoksul halktan oluşan kişiler miting
yapar. Komiteciler ise bodrum kapısından kaçar. Komiser Petrov komite haklarını
koruyarak yeniden kurmak için süre ister fakat hiçbir şekilde yerine getirmez. Bu
eylemden sonra komite halk gözünden düşmüştür.
4-

Sovyet için mücadele (Borba za sovetı)

SSCB, içindeki bütün milliyetlerin, milli ayrılıkların “eşitlik” esasına bağlı
kalmakla bertaraf edileceği düşüncesi üzerine kurulmuştu. Merkez-Rus esasında
“halkların eşitliği” ilkesi ile yükseleceği teziyle SSCB içindeki milletlere “federe
cumhuriyetler” verilerek milli kültürlerini sürdürme imkânı verilmiştir. Milli
kültürün sürdürülmesinde aranan ve mecburi kılınan tek şart ise onların şeklen milli
fakat temelde sosyalist karakter taşımaları idi. Yapılacak her şey, Sovyet halklarının
sonunda erişecekleri ortak kültüre, Sovyet kültürüne giden yolu hazırlamaktı (Uçar,
2007: 51).
Ekim Devriminden sonra, Akmolinsk’in sosyal ve siyasi hayatı çok hareketli
geçmeye başlamıştır. Toplantılar, mitingler, hararetli tartışmalar, Sovyet yönetimine
karşı çıkan zenginler, soylular, memurlar, Alaş partisinin destekçisi olarak Kazak
komitesi bu bölümde karşımıza daha güçlü çıkar.
Orenburg kongre sonucunda Kazakistan’ın her tarafında Alaş partisinin
kurulmasıyla ilgili karar çıkar. 14 Kasım 1917’de Kazakistan’ın her ilinden katılan
delegelerin gazetede isimleri sıralanır.7(Seyfullin 2011: 98-99)
Devrimin ilk günlerinden itibaren Alaş-Orda liderleri Sovyet iktidarına karşı
çıkmıştır. ”Alaş-Ordu gazeteleri Bolşevikleri her şekilde karalıyordu: ‘Bolşevikler
parayla satılmış, Almanların gizli ajanlarıdır. ‘ diye gazetelerde yazıyorlardı.” (Seyfullin
2011: 100)
25 Ocak 1918 yılı “Sarı-Arka” gazetesinde bir başlık dikkat çekiyordu: KazakKırgız Kongresi genel kararları. İkinci Genel Kazak Kongre’si 5-13 Aralık 1917’de
Orenburg’da gerçekleştirilmiştir. Kazakistan’ın sekiz bölgesinden delegeler orada
toplanmıştır. Kongrede Bökeyhanov ve onun arkadaşlarının baskın bir havası vardır.
Kongredeki meseleler şunlardır: Sibirya, Türkistan otonomisi ve güneydoğu kurulu,
Kazak-Kırgız otonomisi, milis güçlerini oluşturma, milli konsey, eğitim, milli hazine,
müftü seçimi, halk mahkemesi, köy idaresi, gıda soruları. Tartışılan sorunlar kongre
hükümetinin bir kaç milyon ruble (Rus parası) toplamaya karar vermesi ve bir kaç
bin milis gücünü toplayarak bölgelere göndermesi şeklinde sonuçlanmıştır. Alaş
Ordu hükümeti oluşturulmuş. Sonunda Alaş-Orda ulusal otonomi hükümetine15
üyenin dışında, 15 kişi de yedek olarak seçilmiştir. Alaş-Orda başkanı olarak Alihan
Bökeyhanov olmuştur.
Alaş hareketinin muhalifi olan, sosyalist bir çizgi izleyen “Üç Jüz” partisini
Muhan Aitpenov, Kölbay Togusov ve Şaimerden Aljanov kurmuştur. Halk “Üç Jüz”
partisine biraz soğuk bakıyordu çünkü henüz oturmuş bir siyasi yapısı yoktu.

7Turgay,

listeleri.

Akmolinsk, Semipalatinsk, Uralsk, Semireçensk (Yedisu), Bukey illerindeki delegelerin
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Ekim ihtilalinden sonra siyasi mücadele günden güne artmış, Sovyet
hükümetinin Akmolinsk’te daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bir binada toplanan
kalabalık Sovdep’i oluşturmuştur. Katılımcılar içerisinden vekiller belirlenmiştir.
Alaş-Orda hükümeti halk milisi oluşturmak için halktan vergi toplamaya karar
vermesi tartışmalara yol açmış ve bir toplantı yapılmıştır. Yazar burada bir konuşma
yaparak tepkisini dile getirir: “Alaş-Orda ne demek? Bu parti eskiden kalma hanlar
dönemini yeniden oluşturmak için kurulan bir partidir. Bizim halkımızın hanlığa mı ihtiyacı
var? Hayır! Biz yılarca hanların yaptıklarına katlandık. Hanlık zenginler için bir hava
gibidir. Hanlık sıradan halk için değildir. Kazak halkından para toplamaya başladılar ne için?
Kazaklardan milis oluşturdular kim için? Kimden korunmak için? Bolşeviklerden, çünkü
onlar işçilerin çıkarlarını koruyorlar.”(Seyfullin 2011: 130)Bolşeviklerin krallara, hanlara,
zenginlere ve halkın kanını emenlere karşı savaştığını sayfalardan anlayabiliriz.
Sovdep’in başına Zahar Katçenko gelir. Bundan böyle Akmolink şehri tüm
sorunlarını Sovdep’e sunacaktı. Mali sorunlar, gıda, eğitim, posta, telgraf, tarım,
mahkeme, sağlık, Kazak büro yönetimi, ilçe emniyet komiserleri seçildi. Seyfullin
eğitim işleriyle ilgilenecekti. Yazar bu işleri yürütürken eğitim için toplanan
paraların yerine ulaşmadığını tespit etmiş ve “Tirşilik” gazetesinde yayınlamıştır.
Petrograd şehrinde Sovyet hükümeti kararnameleri tek tek çıkmış ve radyodan
duyurulmuştur. Burjuva Rus ve Kazak Alaş-Orda gazeteleri Bolşevizm’i karalayan
haberler yapmıştır. Alaş-Ordu partisi asker toplamak için kolları sıvamış ve gençleri
Uralsk ve Semipalatinsk şehirlerinde eğitim almaya davet etmiştir.
Ocak 1918’de Orenburg kentinin Bolşevikler tarafından işgal edilmesiyle AlaşOrda komitesi Semipalatinsk’e geçmiştir. Redaktörü değişen “Kazak” gazetesinde
“Orenburg’taki Durum” başlığıyla bir yazı çıkmıştır. Yazıda Bolşevikler gelmeden
önce ve geldikten sonraki hayat karşılaştırılmıştır. Böyle bir durumda halkı korumak
için Tatar gençlerinin ağırlıkta olduğu “Müslüman Askeri Komitesi” geldiği söylenir.
18 Ocakta şehre Bolşevikler girerek saklanan subayları aramaya başlar. Önemli
binaların önünü tutarlar. Şehri ellerine alan Bolşevikler “Orenburg Bölgesi”
gazetesini alır. Adını ise “Haber” olarak değiştirir. “Güney Ural” gazetesi “Halk işi”
adıyla çıkmaya başlar. Menşeviklerin “Çalışma şafağı” gazetesini Bolşevikler
kapatıp, yerine “Çalışma gazetesi”ni yayınlamaya başlar. 9 Şubatta “Orenburg
Müslüman Devrimi Komitesi” adlı gazetesinin ilk sayısı çıkar. Abdulhamit
Jundibayev gazetede olanları şöyle aktarmış: “Sayısı artan partilerin mücadeleleri de
artıyordu. Çar, hükümet işlerinden uzaklaştırılmıştı. Siyasi boşluğu Bolşevikler ve siyasi
partiler doldurdu.” Ay sonunda (Şubat 1918) Orenburg, Dona, Uralsk, Ukrayna’dan
hariç diğer yerler Bolşevikler’in yönetimindeydi. Orenburg Bolşevikler’e baş eğmeye
mecbur kalır. Bolşevikler ile şehre Turgay ilçesinden Komutanı Alibiy Jangildin gelir.
Alibi Bey devrim ülküsünü halka anlatmaya çalışır. Halkın hayatını kolaylaştırmak
niyetiyle komutan tarafından davet edilen işçiler çalışmaya başlar. “Kazak”
gazetesinin redaktörler heyeti Orenburg’tan kaçtıktan sonra sorumluluk Seyfullin’e
geçmiştir.
Komiser Jangeldin Kazak ilk Bolşevik’tir. Kendisi Beyazordu’ya karşı
Kızılordu’da mücadele etmiştir. Bökey bölgesi gençlerinin Kerenski’nin elinden
hükümeti alıp halka teslim ederler. Bökey bölgesinin yönetimi tekrar
oluşturulmuştur. Alaş ordusu Semipalatinsk’teki oluşumunu güçlendirmeye çalışır.
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Uralsk ve Aktobe’deki Sovyet hükümetini kabul etmek istemeyen Alaş-Orda
Türkistan’da otonomi kurmak ister.
“Kazak” gazetesinde Şubat 1918’de yayınlanan metinde Bolşeviklerden korkan
kişilerin kaçtığı yazılmıştır: “Kokandta sovyet rejimi yerleşti. Eski Türkistan
otonomisinden tevkif edilenlerden Mustafa Çokay ve Abdrahman Urazaevlar dışında gerisi
kaçmış...” (Seyfullin 2011: 152)
Günden güne güçlenen Sovyet beyannameleriyle halkı etkiler. Bu bağlamda
yazar kitabında tam metnini eklediği Bolşeviklerin konuşmasını verir: “Rusya’daki ve
Doğu’daki bütün Müslüman emekçilere. Arkadaşlar! Kardeşler! Rusya’daki müslümanlar,
Volga, Kırım Tatarları, Sibir ve Türkistan Özbekleri, Kırgızlar Kafkas Türkleri, Kafkasya
Çeçenleri; Çarlar tarafından Rusya’nın müstebitleri tarafından camileri, ibadethaneleri yerle
bir edilmiş, inançları, töreleri ayaklar altına alınmış olan herkes! İnanç, örf ve adetleriniz,
milli ve kültürel kurumlarınız şu andan itibaren serbest ve dokunulmazdır. Kendi milli
hayatınızı tam bir özgürlük içinde düzenleyin. Bu sizin hakkınızdır. Biliniz ki sizin
haklarınız, tıpkı tüm Rusya halklarınınki gibi, devrimin ve onun organları olan İşçi, Köylü ve
Asker Sovyetlerinin güçlü koruması altındadır. Bu devrimi ve onun hükümetini
destekleyin…”(Seyfullin 2011: 154-155)
“Tınışpaev, Çokayev, Akaev gibi Kokand Otonomisinin Hükümeti’nin yöneticilerinin
yaptıkları su yüzüne çıktı.” diye yazan yazar kitapta yapılanların gerçek yüzünü
göstermek için Çokaev’in kendi mektuplarından örnekler verir ve orada burjuvazi
milliyetçilerinin, dini fanatiklerin, vergi toplayanların yaptıklarını örneklerle anlatır.
Kokand başkanlarının hayatından örnekler gösterir. “Çokayev kaçtığından diğer
Kokand üyeleri de kaçtılar. Muhametjan Tınışpaev ve yardımcısı Konırkoja Hodjıkov birlikte
kaçmışlar. Köpeklerden kaçan kurtlar gibi dağlarda saklanıyorlardı. İki bakan dağlarda
hayatlarını kurtarmak için çırpınıyorlar.”(165)“Alaş-Orda üyeleri kendilerini ölümün
beklediğini biliyorlardı. Onun için milis güçleri oluşturmaya başladılar. Milis güçleri
öncelikle iki yerde oluşturulmaya başlandı: Semipalatinsk ve Uralsk.”(166)Şeklindeki
sözleriyle sosyalizmin karşısında duranları iğnelemiştir.
Daha sonra Turgay’da da milis güçlerini oluşturulmaya çalışırlar. Jahanşa
Dosmuhametov ve Halel Dosmuhametovlar Uralsk bölgesinde Jımpitı şehrinde AlaşOrda hükümetini oluşturur. Alaş-Ordu Semipalatinsk şehrine kaçtığından
Bolşevikler Orenburg’u alırlar bu yüzden Dosmuhametov kardeşler Uralsk şehrinde
yerli hükümet kurdular. Uralsk bölgesinde kongre toplanır. Kongre Karatöbe’de
geçer.
1918 yılının başında Karatöbe’de Uralsk bölgesinin bütün Kazak aydınları ve
elitleri toplanır, kongreyi Dosmuhametovlar yürütürler. Kongreye Kenjin,
Kasabulatov, Mırzagaliev, Karatleuov, Joldybayev, Hangereev, İpmagambetov,
Alibekov’da katılırlar. Kongrede bahsi geçen konular: Hükümet seçimi, asker
toplamak ve onlar için para toplamak. Para meselesini konuşurken kongredekiler iki
gruba ayrılır. Çoğu Dosmuhametovlara destek olmuştur. Bazıları ise, Alibekov,
Kenjin,
Kasabulatov,
Mırzagaliev,
Karatleuov,
Joldybayev,
Hangereev,
İpmagambetov gibi bazı kişiler parayı zenginlerden toplamayı önerir. Sonuçta
Dosmuhametovlar Alaş’ı sevenler adına kimseyi ayırt etmeksizin herkesten yüz
ruble toplamaya karar verirler.
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Gubaidulla Alibekov, Kenjin, Kosabulatov, Joldıbaev, Karatileuov, Mırzagalievler
kendi partisini kurmaya karar verir. “Ak-jol” emekçileri korumak için kurulmuş bir
partidir. İpmagambetov, Kenjin, Karatleuov’u Temir ilçesine gönderilir. Orada
Ruslarla birleşerek Alaş-Orda’nun bünyesinde çıkarlar.
Dosmuhametovlar Jımpitı’da Alaş-Orda hükümetini kurmuşlardır. Ona Batı Alaş
ordusu adını verdiler. Kolçak Sibiri aldı, Sovyet rejimi kenarda kaldı bu da Alaş
ordusunun gücünün arttığı anlamına geliyordu. Oyıl şehrinde subay okulu açıldı. 12
Ekim 1918 “Sarı arka” № 57 gazetesinde: “Alaş-Ordu emriyle Ural bölgesinde iki bin
kişiden oluşan Kazak ordusu kuruldu, onların silahlandırılmaları için Samara komitesinden
iki bin tüfek, elli yedi makineli tüfek, iki tabanca ve iki araç alındı”(Seyfullin 2011: 176)
Kazak Ruslarının şehre girmesi paniğe yol açar. Alaş-Orda hükümeti her tarafa
kaçmaya başlar. İsyancılar gıda ve silahları alarak Oyıl’da Kızıl Muhafızlarla
birleşmek için Aktöbe’ye doğru yollarını devam ederler.
Bütün Batı Alaş-Orda hükümeti üç kişiye odaklanmıştır: Jahanşı
Dosmuhammetov, Halel Dosmuhammetov ve yönetici Salık. Aktobe bölgesinde her
evden yüz ruble toplayarak vermeyenlere ise ceza verilecektir. “Alaş hanı Kolçak
atamanlarından; Dutov, Annenkov, Krasilnikov, Semenov, Kalmıkovlar gibiydi. Alaş-Orda
askerlerinden köylerdeki insanlar şikâyet ediyordu. Uralsk bölgesine Bolşevikler geldikten
sonra, 1919 yılı “han” hükümeti dağılıp gitmişler.”(180)
Yazar bölüm başında, 1918 yılının başında Akmolinsk’te geçen olaylardan
bahsetmiştir. Yani Sovdep’in çalışmaları, halktan alınan vergiler gibi.
Bu arada Alaş-ordunun Bolşeviklerle mücadelesi devam eder. Bir mayıs bayramı
gelir. Sovdep’in yardımıyla bu bayram eğlenceli ve törenlerle dolu geçer. “Jas
Kazak”a ve Omsk’ta okuyanlara destek olmak için paralı bir tören yapılır. Seyirciler
Seyfullin’in “Mutluluk Yolunda” piyesini seyrederler. Bu yazarın proleter
edebiyattaki en büyük ürünüdür.
Günden güne Sovdep’in etkisi artar. Sovdep üyeleri köyleri ziyaret ederler.
“Jas kazak” üyesi Abdulla Asylbekov, gençlerden oluşan bir kongreye katılır. Bu
kongreyi Alaş-Orda’ya destek olan “Birlik” adlı gençlik kurulu yapmıştır. Kongre
bittikten sonra Abdullah subay, zengin ve Rus Kazaklarının büyük bir isyan
çıkartmak niyetinde olduklarını söyler. Kökşetav yakınlarında Annenkov’un
ordusunun topladığı duyulur.
Bir gün Sovdep için çok önemli iki telgraf gelir: Birisi Petropavlosk’tan diğeri
Omsk’tan. Birincisinde: “Rusya’dan Sibir’i geçen Çekoslovak askerleri dönüyorlar. Sovyet
hükümetine baş eğmek istemiyorlar. Sovdep üyeleri, asker gelecek treni karşılayarak
Çekoslovaklara silahlarını vermeleri için anlaşma yapmaya gelmişti fakat askerler anlaşma
yapmak istemiyorlar. Silahlı çatışma tehdidi var, dikkatli olun! diye yazılmıştı. İkinci
telgrafta birincisinden daha kötü bir haber vardı: Yetişkinleri cepheye göndermek için seferber
edin! Acil! Yazılıyordu.”(Seydullin 2011: 196). Sovdep üyeleri okuduklarına çok şaşırır
ve Sovdep cepheye gönderilmek üzere bir yaş belirler.
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5Çekoslovak isyanı, Akmolinsk’teki Sovyet hükümetinin yıkılması
(Çehoslovatskiy myatej, padenie sovetskoy vlasti v Akmolinske - 3 Haziran 1918)
Sosyalist çizgisi olan Sovdep’in üyelerinin tutuklanmasına bu bölümde şahit
oluyoruz.
Yazar romanda tutuklanmasını şu şekilde aktarır: “Ev sahibesi Özbek Mukımbay ile
sohbet ederken oğlu koşarak yanımıza geldi, Rus Kazakları insanların tüfek ve kılıçlarını
toplayarak, Omsk ve Petropavlovsk’ta Sovdep’in yok olması için, herkesi tutuklamak
istediklerini söyledi. Sovdep’in yerine isyancıların geçtiğini, Boçka, Monin ve Pavlov’u
tutukladıklarını anlattı. Atlı Rus Kazak askerleri Kızılordu’nun bulunduğu Kubrin’in evini
kuşatmışlardı. Beni düşünen birkaç kişi, bana kaçmam gerektiğini söylediler. Dışarıda
Sovdep’in üyelerini yok edeceğiz diye yükselen sesler vardı. Atışlar yoğunlaşıyordu. ‘Nasıl
gideceğim, onca yıl birlikte olduğumuz dostlarımı bırakıp…’ diye düşünüyordum. Sonra
saklanmaya karar verdiğimde geç olmuştu, eve baştan aşağı silahlanan dört Tatar, iki Rus
Kazak geldi, kendimi savunmaya çalıştığımda üzerimdeki silahımı aldılar. Beni tutukladılar.
Sokaklarda gidiyorduk, yol boyunca dövüyorlardı. Beni Şarip Yalımov yakaladı. İnsanların
önünde beni dövmemesini söyledim ama dinlemedi, kamçıyla dövmeye başladı.”(Seyfullin
2011: 200)
“Nihayet Kazak köylerine götürdüler. Burada kendi Kazaklarımız, Ruslar, Tatarlar,
gençler ve yaşlılar vardı. Herkes bağırıyor, Bolşevikleri lanetliyorlardı, kalabalık beni
suçluyordu ve dövmeye çalışıyorlardı, aralarında Sovdep’te çalışanlarda vardı. “Dinsiz,
yalancı!” diye bağırıyorlardı. Dayak atıyorlardı, nefesim azalmaya başladı. Hiç gücüm
kalmadı. Hacı Süleyman kollarımdan yakaladı ve yakındaki bir kulübeye sürükleyerek
götürdü. Kurtarıcım Süleyman’dı. Sovdep’in üyeleri zindana atıldı.” (Seyfullin 2011: 202)
Rus Kazaklar kolayca şehri ele geçirirler. Herkes Sovdep’in başkanı Boçok’u
suçlayarak haber verilseydi isyana hazırlık yapılacağını söyler. Tutuklananlar
arasında on iki kişi, sekizi Rus, dördü Kazak vardı. Kazaklar: Baken, Saken,
Abdullah, Bayseit’dir. Tutuklananlar şehir dışındaki taştan yapılmış açık kapılı
büyük bir hapishaneye götürülür. Bu arada Omsk şehri de Beyazların eline geçer.
6-

Akmola Hapishanesinde (V Akmolinskoy Tur’me)

İktidara gelen beyaz muhafızlar Akmolinsk’te Bolşevizm’i ortadan kaldırmak için
komisyon oluşturur. Komisyon başkanı monarşist Serbov’dur. Bazı yerlerde ölüm
cezası kullanılmaya başlanmıştır. “Bir gün hapishaneye yedi sekiz memur eşliğinde
Serbov ve hapishane müdürü gelmişti. Sonra garnizon komutanı şöyle seslendi:
İşleriniz mahkemeler tarafından ele alınacaktır. Her biriniz kanuna göre yargılanacaksınız
.”(Seyfullin 2011: 219)Bolşevizm’i, Sovyet işçilerini savunanlar hapishaneye atılır.
Altmışa yakın kişiden oluşan grubu Petropavlovsk şehrine gönderirler.
Beyaz Ordu mensupları büyük bir tezatlık içerisinde bulunan hukuktan
bahsederken yaptıklarıyla çelişmiştir: “Bizi sorgulama için çağırmaya başladılar. Benim
sıram geldi. Masada komisyon oturuyordu. Yönetim kurulu başkanı Çontonov’du. Benim
sorgulanmam esnasında Serbov bir yere çıkmıştı. Komisyon içinde bir Rus köylüsü, üç Kazak
vardı. Taştı, ünlü Molla Manten ve diğeri Tolebay’dı. Sorgulama başladı: İşim ve Sovdep
hakkında, ne için Alaş-Orda’ya karşı olduğumu sordular. Gazeteye yazdığım yazılarımı ne
amaçla yazdığımı, gazetelerde yayınlanan şiirlerin bana ait olduğu söylediler, şiirleri ne için
yazıyorum, şiirlerin hangi konularda olduğunu sordular. Mayıs bayramında sosyal bir
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konuda piyes koyduğumu ve Kazak gençlerinin 1916 yılındaki çalışmalarını ve molla ve
zenginlerin açgözlülüğünü göstermek istedim. (Seyfullin 2011: 233-234)
Yazar romanda karışık bir ortam içerisinden kaçışını da şu şekilde anlatır. “Biz
Bayseit’le kaçmaya karar verdik. Baken ve Abdulla’ya planımızı söylediğimizde, bizimle
gelmeyeceklerini söylediler. Planımız şöyleydi: Kaçmadan önce Kazak elbiseleri bulmalıydık.
Bir Kazağın evi bize bahçeden yirmi adım uzaktaydı. Bu evin arkasında iki at durmaktaydı.
Hapishane işçileri uykuya daldığında hemen kaçacaktık. Kaçma vakti geldiğinde bazı
sebeplerden dolayı koğuşta kaldım. Akşam Bayseit’in kaçtığını söylediler. Hapishane panik
içindeydi. Bundan böyle hapishanedekileri bahçeye çıkartmadılar. Hapishane rejimi sertleşti.
(Seyfulin 2011: 251)
İdari tedbirler ile henüz istikrarı temin edemeyen hükümet, Rusya’nın Bolşevik
ve Anti-Bolşeviklerinin baskısına maruz kaldı. Sovyet Ruslar, hükümeti en tehlikeli
rakipleri olarak görüyordu. Beyaz Ordu taraftarı Ruslar ise, bu hükümetin varlığını
asla hoş karşılamıyordu. Mücadele halinde bulunan bu iki parti arasında, Alaş-Orda
Hükümeti, Kazaklar arasında mevkiini kuvvetlendirmeye ve nüfuzunu artırmaya
çalışıyordu (Hayit, 2004: 253). Böylece Sibirya'da neler olduğunu romandaki Rus ve
Kazak gazetelerinden şu bilgileri öğreniyoruz: “Sibirya, Ufa, Samara şehirleri
Çekoslovakların ellerine geçtikten sonra, siyasi rekabete başlayan partiler, her tarafta kendi
hükümetlerini oluşturmaya çalışıyorlardı. Vekillerin hepsi devrime karşı çıktıklarından sonra
Samara kendi hükümetini, ‘Milletvekilleri Kurucu Meclisini’, (KOMUS) kurdular. Tüm
Rusya’nın tek hükümetiyiz diyerek ilan ediyorlardı. Alaş-Orda da kendi hükümetini ilan
ediyordu fakat Kazakistan onlarla birleşmek istemiyordu. Kendi hükümeti de iki bölgeye
ayrıldı. Birisi Batı Alaş-Orda olarak Uralsk bölgesinde ve Doğu Alaş-Orda olarak
Semipalatinsk’te. Batıda Dosmuhametovlar, doğuda Bökeihanov, Ermekov, Gapbasov,
Tınışpaev vardı. Daha Torgay Alaş-Orda vardı. Onun başında Ahmet Baitursunov, Dulatov,
Espulov, Kenjin, Karatleuov vardı.”
Sibirya’da Sovdep yıkıldıktan sonra Beyaz Ordu güçleri bir kaç hükümet kurar.
Parça parça olan Alaş-Orda Omsk’taki Sibir hükümetine ve Samarada’ki komiteye
baş eğmek zorunda kalır. Torgay Alaş-Orda Semipalatinsk Alaş-Orda’nın bir
parçasıydı. Bu üç hükümetin amacı aynıydı. Devrime karşıydı. Kendi polis
milislerini oluştururlar ve vergi toplarlar.
7-

Kolçak Ordusu (Kolçakovşçina)8

Beyaz Ordu ve Batı Sibirya Çekoslovakları güçlü ordularını Çelyabinsk’e ve
Akmolinsk’e gönderir. İsyanlar Çelyabinsk’te, Petropavlovsk’ta, Kokçetav’da,
Akmolinsk’te, ve Omsk’ta sürer. Olayların gidişatını yönetmek için Akmola’da AlaşOrda hükümeti kurulur. Samara’yı Bolşevikler alır. Bir toplantı gerçekleştirir ve
toplantıyı parti başkanları yönetir: Aksentyev, Chernov, Zinzinov, Ulsky ve Ivanov
ve Dutov, Alaş-Orda adına Çokaev ve Bökeyhanov vardır. Tartışmalardan sonra
hükümet seçilir, “Tüm Rusya’nın Hâkimi” adını alır. Çokaev ve diğerleri yeni komite
içine girerler.

8

1918-1920 Yılları arasında Kolçak tarafından kurulan askeri orduya verilen ad.
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8Ataman Annenkov pençesinin içinde. Akmola’daki etap (V Lapah
atamana Annenkova. Etap iz Akmolinska)
Rusya’da yaşanan iç savaştaki trajik ve dramatik olayları Ataman Annenkov’un
meşhur “Ölüm Vagonları”ndan öğrenebiliriz.
Yazar vagona binmeden önceki durumu anlatıyor: “Koğuşa gelen birkaç
gardiyan ile cezaevi müdürü -cezanızın ikinci aşamasına hazır olun, iki üç gün sonra yola
çıkacağız- dedi. Omsk’a kadar ünlü Kolçak reisi Annenkov’un ordusunun eşlik edeceği belli
oldu. Garnizon şefi hapishane kapılarından sırayla bizi çıkardı. Konvoy bizi dışarıda
bekliyordu.”(Seyfullin 2011: 272)
9Ataman Annenkov’un ölüm vagonları
Annenkova)

(V vagonah smerti atamana

Acımasızlığıyla tanınan Annenkov’un o dönemlerde yaptıklarını kitapta
görmekteyiz: “Uzun ve zor geçen yolculuktan sonra, bizi Petropavloskta’ki eski kampa
götürdüler. Hikâyelerin anlatıldığı çok korkunç bir yerdi. Biz onların yanında o kadar acı
çekmemiştik. Tutuklananlar yemek yemedikleri için ölüyorlardı. Güneş batmadan önce
Annenkov’un askerinden birkaçı bizi alıp götürdüler. Bizi bilmediğimiz bir yere
götürüyorlardı. Dışarıda fırtınalı bir kar vardı. Soğuk kemiğe işliyordu. Bir demir yoluna
geldik. Sonsuz bir yılan gibiydi. Halk bize bakarak şaşırıyordu. Bizi iki büyük hayvan
taşınılan vagonun önünde durdurup iki gruba ayırdıktan sonra bindirdiler. Yedi ay Akmola
hapishanesinde Haziran 1818 -Ocak 1919 yıllarında iki ay zincirlenerek acı içinde yaşadık
veher gün ölüm bekliyorduk. Şuan Petrovalovsk kampına doğru yolladılar. Bizim vagonda
Katchenko, Monin, Pavlov, Drizge, Kremenskoy, Yurashevich, Bogomolov, Trofimov,
Martlogo, başka bir Monin, ben Petrokeev, Abdullah, Bakken, Zhumabai, Anenchenko, Kotov
vardı. Bir telgraf bizi sevindirdi. Haberde St Petersburgun General Yudeniç tarafından
alındığı yazıyordu.”
1918 Aralık ayında Kolçağın zulmü tüm sınırları aşmaya başlamış, Bolşeviklerin
gizli komitesi şehirlerde isyan çıkarmaya karar vermiştir. Askerlerin çoğu Kolçak
ordularını bırakarak Bolşeviklere katılır. SR de Bolşeviklere katılmıştır. Hep birlikte
şehri kuşatmak için bir plan hazırlanır. İlk olarak, tren istasyonunu almak,
hapishanede ki mahkûmları serbest bırakmak sonra da telefon ve telgrafı kesmek
sonra da Rus Kazak süvari alaylarını çevreleyerek, kamplardaki tutuklu kızıl
muhafızları, Macarları, Avusturyalıları, Almanları azat edilmesini sağlamaktı.
22 Aralık gecesi Bolşevikler tutukluları serbest bırakır ve Kazak ordusunu
savunmasızlaştırır. Fakat telefon ve telgraf merkezi Kolçakların elinde kalır. Yardım
isteyerek takviye çağırırlar. Gazetelerde Rusya’da Sosyalist-Devrimciler ve
Menşevikler birleşerek Kolçak’a karşı harekete geçecekleri yazılmıştır.
SR’in başkanı Çernov “Bütün Rusya Kolçaklara karşı!” diye bir bildiri yayınlar.
Devrimciler, Menşeviklerke birleştikten sonra Bolşevik kurucular meclisinin
toplanmasını kabul eder. Bu esnada “Yeni Altay Şafağı” sonra “Altay Nuru” adlı
gazeteler Kolçaklara karşı yapılan her şeyi yayınlamaya devam eder.
Yazar Omsk Kampına gidişini de şu şekilde aktarır: “Bizi demiryolunun yanında bir
kampa götürdüler. Önümüzde kızıl saçlı bir subay, kamp şefleri duruyordu. Kampın her
tarafında nöbetçiler vardı. Kamp bağımsız bir devlete benziyordu. Kapılar kilitli değildi,
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kulübelerden kulübeye geçerek yürünebiliyordu. Toplam tutuklu sayısı bir buçuk bindi. Rus,
Tatar, Alman, Macar, Koreliler de vardı. Karınca gibi kamp alanında dolaşıyorlardı.
Mahkûmların hali çok kötüydü. Her gün hastalıktan birisi ölüyordu. Fakat vagonlarda geçen
hayatımızın yanında burası kendi köylerimiz gibiydi.” (Seyfullin 2011: 326) Nisan 1919’da
Kuzey Ural’dan merkez liderler gelerek, Beyazordu’yu Ekaterinburg şehrinden
kovmuşlardır.
Seyfullin’in kamptan kaçışı bir o kadar zor olmuştur: “Karları Avusturya
mahkûmları topluyordu ve şehir dışına götürüyordu. Biz onlarla kaçmak için anlaştık. O gün
çok erken kalktık. Kalbimiz çarpıyordu. Sonra tüm tutuklar kalktı, her zamanki gibi dolaşıp
yürüyorlardı. Biz zaman zaman dışarıya çıkıp, kızaklara bakıyorduk. Nihayet, Avusturyalılar
geldi. Önce Jumabay’ı göndermeye karar verdik. Plan hazırdı sadece gerçekleştirmek
kalıyordu. Biz sessizce birbirimize bakıyorduk. İki kulübe arasında ellerinde kürek tutarken
tutuklar gözüküyordu. Hiçkimse şüpheli bir davranışta bulunmuyor, herkes çalışıyor gibi
davranıyordu. Jumabay hızla kızak üzerine bindi. Mahkûmlar üzerine kar atmaya başladılar,
sonra bir mahkûm üzerine oturdu, kızağı sürdü. Kaçmak için sıra bendeydi. Çok
heyecanlıydım, mahkûmlarla, hastalarla vedalaşıyordum. Dünkü gibi ellerinde kürek tutan
Avusturyalı arkadaşlar göründü. Ben hızlı bir şekilde, kızak üzerine uzandım. Onlarda
hızlıca üzerime buz ve kar attı. Üzerime ağaçtan yapılan bir şey koydular onun üzerine birisi
oturdu. Kızaklar özgürlük için kamptan ayrılıyordu.”
10-

Kaçtıktan Sonra (Posle pobega)

Bu bölümde yazar farklı yol güzergâhları üzerinden kaçar: “Janaydar ile
yapacaklarımızın planın kuruyorduk. Birinci plan: Omsk’tan trenle Petropavlovsk’a geçmek.
Orada Abdurahman Baydildin’le görüşmek. Yoksa Tainça köyüne gideceğiz. Abdurahman
bize sadık birisiydi. Onun yardımıyla Kokçetav’a gidip orada Doktor Niyazovla görüşüp,
onda sonra Dosovla görüşmeliydim. Ve Atbasar ilçesinden Akmola ilçesine geçmeliydim.
Sonra uzun bozkırlara Sovyet iktidarının kurulduğu Türkistan’a geçmeliydim. İkinci plan:
Omsk’tan trenle Altay ilindeki Slavogra’da gidip, orada, iki Bolşevik’in dairesine gidip,
onların yardımıyla Pavlodar’a ve oradan Bayanaul’a gideceğim. Dağlarda yerleşen Suyundik
ailesinin evine gidip, babamın akrabalarını bulacaktım.Bir de Bayanaul’da Doktor Şaybay
Aimanovla görüşüp, Akmola’dan uzun bozkırlardan Türkistan’a gitmek planım vardı”
(Seyfullin 2011: 344).
Yazar kendi köyüne yolculuğunu kısaca şöyle anlatıyor: “Altay’daki Slavogra’da
gitmeye karar verdim, Pavlodar’dan Bayanaul’a gitmek maksadındaydım... Balabay’ın
köyünden Sarıadır’a gelerek Akrabam Mukay’ı buldum... Tekrar Pavlodar ilçesini geçerek,
Akmola bölgesine geldik. Her yer Bolşeviklerden ve Kolçak’ın adamlarından bahsediyordu.”
11-

Bayanaul Yollarında (Put’ na Bayanaul)

Yazar pek çok köyden geçerek köyüne ulaşır, orada akrabalarını ziyaret ederve
Türkistan’a doğru yolculuğuna devam eder. Yolculuğu sırasında Köye gelişinin gizli
tutulmasını istemiştir çünkü karışık bir ortam içerisindedir, ajanların haber
vermesinden çekinir. Fakat bir gün sonra döndüğünü çevredeki beş ilçe duyar, bir
hafta sonra da Akmola bölgesinde duyulur.
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Lanetli Kolçak’ın sonu (Konets Besnovatova Kolçaka)

Yazar Amantai9daki ayaklanmanın çıkışını kısaca şu şekilde anlatır: “Kostanay
bölgesinde sıradan köylerde yaşayan halk, Kolçak ordusuna karşı silahlarını kaldırarak baş
gösterir. Kostanay’ı hürriyete kovuştursalar da demiryolu kenarından Kolçak’ın askerleri
yetişerek tekrar köyü sarar. Kostanaydaki ayaklanmalar aynı zamanda İşim kenarındaki
Atbasar ve Akmola arasındaki köylerde de Kolçaklara karşı isyan çıkarmalarına neden olur.
Onlar silahlanarak“Devrimci Halk Ordusu”nu kurarlar. Ştab Amantay köyünde (Rusça
Mariinovka) isyanı yöneten Gorlanov ve Korolevdır. Sovyet rejimini desteklerler. Amantay
köyündeki devrim gece gündüz halka güç veriyordu. Her taraftan, her bölgeden, köyden
devrimci halk gelir. Kolçaklarda güç toplamaya çalışır, Alaş-Ordalılar ile işbirliği yaparlar.
Belirlenen saatlerde Amantay’ı her taraftan çevirirler. Güney doğudan Akmola Beyazordu’su,
Kuzeyden-Atbasar Beyazları, Doğudan Kostanay Beyazları kuşatırlar. Katanaev ve Volkov
orduları makineli tüfeklerle gelir…Amantay kahramanları son mermilerine kadar savaşır.
Mermiler bittiğinde Amantaylılar köyden gitmeye mecbur kaldılar. Alaş-Ordu işbirliği
yaptığı Kolçaklarlar Amantay köyünü yok ederler. Bolşevikleri, subayları, demiryolu işçilerini
bir gecede öldürürler. Çoğunu hapishaneye acı çekmeye gönderirler. Karagandı, Spassk,
Uspen fabrikalarının işçileri tutuklanmaya başlar. Alaş-Orda eski Sovdep üyesi, Atbasardaki
devrimci Adilbek Maikotov’u bularak hapishaneye atarlar.”
Mart 1918 yılında İrgiz’da Sovyet iktidarı yerleşir fakat kalıcı olmaz. Haziran
1918’de Çekoslovak askerleri Sibirya’daki Sovyet iktidarını yok etmeye çalışırlar.
Orenburg Kazak reisi Dutov, Torgay’dan İrgiz’a gelip kendi iktidarını yerleştirir.
Yedi sekiz ay sonra tekrar Sovyet rejimi bu bölgeye yerleşir.
Torgay Alaş Ordu faaliyetlerini yürüten başkan ve üyeleri: Mırjakıp Dulatov,
Ahmet Baitursunov, Eldes Omarov, Teljan Şonanov, Mırzagazı Espulov, Salimgerei
Karatileov, Asfandiyar Kenjin, Karim Toktybaev idi.
Bu esnada Seyfullin uzun bozkırlarla kaplı Türkistan’a kadar yol almaya çalışır.
Yolculuğu sırasında, yoldan geçen askerlerden saklanmak için Jumakas takma adını
alır. Gizli ismini kullanarak kendisi hakkında halkın ne düşündüğünü öğrenir. Atını
hırsızlar çalar ve yürüyerek Aulie Ata’ya (Evliya baba, şimdi Taraz şehri) gelir.
Gazeteler Kolçak’ın Denikin’in ordularının sonunun geldiğini yazarlar. Tüm
Türkistan Sovyet Cumhuriyetinin başkanı, Kazak Bolşevik Turar Rıskulov (milli
komünizm akımını savunmuştur)olur. Kolçak yakalanır ve yazar Türkistan’dan
Akmola’ya döner.

Sonuç
Kazak halkına hizmet etmeyi amaçlayan Seyfullin’in romanı edebi bir eser olması
vesilesiyle Kazak tarihine ışık tutmuştur.1916-1919 yılları arasında Kazak halkının
bağımsızlık için verdiği mücadeleyi, 1917 Ekim devriminin getirdiği olguları,
Kazakistan’ın içerisinde gerçekleşen partiler arası savaşın, isyancıların siyasi
cahilliklerinin bütün kanıtlarını ve karakterlerini “Ternistıy put’ (Dikenli yol)”
romanında bulabiliriz.

9

Akmola bölgesindedir. Diğer adı Mariinovkadır.
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Bu süreçteki, tarihi gerçekliğe bakış açısının dönemin olaylarında saklı olduğunu
unutmayalım. “Devrimi dâhiler bulur fanatikler gerçekleştirir” sözünü doğrulayan
bir yaklaşımla hareket eden Seyfullin Çarlık Rusyasının “millet olgusu ve milli
unsurları” hiçe sayan tavrına ve halkı sömüren burjuvaziye karşı cephe alarak
Bolşevizm’in arkasında durmuştur.
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Giriş
Yaşadığımız çağın ürettiği teknoloji; yeni görme biçimlerini, algılama
yöntemlerini ve yaşamı farklı kavrayış düzlemlerini de beraberinde getirmektedir.
Son iki yüzyıl içerisinde teknolojik gelişmelerin insan, yaşam ve mekânı kökten
etkilediği kabul gören bir gerçekliktir. Günümüzde yine teknolojinin neden olduğu
bir dönüşüm süreci yaşanmakta ve söz konusu süreç insan, yaşam ve mekân
üzerinden kolayca okunabilmektedir. Tüm teknolojik gelişmeler, günümüz
dünyasını ekonomik, sosyal kültürel, kentsel, sanatsal ve eğitsel yaşam bağlamında
değiştiren ve geleceğimizi şekillendiren en önemli etmenlerin başında gelmektedir.
Endüstrinin ve endüstri ürünleri olan makinelerin, insan hayatında var olmasıyla
oluşan yeni kültür, yarattığı karmaşa ile insanın algılama biçimini pek çok anlamda
sorgulatır hale getirmiştir. Kanıksanan biçimiyle çalışan hareketli mekanizmalar olan
makineleri dış görünüşleri ile kavramak mümkün değildir. Bu mekanizmaları üst
düzeyde kavramanın yolu, işlevsel bağlantılarını ve devinimsel değerlerini
anlamakla mümkün olur. Günümüzde hayatımızın her noktasında etkin biçimde rol
alan bu etkin mekanizmalar kültür varlığımızın da yadsınamaz bir parçası olmuştur.
Kapladıkları alan ile birlikte insanın doğal çevresinde yaptıkları değişimin yanı sıra;
düşünceler, hisler ve tepkiler bu mekanik, elektronik kültürle yeniden şekillenmekte,
durmaksızın değişime uğramaktadır. Görsel ve algısal bilinci derinden etkileyen
değişimler, günümüz sanatının anlatım elemanları olarak sanat yapıtlarında da
yerlerini almaktadırlar.
Modern çağla beraber başlayan teknoloji olanakları ile sanatın teknoloji
karşısında aldığı tavır İtalyan Fütüristlerin onu yüceltmesinden, Marcel Duchamp ve
Francis Picabia gibi Dada sanatçılarının yaklaşımlarına kadar geniş bir yelpazede
çeşitlilik göstermektedir. Sanatçıların yaşadıkları çağa dair kurdukları tüm iletişim
etkinlikleri, geleneksellik duygusu ve anlayışı taşımayan çalışmalar üretmelerine
neden olmuştur. Günümüzde, teknolojinin getirdiği bütün nimetlerden yararlanıp,
ifade olanaklarının sonuna kadar kullanılması ve sürekli kendini tekrar eden imgeler
üzerinden; Kazimir Malevich öfkeyle söylediği “Uçaklarımızla uçmaya başladık
fakat sanatımız hala çok gerilerde bir yerde.” sözünü hala geçerli kılmaktadır.
Endüstri devrimi nasıl büyük değişimleri başlattıysa, fiziksel dünyaya paralel
gelişen dijital teknoloji kavramı da aynı derecede güçlü dönüşümleri başlatmıştır.
Castells (1989; 367); söz konusu dönüşümleri şu şekilde tanımlamaktadır: “Tarihsel
boyutlarda meydana gelen teknolojik bir devrim, insan yaşamının temel ölçütlerini
dönüştürmektedir: zaman, mekân ve nesne. Yeni bilimsel buluşlar ve endüstriyel
keşifler çalışma saatlerinin üretim kapasitesini uzatırken, sosyal etkinlikler
anlamında da mekansal uzaklığın yerini almaktadırlar. Dijital teknolojilerinin gitgide
ortaya çıkan vaatleri bizlere sınırsız hayal gücü ve iletişimin ufuklarını açmakta ve
bizleri iç dünyalarımızdan dış evrene doğru yeni deneyim dünyalarının keşfine
davet ederken toplumumuza yeni bir yapısal değişimi yakalaması için meydan
okumaktadır.”
Teknolojik değişim, ancak ve ancak yer aldığı sosyal yapı bağlamında
anlaşılabilir. Castells (1989; 7) Bağlantılı olarak, sürekli ve son derece hızlı gelişen
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teknolojilerin, yeni yaşam biçimlerini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğuna
dair şüphe yoktur.
Elektronik ve dijital medyanın insanlar üzerindeki fiziksel gücü; duyularımızın
nasıl etkilediği ile açıklanabilir. Bununla ilgili bir örnek olarak; harekete karşı
istemsizce duyulan görsel ilgiden bahsedebiliriz. Biri hareketsiz bir resmi, biri de
hareketli bir görüntüyü gösteren iki adet bilgisayar bulunan bir odaya girdiğimizde;
dikkatimiz otomatik olarak harekete yönelir. Ses ise içinde bulunduğumuz mekânı
doldururken, bizi etkileme sekli daha farklıdır. Sanatsal algı söz konusu olduğunda;
görme ve duyma en baskın fiziksel duyulardır fakat diğer duyuların da şüphesiz
rolü vardır. Örneğin birçok çağdaş sanat çalışmasını deneyimlemek için ‘dokunma’,
önemli bir bileşendir. Walter Benjamin, bu alandaki ilerlemenin, sanat, toplum ve
kültür için yeni imkânlar sağladığını düşünmektedir. Tekniğin olanaklarıyla yeniden
üretimi demokratik bir hareket olarak yorumlayan Benjamin’e göre, teknik salt
bilimsel bir olgu olarak değil, aynı zamanda sanatsal bir olgu olarak ta
değerlendirilmelidir (Wands, 2006, s.12).
Sanatı deneyimlememizin duygusal ve zihinsel yolları, bir sanat çalışmasının
üzerimizde uyandırdığı etki ve bizim verdiğimiz tepki ile ilgilidir. Eğer bir sanat
çalışması izleyicisinde herhangi bir merak olgusunu harekete geçirtmez veya
seyircinin hislerine bağlı olarak ilgisini çekmezse, hiç bir şekilde algının
yönlendirilmesini sağlayamamaktadır. Bunun dışında yapıtla daha özel zihinsel bir
ilişki de kurulabilir: bu ilişkinin ilham veren, zihinsel ve duygusal olmayan mesajlar
üstüne kurulu olabileceğini söylemek mümkündür. Tüm bu etmenler devreye
girdiğinde, sanat deneyimlemesinin derinden etkileyici hale gelmesi muhtemeldir
(Bullivant, 2005).
Wands’ın da üzerinde durduğu gibi, ortaya çıkan sanatsal üretimi izleme
serüvenimiz, onun sunum biçimi ve sergilendiği mekân ile de ilgilidir. Geçmişteki
bilinen tanımlamada; bir sanat çalışmasının sergilendiği yer, onun sınıflandırılması
ile ilişkili bir durumunu da beraberinde getirmekte idi. Yapıt müze ve galeride
sergileniyor ise, o çalışma “sanat” sayılmaktaydı. Günümüzde ise sanat tanımı çok
farklı boyutlarda tartışılmaktadır.
İzleyici ve sanatçıya ait geleneksel fikir ve kavramları Fluxus ve kavramsal sanat
gibi akımlara ait kavramlara dayanan dijital teknolojiler ve interaktif medya; sanat
çalışmaları, ortadan kaldırmıştır. Sanat çalışması; sürekli değişen bilgi girişi ve
katılımcı/izleyici odaklı açık bir strüktüre dönüşmüştür. Toplum ve izleyici bu
çalışmalarda katılımcı rolüyle projenin metinsel, görsel veya işitsel bileşenlerini
yeniden düzenlemeye başlamıştır. Çalışmanın tek yaratıcısı olmaktan çıkan sanatçı
ise, seyirci interaktivitesini sağlayan bir aracı rolü üstlenmektedir (Paul, 2008).
The Digital Art Practices & Terminology Task Force (DAPTTF) tarafından 2005
yılında hazırlanan “Dijital Sanat ve Baskı Sözlüğü”ne göre, dijital sanat, “bir veya
daha fazla dijital işlem ya da teknoloji ile yaratılan sanat” olarak tanımlanmaktadır.
Çizgen ise, matematiksel olarak 0 ve l’lerin oluşturduğu yeni teknik dille ekranda
geliştirilen görselin grafik programlarla veya özel yazılımlarla başlayan dünyasına ve
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bu altyapının yeni bir teknik araç olarak sanatsal anlatıma, üretimlere yansımasına
dijital sanat demektedir (Çizgen, 2007, s.69).
Dijital olanakların ve sanatın birleşimiyle oluşan dijital sanat; genel anlamda
üretilmesinde bilgisayarın kullanıldığı sanat biçimine denir. Bu süreçte bilgisayar;
yardımcı araçtan, yaratıcı konumuna geçerek kendine vazgeçilmez özel bir alan
yaratmıştır. Yaratım sürecinde bilgisayarın sadece alışılageldik kullanımının rol
aldığı çalışmalar, genelde bu sınıflandırmayla tanımlamaktadır. (Purves, 2005)
1990'lardaki dijital devrimle beraber hızla artan dijital ressamlar ve çıkan sonuçları
nesnelleştiren baskıcılar sanat çevreleri ve müzeleri tarafından fazla kabul
görmeseler de, çalışmanın ileriki bölümlerinde ele alınacak olan internet sanatı ve
yazılım sanatı gibi disiplinler sanat müzelerinde yerlerini almaktadır. Dijital
tekniklerin sağladığı imkânların çeşitliliği, sanatçılar için araç, ortam veya konu
olarak kullanabilme seçimi yaratmıştır. Dijital sanata da temelde bu yönelimler
doğrultusunda bakılabilir.
Sanat nesnesi üretirken tecrübe sürecinin izleyicinin deneyimlediğinden çok
farklı bir tanımlaması olduğunu unutmamak gerekir. Genel olarak sanatçılar için
neticeden çok, süreç daha çok ön plana çıkmaktadır ve bir sanat çalışmasının
deneysel evresine yoğunlaşmak, özellikle dijital sanatçılar için daha doğru bir
yaklaşım biçimidir. Bir çalışmayı görselleştirmek için bilgisayar kullanmalarına
rağmen, birçoğu eseri ortaya koymak için geleneksel medyayı kullanmaya devam
ederler. Dijital sanatın hem geleneksel hem çağdaş düzeyde alabileceği formlar çeşitli
yollarla karıştırılabilir ve harmanlanabilir; bu da aralarındaki sınırları belirsiz hale
getirmektedir (Wands, 2006).
Tasarımsal anlamdaki sürecine ve fiziksel içeriğine bakıldığında dijital sanat
büyük ölçüde, bilim ve teknolojiden beslenirken; dijital sanat yapanlar, çalışmalarını
teknolojinin getirdikleri sayesinde yaptıklarını savunmaktadır. Eğer sanata modern
kültürün yaratıcı bir yansıması olarak bakacak olursak; dijital sanatın çağdaş
sanatların bir alt başlığı olduğunu söyleyebiliriz. ‘Dijital’ sıfatı; genellikle çalışmanın
formunu kesin olarak belirlemediği için bilgisayarın araç/ortam/yaratıcı destek
olarak yer aldığı çalışmalar için kullanılmaktadır (Wands, 2006). Neticede dijital
sanatla ilgili tüm açıklama ve tanımların temeli, izleyicinin onu hangi bağlamda
gördüğüne dayanmaktadır: bu ise bir ‘sanat deneyim’idir. Sonuçta sanat
çalışmalarının algısal, duygusal, zihinsel ve tinsel boyutlarda dört ayrı seviyede
iletişim sağladıkları söylenebilir. Gündelik dünyada olduğu gibi; sanata karsı da
karmaşık tepkilerimizi belirleyen unsur; bedenimiz, kalbimiz ve zihnimizin
eşzamanlılığıdır.
90’lı yıllar daha öncesinde olmayan yoğunlukta hızlı bir teknoloji değişimine
şahit olmuştur. O dönemdeki pek çok dijital teknolojilerin temeli 1900 lü yılların ilk
çeyreğine dayansa da, bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılması, 20. yüzyılın
son on yılına denk gelmektedir. Bu dönemde donanım ve yazılım çok daha fazla
ulaşılabilirlikleri artarken, Dünya genelindeki World Web Wide Sistemi (www)’nin
gelişimi, 1990’lı yıllara ‘küresel bağlanabilirlik’ kavramını katmıştır. Her zaman
kendi dönem ve kültürlerinin verilerini yansıtan sanatçılar, dijital devrimin resmen
ilan edilmesinden önce dijital ortamda çalışmalar üretmişlerdir. İlk önceleri
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çalışmalarını, teknolojik ve elektronik ortama adanmış konferanslarda, festivallerde
ve sempozyumlarda sergilenmekte, sanat dünyasında ayrı bir çizgide
algılanmaktadırlar. Ancak yüzyılın sonlarına doğru; “dijital sanat” yerleşmiş bir
terim haline dönüşmüş ve dünyanın dört bir tarafındaki müzeler ve galeriler bu
çalışmaları toplamaya ve dijital sanat ürünlerinin teshir edildiği sergiler organize
etmeye başlamışlardır (Paul, 2008).
Pek çok küratör, kuramcı ve sanat eleştirmeni, dijital sanatı; fotoğraf, film ve
video alanlarındaki mekanik ve teknolojik süreçlerin evrimsel gelişimi olarak
görmektedir. Bu açıdan bakıldığında, fotoğrafın, desen ve resim sanatından geliştiği
kabul edilmektedir. Sinema ile başlayan sürecin de fotoğraftan gelişen bir evrimsel
adım olarak değerlendirilmektedir. Araç bağlamında ele alındıklarında fiziksel
doğaları aynıdır ancak hareketi yakalamak amacıyla farklı şekilde format
edilmişlerdir. Yine benzer bir yaklaşımla videonun film teknolojisini devirdiğini ve
aynı şekilde internetin de radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının gelişimiyle
ortaya çıktığını düşünebiliriz. Kitle iletişim araçlarıyla ilgili ilginç bir nokta da,
giderek artan kapsama çeşitliliğidir. Filmler fotoğrafları, videolar film içeriklerini ve
fotoğrafları kapsarken, internet de metin, imaj, ses ve video / animasyon gibi zaman
tabanlı araçlarla iletişimi sağlayabilmektedir. Dijital sanatta teknolojik gelişmeleri
temel alan evrimsel bir yaklaşım; aynı zamanda çağdaş sanatçıların
yararlanabildikleri dijital araçların ve diğer medyaların gelişimiyle ilgili tarihsel bir
çerçeve de sunmaktadır (Wands, 2006).
Yaratma sürecinde dijital sanat, sanatçı, bilgisayar programcıları, mühendisler,
bilim adamları ve tasarımcıların yer aldığı bir ekip çalışmasına dayanmaktadır. Bazı
dijital sanatçılar, aynı zamanda mühendislik eğitimi de almaktadırlar. Dijital sanat;
sanat, bilim, teknoloji ve tasarım gibi disiplinler arası sınırları yok eden, araştırmageliştirme laboratuarları ve akademiler gibi birimleri bir araya getiren çalışmalar
ortaya koymaktadır. Bu anlayışla, başlangıcından itibaren dijital sanat manifestoları,
kategorileştirme kavramına da meydan okumaktadır (Paul, 2008).
Dijital çağ diye adlandırılan dönemde insanın nüfus ettiği tüm alanlardaki
dönüşümler, bütün düzlemlerde yepyeni koşullar yaratmaktadır. Bu süreçte dijital
teknolojinin ortaya çıkardığı büyük çaplı değişim toplumun her kesimine yayılarak
büyük toplumsal dönüşüm sürecini de başlatmıştır. Bu teknoloji ve bilişimin
katkıları sorgulanacak olursa; kimliğin yeniden inşası, adreslerin sorgulanması, yeni
mekanlar, yeni bir sosyal konum ve rol, yeni iletişim biçimleri, yeni organizasyon
yapıları ve yeni kavramlar sayılabilir.
1990'lı yıllardaki dijital devrim sonrası sayıları artan dijital ressamlar ve baskıcılar
sanat çevreleri ve müzeleri tarafından fazla kabul görmeseler de internet sanatı ve
yazılım sanatı gibi dallar kendi vazgeçilmezliklerini kanıtlamışlardır. Dijital bir sanat
eseri; dijital olarak kaydedilmiş bir resim verisi, bir hiper-metin, bir veritabanı veya
bir program da olabilmektedir. Geleneksel sanat eserinin aksine insan tarafından
algılanan biçimiyle sanat objesi aynı şey değildir. Temel biçim, teknik bir ortam
yoluyla insan tarafından görülebilir, duyulabilir, hissedilebilir hale getirilmektedir.
Bu tekrardan temsilin biçimi, sanat eseriyle değil onu insana ileten teknik ortamla
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bağlantılıdır. Bu bakımdan dijital sanat ile gösteri sanatları arasında bir benzerlikten
bahsetmek de mümkündür.
Dijital sanat, geleneksel araç ve türlerin görünümünü taklit etmektedir. Yani, bir
görüntünün üretiminde dijital araçların hangi derecede rol oynadığı ve dijital olarak
çalışmanın ne zaman düzenlendiğini çoğu zaman söylemek zordur. Geleneksel ve
dijital sanattan hangisinin nerede başlayıp nerede bittiğinin bilinememesidir (Nalven
ve Jarvis, 2005, s.8).
Sanatçı yapıt anlayışını, uygulamalarında Wittgenstein’ın “anlam kullanımdır”
ifadesinde ki gibi, dile yüklediği işlevden ve indirgemeciliğinden yararlanarak
oluşturmaya yönelmiştir. Üç boyutlu nesnenin dijital platforma geçişindeki süreçin,
modernizmin hazırladığı zemin üzerine kurulan karşı duruşun yani postmodernist
tavrın belirlediği bir süreç olarak ele alınmalıdır. Heykeldeki “hazır nesne” ile
sanatın bir biçim sorunu olmaktan çıkıp; işlev sorununa dönüşmesi Kavramsal
Sanat’ın başlangıcını belirlemiştir. Kavramsal Sanat’ın en yalın tanımını şu şekilde
yapılabilir; kavram, “sanat”ın temelini irdeleme olmalıdır ve sanatçı, sanatı bir eğilim
ya da bir üslup olarak görmenin, sanat yapıtının yalnızca biçimbilimsel niteliklerini
görme anlamına geldiğini ve sonuç bir nesne olsa da sanatçının niyetinin göz ardı
edilmiş olacağını belirterek, sanatla ilgili irdelemeler için nesne kullanılsa bile
durumu saptamak için nesnenin gerekli olmadığını ileri sürerek mantıklı bir
yaklaşımla biçimbilimi önemsememiş ve insanın estetiği sanattan ayırması
gerektiğini söylemiştir. Bu söylemin oluşmasına neden olan şey ise teknolojinin
biçimle harmanladığı düşüncenin ortaya konulma süreci ile ilintilidir.
En iyi sınırlarını, bilgi, teknoloji ve olanaklar belirlemektedir. Hayatın her
alanında olduğu gibi, sanatta da iyiye ve daha iyiye gitmenin yolu bilgi ve teknolojik
olanakların kullanılması ve artırılmasından geçmektedir. Bilgi; bilimsel bilgi, olanak,
maddi ve manevi sahip olunan güçlerin yanı sıra hayal gücünü temsil etmektedir.
Hayal gücü bilimin ve sanatın kaynağı olarak görülmektedir. Bilimsel bilgide bilgiye
ulaşma hedefken sanat ta ise kendini ifade etmenin yollarını bulmak hedeftir.
Kendini ifade etmenin yolları günümüzde teknoloji ve onunla ilgili sahip olduğumuz
teknik bilgi ve beceri yeteneğiyle ölçüldüğü dönemi içermektedir. Bilim adamının
yaşadığı süreç ile, sanatçının yaratıcılığı sırasında yaşadığı sürecin örtüştüğü
görülmektedir. Bu süreç, araştırma, alt bilgilerin edinilmesi, belli teknolojilerin
kullanılması, hayal gücünün varlığı sonucu bir yere ulaşılma ve ulaşılan noktanın
üretiminin sunulması olarak ortaya çıkmasıdır.
Sonuç olarak, 21. yüzyılın sanat dünyasında, teknoloji ve bilgisayara yakınlık
duyan sanatçıların ve sanat eğitimi verenlerin sayısını oldukça artırmıştır. Hızla
değişen ve gelişen teknoloji, bilgisayar ve bunlar kaynaklı üretimler günümüzde
hayatın ve sanatın bütün alanlarına girmiştir. Bütün bu gelişmeler çağdaş sanat
üretiminin yalnızca bir aracı değil aynı zamanda ortamı ve merkezi durumuna
gelmiştir. Dijital teknolojilerin başrolünde bulunan bilgisayar, günümüzde sanat ve
sanat yapıtını üretme kavrayışlarında değişikliklere neden olmuştur yeni anlatım
biçimleri yaratırken, sanatsal çalışma alanlarının sınırlarını genişletmiş, algılayışını,
düşünce yapısını ve davranışını değiştirmiştir. Doğayı yansıtma sürecini
tamamlayan ve ondan uzaklaşan sanatçının, yapıtını yaratma sürecinde teknolojinin
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varlığı ön plana çıkmıştır. Sanatçı, bir zamanlar hayal halinde olan ve başka araçlarla
ya da tekniklerle üretmesi mümkün olmayan sanatsal yapıtlarını yaratma sürecinde,
bilgisayar teknolojisini kullanarak üretmeye başlamıştır. Bu teknik sürecin tüm
olanakları, yeni ifade biçimlerinin devreye girmesiyle birlikte, geçmişte güçlükle elde
edilen ifade biçimlerini, çok daha kolay elde edilebilmiştir. Bu durum sanat
yapanında sanat alılmayıcısının da dijital sanat üretim türleriyle etkileşiminin
artmasına neden olmuştur. Bu arenadaki her alanda ve her düzeyde bu etkileşimler,
sanatsal yansımalarda ön plana çıkmıştır. Dijital teknoloji, sadece baskı, resim,
fotoğraf, video, müzik ve heykel gibi sanatın geleneksel formlarını dönüştürmekle
kalmamış, internet sanatı, yazılım sanatı, piksel sanatı, dijital sergilemeler ve sanal
gerçeklik gibi tüm yeni formların da sanatsal çalışmalar olarak kabul edilmesini
sağlamıştır. Dijital sanatın çok hızlı ve kısa sürede gelişmesi, beraberinde belli
kavramsal tartışmaları da getirmiştir. Dijital sanat, fizik, matematik gibi bilimlere
olan yakınlığından dolayı geleneksel anlamıyla sanat, sanatçı, sanat yapıtı ve izleyici
kavramlarını değişime uğratmıştır. Dijital sanat, sanatsal anlatım biçimi olarak
reddedilemez hale gelmiştir. Bu sanat günümüzde zaman, hız ve algılama
biçimlerinde köklü değişimlere neden olmuştur. Bilgisayar teknolojisi ve onu takip
eden internet teknolojisi bilginin yönetiminin, paylaşımının ve sanatsal
faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı alan olarak görülmüştür. Dijital sanatın temeli
olarak kabul edilen teknoloji, günümüzde çağdaş sanat üretiminin yalnızca bir aracı
değil aynı zamanda ortamı ve medyası durumuna gelmiştir. Teknolojik gelişmeler,
kitle iletişim araçları vasıtasıyla sürekli olarak kendini yenileyen sanat, teknikleri
karıştırarak yeni oluşumlar, oluşturmuştur.
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1980 Sonrası T.C. Kalkınma Planlarında ve
Hükümet Programlarında Kültür,
Sanat ve Eğitim Politikaları
Sezer CİHANER KESER*1

Özet
Güzel sanatlar eğitimi veren fakültelerinin yapılanmasında sanat, eğitim
ve ideoloji ilişkisini açıklamaya yönelik olarak, sanat ve eğitim
politikalarının oluşturulmasında temel belgelerden biri kalkınma
planlarıdır. Çünkü bilindiği gibi kalkınma planları devlet organları
açısından bağlayıcı özel sektör açısından da yol göstericidir. Bu nedenle,
iktidara gelen hükümetlerin programları ile kalkınma planları arasındaki
tutarlılık önemlidir. Hazırlanan bu çalışmanın kapsamı ve sınırlılıkları
gereği, kalkınma planlarının ve hükümet programlarının incelenmesinde
1980 sonrası dönem ele alınmıştır. Bunun sebebi YÖK’ün 1981 yılında
kurulmuş ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin bu tarihten sonra
yapılandırılmaya başlanmış olmasıdır. Bu çerçevede özellikle yedi
kalkınma planı ve on sekiz hükümet programı incelenmiştir. Ancak 1980
öncesi dönemdeki gelişmeler 1980 sonrası dönemin anlaşılmasında ve
değerlendirilmesinde yol gösterici nitelik taşıdığından 1980 öncesi
dönemdeki plan ve programlara kısaca da olsa değinilmesi
gerekmektedir. Hükümet programlarından hareket edildiği zaman gözle
görünen bir nokta, farklı ideolojilerin temsilcisi olarak görünseler de siyasi
partiler ve siyasal aktörler arasında kültür, sanat ve eğitim politikaları
bakımından temel bir zihniyet, yaklaşım ve politika birliği olduğudur.
Günlük ve yüzeysel politik ayrılık ve çekişmelere rağmen, birbirinin
karşıtı ve alternatifi olarak düşünülen hükümetlerin birleştikleri temelin
Türk milli kültür, sanat ve eğitim ideolojisi olduğu açıkça görülmektedir.
Çalışmada sanat, eğitim ve ideoloji ilişkisini açıklamaya yönelik olarak,
kalkınma planlarının ve hükümet programlarının incelenmesi yapılmış,
günümüze kadar gelen devlet politikalarında sanat eğitimi programlarına
ilişkin ilgili yasa ve yönetmeliklerde bir süreklilik kazandırılıp
kazandırılmadığı incelenmiş ve mevcut durum saptamasına gidilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, eğitim, kültür, politika, iktidar
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Development Plans of Turkish Republic After 1980 and Culture, Arts
and Education Policies in the Government Plans
Abstract
One of the fundamental documents of the creation of art and education
policy is development plans that in order to explain the relationship
between education and ideology in the construction of Faculty of fine arts
education. As is known,development plans binding on organs of state,
and it is aslo guiding in terms of the private sector.Therefore, the
programs of the government that came to power and consistency between
the development plan is important.The scope and limitations of this thesis,
by development plans and government programs are discussed in the
study of the period after 1980. The reason for this is that the YÖK was
established in 1981 and the Faculty of Fine Arts was started to be
configured after this date.In this context, especially the seven development
plans and nineteen government programs were examined. However,
developments in the period before 1980 In the understanding of the post1980 period evaluate the way it is meant to be. Plans and programs in the
period before 1980 is necessary to briefly mentioned. Government
programs when starting a noticeable spot, though it may seem as
representatives of different ideologies between political parties and
political actors, culture, art and education policies is an essential mindset,
approach and policy is that unity. Despite daily and superficial political
disunity and strife, considered as an alternative government opposed to
each other, and their combined basis of urkish national culture, art and
education is evident that ideology. This work has been investigated
development plans and government programs in order to explain the
relationship between education and ideology, Law and regulations related
to the issue have been examined whether there is a continuity or not and
the determination of current status processed.
Keywords: Art, Education, Culture, Politics, Power

Giriş
Güzel sanatlar fakültelerinin yapılanmasında sanat, eğitim ve ideoloji ilişkisini
açıklamaya yönelik olarak, sanat ve eğitim politikalarının oluşturulmasında temel
belgelerden biri de kalkınma planlarıdır. Çünkü bilindiği gibi kalkınma planları devlet
organları açısından bağlayıcı özel sektör açısından da yol göstericidir. Bu nedenle,
iktidara gelen hükümetlerin programları ile kalkınma planları arasındaki tutarlılık
önemlidir. Hazırlanan bu çalışmanın kapsamı ve sınırlılıkları gereği, kalkınma
planlarının ve hükümet programlarının incelenmesinde 1980 sonrası dönem ele
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alınmıştır. Bunun sebebi YÖK’ün 1981 yılında kurulmuş ve Güzel Sanatlar
Fakültelerinin bu tarihten sonra yapılandırılmaya başlanmış olmasıdır. Bu çerçevede
özellikle yedi kalkınma planı ve on sekiz hükümet programı incelenmiştir. Ancak 1980
öncesi dönemdeki gelişmeler 1980 sonrası dönemin anlaşılmasında ve
değerlendirilmesinde yol gösterici nitelik taşıdığından 1980 öncesi dönemdeki plan ve
programlara kısaca da olsa değinilmesi gerekmektedir.
Türkiye’deki kültür, sanat ve eğitim politikalarının tarihsel sürecine bakıldığında,
1980 yılından önceki dönem kalkınma planlarında, özetle güzel sanatlara önem
verilmesi ve sanatçıların korunması hedefleri yer almıştır ancak, buna karşın 1950–1960
dönemindeki hükümet programlarında kültür ve sanat konusunda anlamlı
açıklamalara yer verilmediği gözlenmektedir. Türkiye’de planlı döneme geçiş 1960
yılında gerçekleşmiştir. 1960–1965 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda, kişilere, yeteneklerine göre yetişme olanağının sunulması ve yetenekli
gençlere eğitim fırsatı tanınması gibi dikkat çekici bir ifade yer almaktadır (MEB
Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1993: 22). 1960 yılına tekabül
eden Birinci Gürsel Hükümetinde; önceki dönem hükümet programlarının konuya
ilgisiz kalmaları nedeniyle oluşan durgunluktan kurtulunacağı ifade edilerek,
programda “bilim, teknik ve güzel sanatlar alanındaki eserler” den söz edilmektedir.
Güzel sanatlar, müzeler, kütüphaneler ve yayınlar gibi alanlarda her çeşit kültür
hareketlerinin yaygınlaştırılmaya çalışılacağına dair ilk açıklama, Birinci İnönü
Koalisyon Hükümeti Programı’nda (1961) yer almaktadır. 1962 tarihli İkinci İnönü
Hükümeti Programı’nda ve 1969 tarihli İkinci Demirel Hükümeti Programı’nda daha
önceki hükümet programlarında yer almayan ve araştırma dönemini kapsayan
üniversitelerdeki düzenlemeler için başlangıç olarak kabul edilmesi nedeniyle özellikle
altı çizilmesi gereken nokta eğitimde bölgesel farklılıkların giderilmesine yönelik
çalışmaların yapılacağı ifadesidir. Her iki programda da eğitim politikalarını belirleme
yetkisi taşıyan kurum ve kuruluşların, eğitim hakkında bölge ve cinsiyet farklılıkları
gibi nedenlerle ortaya çıkan sınırlılıkların genişletilmesine yönelik öneri ve istemler yer
almaktadır. Bu olumlu saptamalara karşın sanat ve sanat eğitimine ilişkin politikalarla
ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktadır.
1973–1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, eğitim
politikası, kalkınma politikasının bir parçası olarak ele alınmakta ve kalkınma
stratejisinin sanayileşme ağırlıklı yapısına uygun bir eğitim sistemi hedeflenmektedir
(MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1993b:80). Planda Türk
Milli Eğitiminin genel amacı, Atatürk devrimlerine, anayasanın başlangıcında yer alan
değerlere ve insan haklarına dayandırılmış ve vatandaşların, çağdaş bilim ve
teknolojinin gereklerine, kalkınma planı hedeflerine, fırsat eşitliği ve sosyal adalet
ilkelerine uygun olarak ilgi ve yetenekleri ölçüsünde gelişecekleri ve böylece bireylerin
ve toplumun gelişeceği bir ortamın oluşturulması olarak belirlenmiştir. Eğitimle ilgili
sorunlar, gerekli insan gücünü yetiştirememe, bireylerin değişime uyumunu ve
katkısını sağlayamama, sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini geliştirememe olarak
sıralanmaktadır (MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1993b:
69-72). Planda temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması öngörülerek programlarında
“teknik, sanat, tarım” konularına ağırlık verilmesi istenmektedir (MEB Araştırma

70

Sezer Cihaner Keser

Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1993b:71–107). Buradaki sanat kavramı
zanaat kavramını karşılayacak şekilde kullanılmış ve mesleki eğitim vurgulanmıştır.
Temel eğitimin ikinci dönemindeki öğrencilerin, yeteneklerine uygun olarak,
ortaöğretimin genel, mesleki ve teknik liselerine yönlendirileceği de ifade edilmektedir
(Özalp, 1999:6).
1975–1980 dönemindeki hükümet programlarında kültür, sanat ve eğitim
politikalarına yönelik kimi ortak özellikler bulunmaktadır. Özellikle “ulusal kültür”ün
geliştirilmesi ve bu çerçevede sanatın korunması hedefi eğitim politikalarının ve
müfredatının buna olanak sağlayacak şekilde yapılandırılması gerekliliği vurgulanmış
ve eğitimde fırsat ve olanak eşitliğinin sağlanmasına yönelik girişimlerde
bulunulmasına ilişkin öngörülerde bulunulmuştur. Sanat akademilerinin kurulmasına
yönelik açıklamalar ilk kez, “sanat ve kültür çalışmalarının toplumun bütün
katmanlarına yayılması, sanatçıların devlet tarafından korunması, konservatuarların ve
sanat okullarının yaygınlaştırılmasının öngörüldüğü” (Kültür Bakanlığı, 1990: 168) 1
Haziran 1977–21 Temmuz 1977 tarihli İkinci Ecevit Hükümeti Programıdır. Programda
izlenecek eğitim politikasının “özgürlükçü, demokratik, insancıl, barışçı, Atatürk
ilkelerine bağlı, milli birliği ve bağımsızlığı güçlendirici, ulusal kültürü çağdaş insanlık
kültürüyle uyumlu olarak geliştirici” bir nitelik taşıması gerektiği belirtilmiştir (MEB,
1993: 167). Bu konu, 21 Temmuz 1977–5 Ocak 1978 tarihli Beşinci Demirel Hükümeti
Programında ve sanat akademilerinin kurularak yetenekli kişilerin teşvik edileceği
ifadesi ile yer almıştır (Kültür Bakanlığı, 1990: 175).
Bu dönemdeki eğitim politikalarına ilişkin açıklamalarda en çok üzerinde durulan
kavram “yetenek” olmuştur. Kültür, sanat ve eğitim politikalarının açıklandığı
hükümet programlarının ve kalkınma planlarının en geniş bakış açısına sahip
olanlarında bile, herkesin eğitim hakkını kullanması yerine yeteneklerinin
geliştirilmesine fırsat verilmesi düşüncesi yer almaktadır. Yeteneğin böylesine
belirleyici bir nitelik sayılması, sanat eğitiminin de yetenek kavramıyla bir arada
düşünülmesine ve genel sanat eğitiminin ihmal edilmesine yol açmaktadır. Bu yönelim
genel sanat eğitiminden çok, yetenek eğitimine elverişli bir görüş oluşturmaktadır.
Oysa sanat eğitimi, yalnızca sanatı meslek edinebilecek düzeyde yeteneği olanlara
yönelik olmayıp, eğitimin bütün kademelerinde yer alması gereken bir eğitsel süreçtir
(Kurtuluş, 2000:302).
5 Ocak 1978–12 Kasım 1979 tarihli Üçüncü Ecevit Hükümeti Programı’nda kültür
ve sanat çalışmalarının toplumun tüm katmanlarına yayılması hedefi
gerçekleştirilirken baskı ve yönlendirmeden uzak bir devlet desteği sağlanacağı ifade
edilmektedir. Sanat ve kültürün özgürlük ortamı içinde geliştirileceği, sanatçıların,
düşünürlerin ve yazarların sosyal güvenceye kavuşturulması da bu programın en
dikkat çekici ifadelerindendir (Kültür Bakanlığı, 1990: 180).
1978–1983 yıllarında yürürlükte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı eğitim
politikalarının temel ilkesi, eğitimin toplumun gelişiminde etken olacak biçimde
yeniden düzenlenmesidir. Eğitim sisteminin, diğer sistemlerle bütünlük içinde ele
alınması, örgün ve yaygın eğitimin birbirini tamamlayacak şekilde geliştirilmesi,
eğitimin ticarileşmesinin önü alınarak olanak eşitliğinin sağlanması, eğitimin ezberci
içeriğinin değiştirilmesi, yüksek öğrenimin önündeki yığılmalara yol açan etkenleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

71

düzeltecek bir içerik ve kurumsal yapıya kavuşturulması öngörülmektedir (MEB
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1993b: 172–173). Eğitimde
fırsat eşitliğine aykırılığın, baba mesleği ve gelir durumu, cinsiyet farkı ve kır-kent
ayrımı gibi nedenlerden kaynaklandığı saptanmıştır. Ayrıca, Üçüncü plan döneminde,
plansız açılan okullar nedeniyle, okullaşma hedefine ulaşılamadığı, öğretmen
sorununun nitel ve nicel olarak çözülemediği, öğretmen yetiştiren kurumların
niteliğinin düştüğü belirtilmiştir (MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı, 1993b: 147–149). Üniversiteye girişte lise mezunlarının tüm fakülte ve
yüksekokullara kabul ediliyor olması öğrencileri genel ortaöğretime yöneltmiş ve
böylece ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitime yönelimde bir artış gerçekleşmemiştir
(MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1993b: 152-153).
Üçüncü plan döneminde, koşullara uygunluğu sağlanmadan girişilen ön lisans ve açık
öğretim uygulamalarının yeni sorunlara yol açtığı belirtilmektedir (Kalkınma
Planlarında Eğitim, 1993: 168). Planda, bünyelerinde açılan iki yıllık eğitim enstitüleri
nedeniyle, ilk öğretmen okullarından mezun öğretmen sayısının azaldığı, ancak
öğretmen yetiştiren yüksek okulların asıl kaynağının öğretmen liseleri olduğu
saptanmaktadır (MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1993b:
162-175). Özetle Dördüncü Plan Döneminde de direkt sanat eğitimine yönelik bir
saptama yapılmamış ancak, genel anlamda bir önceki dönemde öğretmen
gereksiniminin karşılanamadığı ve öğretmen yetiştiren kurumların niteliğinin düştüğü
saptaması yapılmıştır.
1980 askeri darbesinden sonraki ilk hükümet olan 12 Eylül 1980–13 Aralık 1983
tarihli Ulusu Hükümeti Programı’nda ulusal kültür ve sanat değerlerinin tanıtılması
için çaba harcanacağından söz edilmektedir (Kültür Bakanlığı, 1990: 199). Programda
birlik ve bütünlüğün temelini oluşturan milli eğitime önem verildiği ve
düzenlenmesinin hedeflendiği anlatılmaktadır. Milli Eğitim Temel Kanunu ve
Üniversiteler Kanunu üzerinde çalışmalar yapılacağı açıklanmaktadır (Kantarcıoğlu,
1998: 82). Ayrıca programda, bütün geçmiş hükümetler gibi, ülke kalkınması için
işgücü yetiştirme teması üzerinde durulmakta, mesleki ve teknik öğretime ağırlık
verileceği bir kez daha ilan edilmekte ve dönemin ruhuna uygun olarak,
öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve derneklerin mutlaka politika dışında tutulacağı
vurgulanmaktadır (Dağlı ve Aktürk, 1988,19). Bu hükümet döneminde 04.11.1981
tarihinde Yükseköğretim Kanunu kabul edilerek 6.11.1981 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun çerçevesinde oluşturulan Yükseköğretim
Kurulu üniversiteler üstü düzenleyici bir kurum olarak faaliyete başlamıştır.
Üç yıl süren askeri rejimin ardından, askeri rejimin başbakan yardımcısı Turgut
Özal başkanlığında kurulan, 13 Aralık 1983–21 Aralık 1987 tarihli Anavatan Partisi
Hükümeti programında, askeri hükümet programına göre daha yumuşak bir üslup
kullanılmıştır. Milletin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü olan edebiyat, musiki,
resim, folklor, sinema ve tiyatronun geliştirilmesi, kültür, sanat ve eğitim politikasının
ana hedefidir (08.11.2013, http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp45.htm). Bu ifade
göstermektedir ki sanat kavramı neredeyse ilk defa mesleki ve teknik eğitim
anlayışından kurtarılarak kendi kapsamına yakın bir anlamda kullanılmıştır. Kültür
sanat ve eğitim programlarında kültür ve sanatın milli değerlerin korunması ve
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geliştirilmesinde olduğu kadar, uluslararası ilişkilerde de etkili olduğundan söz
edilmektedir (MEB,1993:2005- 2006) ve sanatçıların korunarak sanatçı eğitiminin devlet
tarafından da destekleneceği açıklanmaktadır. Okulda ve okul dışında kültürel
etkinliklerin yapılmasına elverişli tesisler oluşturulacağı belirtilmiştir (Kültür Bakanlığı,
1990: 206). İlk kez bir hükümet programında fikir ve sanat eserleri sahiplerinin
haklarının korunmasına özel olarak itina gösterileceği ifade edilmiştir (08.11.2013,
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp45.htm).
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985–1989 yıllarını kapsamaktadır. Planda geçmiş
plan dönemleriyle ilgili olarak, kullanılan kaynaklar oranında niceliksel ve niteliksel
gelişim sağlanamadığı eleştirisi yapılmaktadır. Yeni dönemde yüksek öğrenim
önündeki yığılmayı önlemek ve ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirmek için, mesleki
ve teknik liselerin genel liselere tercih edilmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalara
yer verileceği belirtilmiştir (MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı, 1993b: 179). Eğitim politikaları, Atatürk ilke ve inkılâplarının
benimsetilmesi ve Türkiye’nin çıkarlarının farkında olan kuşaklar yetiştirilmesi amacı
güdülerek biçimlendirilmiştir (Kalkınma Planlarında Eğitim, 1993b: 179). Planda
öğrencilere kazandırılacak bilgi ve becerilerin yaşama dönük olması; öğretimin
herhangi bir kademesinden ayrılacak olan gençlere örgün eğitim sistemi içinde yaygın
eğitim programları uygulanarak meslek kazandırılması; eğitimin her kademesinde
niteliği yükseltici önlemler alınması çerçevesinde şekillendirilmiştir (Kalkınma
Planlarında Eğitim, 1993: 180). Bu plan döneminde iktidara gelmiş olan 21 Aralık 1987–
9 Kasım 1989 İkinci Özal Hükümeti ile 9 Kasım 1989–24 Haziran 1991 tarihli Akbulut
Hükümeti programlarında önceki hükümetin programı neredeyse kelimesi kelimesine
tekrarlanmış ve herhangi bir gelişme gözlenmemiştir.
1990–1994 tarihli Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda eğitim politikaları, Atatürk
ilke ve inkılâplarının benimsetilmesi ve Türkiye’nin çıkarlarının farkında olan kuşaklar
yetiştirilmesi, her kademede eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve modern teknolojilerin
kullanılması; eğitim finansmanına özel kesim ve vakıfların katkılarının arttırılması,
öğretmenlerin eğitim gereksinimlerinin belirlenerek giderilmesi çerçevesinde
şekillendirilmiştir (Kalkınma Planlarında Eğitim, 1993b: 189). Planda; bir önceki plan
döneminde ayrılan kaynakların arttırılmasına karşın, eğitimin bazı yörelerde nitelik ve
nicelik olarak istenilen düzeye ulaşamamasının, günün gereksinimleri doğrultusunda
yenilenememesinin fırsat eşitliğinin yanı sıra kaliteyi de olumsuz olarak etkilediği ifade
edilmektedir (Kalkınma Planlarında Eğitim, 1993b: 189). Eğitim ilkeleri, eğitim
programlarının bilim ve teknolojinin gerekleri doğrultusunda geliştirilmesi; iş gücü
piyasasının gereksinimine uygun olarak meslek kazandırıcı yaygın eğitime öncelik
verilmesi, açık öğretim ve uzaktan öğretimin esnek bir yapıya kavuşturulması, eğitim
yöneticilerinin modern yönetim tekniklerini kullanmalarının sağlanması ön
görülmektedir (Kalkınma Planlarında Eğitim, 1993b: 200).
24 Haziran 1991–25 Kasım 1991 Birinci Yılmaz Hükümeti Programı’nda, yaşanılan
bilgi toplumunun eğitimde yeni bir yapılaşmaya yol açmasının sorumluluğunun
yüklenildiği ve bütün eğitim kurumlarında milli kültürün daha yoğun olarak
verileceği söylenmektedir (MEB,1993: 69). Daha önceki programlardan farklı olarak,
üstün yetenekli çocukların özel olarak yetiştirilmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir
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statüye kavuşturulması düşüncesine yer verilmektedir. Okullaşma oranının ilk ve
ortaokulda %100’e, ortaöğretimin mesleki ve teknik ağırlıklı olmak üzere %45’e
yükseltilmesi öngörülmüştür. Eğitimdeki sayısal gelişmelerin yanında eğitimin
yükseltilmesi de hedeflenmiştir (MEB,1993: 0). Programda, ulusun sosyal ve kültürel
yaşamında önemli rolü olan edebiyat, müzik, resim, folklor, sinema, tiyatro ve diğer
sanat dallarının milli kültür birikimimizden yararlandırılarak gelişmesi kültür ve sanat
politikasının ana hedefi sayılmaktadır (Kantarcıoğlu, 1998: 87).
25 Kasım 1991–30 Haziran 1993 tarihli Yedinci Demirel Hükümeti Programı’nda;
kültür sanat ve eğitim programlarından şu şekilde bahsedilmiştir: Laik, evrensel,
cumhuriyetçi, milli kültürü geliştirici, yaratıcı, özgür düşünceye dayalı bir eğitim
politikası öngörülmüştür (MEB,1993: 72). Ayrıca bu programda bir ilk olarak YÖK
sisteminin kaldırılacağı ve yükseköğretim kurumlarının kendi içlerinde seçtikleri
organlar eliyle yönetilmesinin sağlanacağı da bildirilmektedir (MEB,1993: 72).
Hükümetin, ulusal kültürün gelişmesini özendireceği, ayrıca evrensel değer ve
ürünlere ulaşmayı ve ulusal kültürün insanlığın ortak değerlerine katkıda bulunmasını
amaç sayacağı açıklanmaktadır (Kantarcıoğlu, 1998: 88). Bu programda amaç olarak,
eğitim ve öğretimin evrensel ölçütlere göre belirlenmesi vaadi, hükümet programı
düzeyinde kuşkusuz bir yeniliktir. Ancak bu vaat hala uygulanmayı beklemektedir. Bir
başka yenilik olan, akademik özgürlüğü bozan YÖK’ün kaldırılması ve üniversitelere
özerklik sağlanması da hala uygulanmamış bir vaat niteliğindedir. Görüldüğü üzere,
bu dönemki DYP-SHP hükümeti, program düzeyinde geleneksel milli eğitim, kültür ve
sanat ideolojisinden oldukça farklı bir politika önermiş, ancak bu önerilerin hiçbirisi
uygulamaya yansımamıştır.
30 Haziran 1993 tarihinden 6 Mart 1996 tarihine kadar iktidar olan üç Çiller
Hükümeti programında da hükümetin amacı, hoşgörüye ve karşılıklı uzlaşmaya
dayanan katılımcı ve çoğulcu demokratik sistem içinde ülkenin demokrasi kültürünün
güçlendirilmesi olarak açıklanmıştır (Kantarcıoğlu, 1998: 90). Önceki hükümetin YÖK
sisteminin kaldırılmasını öngören, ama uygulanmayan açık sözü, çok daha yuvarlak
bir ifadeyle geçiştirilmiştir. “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Bazı Değişiklikler
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı’nın yasalaştırılması,
Hükümet’in
öncelikleri
arasında
yer
alacaktır”
(08.11.2013,
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp52.htm). Programlarda kültür, sanat ve
eğitime ilişkin çok da önemli veya yenilik getirmeyi amaç edinen açıklamalar
bulunmamaktadır.
6 Mart 1996–28 Haziran 1996 tarihli İkinci Yılmaz Hükümeti Programı’nda, yüksek
öğretimin yeniden düzenleneceği, YÖK’ün sadece koordinasyonun sağlanmasından
sorumlu bir yapıya kavuşturulacağı ve özel üniversitelerin kurulması için gerekli yasal
düzenlemeye
gidileceği
belirtilmiştir”
(08.11.2013,
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp53.htm). Bu programla beraber YÖK’ün
kaldırılmasından vaat düzeyinde bile vazgeçilmiş, vakıf üniversitelerine ek olarak özel
üniversitelerin kurulacağından bahsedilmiştir.
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996–2000 yılları arasında yürürlükte kalmıştır.
Planda, kültür politikasının, demokratikleşmeyi gerçekleştirmiş ve insanı daha özgür
kılan bir toplum oluşturmayı hedef alacağı ön görülmektedir (Devlet Planlama
Teşkilatı Yayın ve Temsil Başkanlığı Yayım ve Basım Şube Müdürlüğü, 1995,30).
Planda, eğitim programlarının, kalkınma amaçları ve teknolojik gelişme gözetilerek
evrensel ölçülerde, demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenmesinin
hedef alınacağı öne sürülmektedir (Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil
Başkanlığı Yayım ve Basım Şube Müdürlüğü, 1995,27).
Refah Partisi’nin Doğru Yol ile kurduğu koalisyon hükümeti olan 28 Haziran 1996–
7 Temmuz 1997 tarihli Erbakan Hükümeti Programı milli kültürün korunması,
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ilkesinin benimseyerek buna ek olarak kendinden
önceki hükümetlerin standart programlarından hiçbir farklılık göstermemektedir
(Kantarcıoğlu,1998: 92). 7 Temmuz 1997–11 Ocak 1999 tarihli Üçüncü Yılmaz
Hükümeti Programı’nda, YÖK üniversitelerarası eşgüdüm kurumu haline getirilecek,
üniversiteler tam özerkliğe kavuşturulacak, öğrencilerin üniversite yönetimlerinde
temsiline olanak sağlanacaktır. Üniversitelerde öğretim kalitesinin uluslararası
standarda ulaştırılması, öğretim üyesi açıklarının süratle kapatılması ve üniversitelerin
kaynak ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alınacaktır. Üniversitelerin ve
araştırma-geliştirme kurumlarının, uluslararası ve ulusal düzeyde, bilgi kaynaklarına
elektronik ortamda ve hızla erişebilmelerini sağlayacak; bir yandan öğretimle
araştırmanın bütünleşmesini bir yandan da ortak araştırmayı destekleyecek Ulusal
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin hızla tamamlanabilmesi için her türlü destek
sağlanacaktır. Dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş sanatlarının halkımıza
tanıtılması çalışmaları desteklenecek ve Türk eserlerinin yurtdışında sergilenmesine
önem verilecektir. Anadolu kültür ve medeniyetinin tüm mirası aynı önem ve eşitlik
içinde değerlendirilecektir. Yurtdışındaki eserlerimiz de dâhil olmak üzere tarihi ve
kültürel varlıklarımızın tespiti, korunması ve tanıtılması için her türlü tedbir alınacaktır
(08.11.2013,http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp55.htm). Üniversitelerin tam
özerkliğe kavuşması ve öğretim kalitesinin uluslararası standartlara ulaştırılmasına yer
verilmiştir (T.C. MEB Araştırma ve Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1998:
106). Bir sonraki hükümet olan 11 Ocak 1999–28 Mayıs 1999 tarihli Dördüncü Ecevit
Hükümeti Program’ında kültür ve sanat konuları ele alınmamıştır.
2001–2005 tarihli Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda eğitim sisteminin temel
amacı, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, düşünme, algılama ve problem çözme
yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri benimsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel
sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri
yorumlayabilen, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, yüksek nitelikli bilgi çağı
insanını yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, yapısal dönüşümlerin
gerçekleştirilmesi için eğitim sistemine ayrılan kaynaklar artırılacak ve müfredat
programları güncelleştirileceğinden bahsedilmektedir (Devlet Planlama Teşkilatı Yayın
ve Temsil Başkanlığı Yayım ve Basım Şube Müdürlüğü, 2000: 42). Planda,
yükseköğretimin bürokratik ve merkeziyetçi yapıdan kurtarılacağından, sistemde
rekabeti geliştirici düzenlemeler yapılacağından, üniversitelerin idari, mali ve bilimsel
özerklikleri güçlendirileceğinden söz edilmektedir. Yükseköğretime giriş sisteminde,
öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine uygun programlara yerleştirilmesine yönelik
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düzenleme çalışmalarının yapılmaya başlandığında da yer verilmektedir (Devlet
Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil Başkanlığı Yayım ve Basım Şube Müdürlüğü, 2000:
222–223). Önceki programlarla benzerlik göstererek geleneksel Türk sanatlarının ve
folklorunun korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması sağlanacak, tüm sanat faaliyetleri
desteklenecektir. (Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil Başkanlığı Yayım ve
Basım Şube Müdürlüğü, 2000:224). Kültürel alt yapının güçlendirilmesi, kültürel
etkinliklerin yaygınlaştırılması, Dünya ülkeleri ve özellikle Türk Cumhuriyetleri ve
Toplulukları ile kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi, yurt dışındaki tarihi ve kültürel
varlıklarımızın tespiti, araştırılması, bakım ve onarımı yönündeki faaliyetlere önem
verilmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil Başkanlığı Yayım ve Basım Şube
Müdürlüğü, 2000,16). Ayrıca programda, kültür ve sanatta özgün düşünce ve eser
üretimi özendirileceğinden, kültür hayatına katkısı bulunanların ve sanatçıların
destekleneceğine de yer verilmektedir (Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil
Başkanlığı Yayım ve Basım Şube Müdürlüğü, 2000: 99).
Sekizinci Planın hazırlandığı dönemde de iktidarda olan ve 28 Mayıs 1999–18
Kasım 2002 tarihli Beşinci Ecevit Hükümeti Programı’nda; kültür sanat ve eğitim
programlarından şu şekilde özetlenebilir, kültür ve sanatta, ulusal kültürün yanı sıra,
evrensel kültür değerlerine de önem ve ağırlık verilerek, güzel sanatların her alanı
desteklenecek, bu konuda uluslararası açılım sağlanacak ve ayrıca üstün yetenekli
çocuklara özel ilgi gösterilecektir. Bu programda ayrıca, daha önceki programlardan
farklı olarak, YÖK üniversiteler arası eşgüdüm kurumu haline getirilecek,
üniversitelerin çağdaş anlamda özerk bir yapıya kavuşturulacak, öğrencilerin de
üniversite yönetiminde temsil edilmesine imkân verici düzenlemeler yapılacaktır
(08.11.2013,http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp57.htm).
18 Kasım 2002– 14 Mart 2003 tarihli Gül Hükümeti Programı’nda kültür sanat ve
eğitim programlarında daha önce hiç yer almayan bir anlayış gündeme gelmektedir.
Bu anlayışa göre, yerel yönetimlerin gençlere yönelik kültür, sanat, spor, folklor,
okuma ve araştırma faaliyetleri ile özel sektörün bu alana yatırım yapması teşvik
edilecektir. Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversiteler arasında koordinasyon
sağlayan, standartlar belirleyen bir yapıya kavuşturulacak; üniversiteler idari ve
akademik özerkliği olan, öğretim elemanları ve öğrencilerin serbestçe bilimsel
faaliyette bulunduğu, araştırma ve öğretim kurumları düzeyine çıkarılacaktır”
(08.11.2013,http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp58.htm).
14 Mart 2003–29 Ağustos 2007 tarihli Birinci Erdoğan Hükümeti Programı kültürün
taşıyıcı unsurları olan dil, edebiyat, folklor, musiki, plastik sanatlar, etnografya, sinema,
temsili sanatlar alanlarındaki mevcut yapıyı, yaklaşım ve anlayışı eksik ve sağlıksız
bulmaktadır. Bu program ile ilk kez plastik sanatlara ilişkin vurgu yapılmıştır. Bu
alanlarda konunun uzmanlarının ve sivil toplum örgütlerinin de görüşlerinden
yararlanılarak yeni ve doyurucu politikalar geliştirileceği belirtilmiştir
(08.11.2013,http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp59.htm).
Yine
programın
değindiği ve ilk olarak nitelendirilebilecek bir yaklaşım da sivil toplum örgütlerinin
konuya dahil edilmesidir. Üniversiteler ve Yükseköğretim Kurumuna ilişkin ifadeler
ise önceki hükümet programının tekrarı niteliğindedir.
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Günümüzde yürürlükte olan ve 2007–2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu
Kalkınma Planı’nda, görsel, işitsel ve sahne sanatlarının gelişimi ve desteklenmesi için
uygun ortamlar hazırlanacağından ve başta geleneksel el sanatları olmak üzere, maddi
kültür ürünlerinin ihraç ürünlerine dönüştürüleceğinden söz edilmektedir. Ayrıca
Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi teşvik edilerek kültür
sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payı artırılacağının üzerinde de önemle
durulmaktadır (Resmi Gazete, 1 Temmuz 2006/26215, 90). Planda, yeni kurulan
üniversiteler başta olmak üzere, öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla yurtiçi ve
yurtdışında öğretim üyesi yetiştirme programlarına devam edileceği ayrıca
Yükseköğretim
kurumlarında
finansman
kaynaklarının
geliştirileceği
ve
çeşitlendirileceği vurgulanmaktadır. Kalkınma planında, bütün eğitim kademelerinde
özel sektörün payının artırılacağı, kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyan kesimlere
yönlendirilmesi sağlanacağına da yer verilmektedir. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma
Planında, yükseköğretime giriş sistemi; öğrencileri programlar hakkında yeterli
düzeyde bilgilendiren, ilgi ve yeteneklerini ortaöğretim boyunca çok yönlü bir süreçle
değerlendiren, okul başarısına dayalı ve müfredat programlarıyla daha uyumlu bir
yapıya kavuşturulacak biçimde düşünülmektedir. Plana göre; yükseköğretim Kurulu,
standart belirleme, koordinasyon ve planlamadan sorumlu olacak şekilde yeniden
yapılandırılacaktır. Yükseköğretim kurumlarının, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri
doğrultusunda idari ve mali özerkliğe sahip olmaları ve yerel özelliklere uygun şekilde
uzmanlaşmaları sağlanarak, sistemin rekabetçi bir yapıya kavuşması desteklenecektir.
Kaliteli eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumlarında kalite
güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim
kurumlarının yetkileri ve kurumsal kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne
dayalı bir model geliştirilecektir (Resmi Gazete, 1 Temmuz 2006/26215, 85- 87).
29 Ağustos 2007- 13 Temmuz 2011 tarihli İkinci Erdoğan Hükümeti Programında,
Türk kültür ve sanatının millî kimliğini muhafaza ederek evrensel platformlara
taşınması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Program, Devletin kültür alanındaki
rolünü, zengin ve rekabetçi bir kültür hayatının oluşması için ortam hazırlamak ve
kültür mirasını korumak ve geliştirmek olarak gören bir anlayışa sahip olduğunu
vurgulamıştır. Üniversitelerin yenilikçi ve eleştirel bir bakış açısı ile bilgi üreten, bu
bilgiyi yayan ve kaliteli insan gücü yetiştiren kurumlar olarak görüldüğü, ülkedeki
üniversite sisteminin, bilgi ekonomisinin gerektirdiği kaliteli insan gücünün
yetiştirilmesi, sosyal yapının güçlendirilmesi, eleştirel düşünce ve evrensel demokratik
değerlerin yaygınlaştırılması gibi alanlarda toplumsal beklentileri karşılayabilmek için
bir dizi yeniliğe ihtiyaç duyduğu ifade edilmektedir. Üniversitelerdeki nitelik ve
kaynak sorununun çözümünün, ancak katılımcı, hesap verebilir, özerk, sorumlu ve
şeffaf bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğu ve üniversitelerin bilimsel olarak özgür,
idari olarak özerk ve finansal olarak mali kaynak üretebilen yapılara sahip olması
gerektiği vurgulanmıştır. Farklı insani, fiziki ve mali kaynaklara sahip olan
üniversitelerin tek tip ve tek merkezli yönetim anlayışı yerine, küresel rekabete
katılabilen, dünyaya açık ve Türk toplumunun beklentilerini karşılayan dinamik
kurumlar
hâline
getirilmesi
öngörülmektedir
(08.11.2013,http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp60.htm).
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Halen iktidarda olan ve 13 Temmuz 2011 tarihinde göreve başlayan Üçüncü
Erdoğan Hükümeti Programında ise; kültürün, toplumsal kimliğin en önemli unsuru
olduğu, kültürün devletin yanı sıra bütün milletin bir ortak faaliyet alanı olarak
görüldüğü ve özel kültürel oluşum ve faaliyetlere büyük destekler verdiğine dikkat
çekilmektedir. Bu bağlamda, hükümetin temel hedefinin medeniyet, kültür ve sanat
değerlerini muhafaza eden, yeniden üreten ve gelecek nesillere aktaran, evrensel
kültüre katkıda bulunan, kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören, herkesin kültür
ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunduğu ve erişebildiği bir toplumsal yapıyı
oluşturma düşüncesinden bahsedilmektedir. Kültürel kimliklerin geliştirilmesi ve
vatandaşların kültürel ihtiyaçlarının dünya standartlarının üzerine çıkarılabilmesi için
finansal destek sağlanacağı, özellikle kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve
engellilere yönelik kurumsal düzenlemeler ve altyapı desteklerinin arttırılacağından
bahsedilen programda, bu alt yapının kapsam ve içeriğinden ise bahsedilmemektedir.
58, 59 ve 60. Hükümetlerin devamı niteliğini taşıyan 61. Hükümet dönemini kapsayan
bu Programda yine, özel sanat kurumlarına, sanat ve kültür ile ilgilenen Sivil Toplum
Kuruluşlarınaa verilen desteklerin artarak devam edeceği vurgulanmaktadır.
Programda, Türk kültür, sanat ve edebiyatının ulusal ve uluslararası platformlarda
tanıtılması çalışmalarına devam edileceğinden, Türk tarihindeki önemli şahsiyetleri,
olayları, masal kahramanlarını ve kültürel zenginlik unsurlarının belgesel, dizi ve çizgi
filmlere dönüştürüleceğinin ifade edilmesinden kaynaklı Türk milli kültür ve sanatı
vurgusunun yapıldığını söylemek mümkündür. Yine okul öncesinden, üniversiteye
uzanan eğitim basamaklarında milli değerlerin ve uluslararası standartların esas
alınarak eğitim sisteminin tamamen gözden geçirilmesi ve kaliteyi merkeze alan bir
dönüşüm programı uygulanması da öngörülmektedir. Bu programda daha önceki
programlardan çok farklı ve dikkat çekici olan ifadeler eğitim konusunda yer
almaktadır. Özellikle, özel sektörün üniversite kurmasının önünün açılacağı vurgusu
yapılmaktadır. Mevcut yüksek öğretim sisteminin, bu dönemde tüm yönleriyle
reforme edileceğinden, bu sayede üniversitelerin daha özerk olacağından ve kendi
özgün gelişme alanları içerisinde yarışacağı rekabetçi bir ortam oluşturulacağından da
ilk kez bahsedilmektedir. YÖK’ü sadece üniversiteler arasında koordinasyon,
akreditasyon sağlayan ve kalite standartları belirleyen bir kurum haline dönüştüreceği
vurgusu ise önemli bir değişimin habercisi olma niteliği taşımaktadır
(08.11.2013,http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp61.htm).
İncelenen hükümet programlarının ve kalkınma planlarının tamamında kültür,
sanat ve eğitim politikalarında plastik sanatlar bağlamında ciddi herhangi bir
belirlemenin olmadığı saptanmıştır. Günümüze kadar gelen devlet politikalarında
sanat eğitimine bir süreklilik kazandırılamamış, eğitimle ilgili yasa, yönetmelik ve
sanat eğitimi programlarında tek tipleşmeye gidilmiştir. İncelenen dönemdeki eğitim
politikalarına ilişkin açıklamalarda en çok üzerinde durulan kavram önceki
dönemlerdeki gibi “yetenek” kavramı olmuştur. Sanat eğitiminin yetenekli insanları
hedef alarak yapılandırılması fırsat eşitliği düşüncesine aykırıdır. Güzel sanatların tüm
yönlerinin geliştirilmesi kültür, sanat ve eğitim politikalarının temeli olarak ifade
edilmesine karşın, hükümet programlarının incelenmesi de göstermiştir ki sanat
eğitimi mesleki ve teknik eğitim modeli olarak kurgulanmış ve “sanatçı”, “zanaatçı”
ayrımı gözetilmemiştir. Hükümet programlarından hareket edildiği zaman gözle
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görünen bir başka nokta, farklı ideolojilerin temsilcisi olarak görünseler de siyasi
partiler ve siyasal aktörler arasında kültür, sanat ve eğitim politikaları bakımından
temel bir zihniyet, yaklaşım ve politika birliği olduğudur. Günlük ve yüzeysel politik
ayrılık ve çekişmelere rağmen, birbirinin karşıtı ve alternatifi olarak düşünülen
hükümetlerin birleştikleri temelin Türk milli kültür, sanat ve eğitim ideolojisi olduğu
açıkça görülmektedir. Plan ve program belgelerinde ayrıntılı cümleler ile belirtilen
hedeflerin uygulamaya geçirilememiş olması da bir diğer sorun alanıdır.
Hükümet programlarında ya da kalkınma planlarındaki geliştirilmeye açık
ve desteklenen bir alan olarak görülen kültür, sanat ve eğitim politikalarına yönelik
"iyi niyetli" ifadelere rağmen genelde sanata özelde plastik sanatlara yönelik gerek
iktidardan gerekse toplumun çeşitli kesimlerinden gelen saldırıların karşısında taraf
olarak ya sanatçının kendisi ya da bir takım sivil toplum kuruluşları yer almak
durumunda kaldığı bilinen bir gerçektir. Ancak sanatçıların verdiği hukuki
mücadelede mevcut eserler birer "yapıt" olarak tanımlanırken, sivil toplum
örgütlerinin gözünde bu eserler yapıt olmaktan çok siyasal bir nesne olarak
algılanmaktan öteye gidememektedir. Sanatsal yapıtlara yönelik müdahalelere
verilen tepkiler hep siyasete yönelik olmuş, yapıtların estetik değerlendirmeleri
yapılmamıştır.
Sonuç olarak, özellikle kültür ve sanat eğitiminde Türkiye’deki iktidar
partilerinin, toplum adına hareket ettiğini varsayan ama bireyselliği ve özgürlüğü
yok eden, böylece zoraki bir uzlaşı sağlamaya çalışan baskıcı bir tavrı olduğunu
söylemek mümkündür. Özellikle 1980 sonrası sanat alanındaki uygulamalardan,
iktidarların tavırlarının kendilerinin belirlediği düşünce ve davranış ilkelerinin
dışındaki tüm düşünce ve davranışları sınırlamak ve dışlamak üzerine kurulu
olduğu gözlenmektedir. Sanatçı özgürlüğü bakımından oldukça elverişsiz olan bu
süreçte, sanata karşı bütün bu önyargılara karşın, 1980 sonrasında Türkiye’de
üniversitelere bağlı çok sayıda sanatçı yetiştiren eğitim kurumu açılmıştır.
Dolayısıyla, artan sanat eğitimi kurumları ve sanatçı sayısı ile doğru orantılı olarak,
sansür uygulamalarında da artış olduğu görülmektedir. Ancak daha önce de
belirtildiği üzere, sanata müdahale anlayışını yapıtın estetik niteliğinden çok mevcut
sistemlerin uygulamalarıyla ilişkilendirmek ve tartışmak var olan sorunlara çözüm
üretilmesi bağlamında daha öncelikli olmalıdır. İdeolojik olarak istenilmeyen veya
tavsif edilmeyen şeylerin bertaraf edilmeye çalışılması politik bir gelenek haline
gelirken, insanların özgürlük alanları da bertaraf edilmektedir. Bu yaklaşımlar
insanları ve toplumu mevcut iktidarın ideolojisine göre şekillendirme çabası olarak
değerlendirilebilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

79

Kaynakça
Dağlı, N. & Aktürk, B. (1988). Hükümetler ve Programları, III. Cilt, 1980-1987.
Ankara: TBMM Basımevi.
DPT, (1995). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000, Ankara: Devlet Planlama
Teşkilatı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayım ve Basım Şube
Müdürlüğü Yayını.
DPT, (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2006, Ankara: Devlet Planlama
Teşkilatı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayım ve Basım Şube
Müdürlüğü Yayını.
Güven, İ. (2000). Türkiye’de Devlet Eğitim ve İdeoloji, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Kantarcıoğlu, S. (1998). Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarında Kültür, Ankara:
(3. Baskı). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
Kurtuluş, Y. (2000). Türkiye’de Sanat Eğitimi Tarihi (1950-1999), Genel Eğitimde ve
Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Resim/ Resim-İş Bölümleri ve Dersleri,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Kültür Bakanlığı, (1990). 1920-1989 T.C. Hükümet Programlarında Kültür Politikası,
Ankara: Milli Kütüphane Basımevi.
MEB (1993a). T.C. Hükümet Programlarında Eğitim 1920- 1993, Ankara: Milli Eğitim
Basımevi.
MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (1993b). Kalkınma
Planlarında Eğitim, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (1998). Cumhuriyetin
75. Yılında Gelişmeler ve Hedefler- Milli Eğitim, Ankara: Milli Eğitim
Basımevi.
Özalp, O. (1999). Cumhuriyet Döenminde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları,
Cumhuriyet Döneminde Eğitim II, T.C. MEB Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi. S. 1-21.
Strokrocki, M. & Kırışoğlu, O. (1997). İlköğretim Sanat Eğitimi, YÖK/Dünya Bankası
Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara
TTK, (1983). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Raporları 1923-1983, Ankara.
Yüksek Öğretim Kanunu, (6 Kasım 1981). Resmi Gazete, Sayı:17506, Ankara:
Başbakanlık Basımevi.
http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF1279C58074C31
537B39AF7D896DAF648 [Erişim Tarihi: 07.12.2013]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp45.htm [Erişim Tarihi: 14.12.2013]

80

Sezer Cihaner Keser

http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp46.htm [Erişim Tarihi: 15.12.2013]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp47.htm [Erişim Tarihi: 15.12.2013]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp48.htm [Erişim Tarihi: 17.12.2013]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp49.htm [Erişim Tarihi: 20.12.2013]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp50.htm [Erişim Tarihi: 20.12.2013]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp51.htm [Erişim Tarihi: 03.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp52.htm [Erişim Tarihi: 03.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp53.htm [Erişim Tarihi: 03.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp54.htm [Erişim Tarihi: 03.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp55.htm [Erişim Tarihi: 07.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp56.htm [Erişim Tarihi: 10.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp57.htm [Erişim Tarihi: 10.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp58.htm [Erişim Tarihi: 15.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp59.htm [Erişim Tarihi: 15.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp60.htm [Erişim Tarihi: 17.01.2014]
http://www.tbmm.gov.tr/hükümetler/hp61.htm [Erişim Tarihi: 20.01.2014]

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014-Bahar, 26: 81-97

19. Yüzyıl İstanbul’ unda Oryantalizm ve
Resim Sanatı
Hasan KIRAN*1

Özet
Oryantalizm öncelikle 18. yüzyılda gelişmiş akademik bir disiplin olup,
19. yüzyılda Batı dünyasını etkisi altına almış bir olgudur. Oryantalizm;
köken olarak Fransızca bir kelime olan ‘orient’ ten yani ‘şark-doğu’
kelimesinden türeyerek, doğuyu her yönüyle incelemek gibi genel bir
anlam ifade etmektedir (Vural 1999: 22). Tarih, filoloji, antropoloji
disiplinleriyle pekişmiş, siyasi olgular, ekonomik ilişkiler, bilimsel ve
arkeolojik araştırmalar, Doğuya yapılan geziler, Romantizm’ in etkileri,
Avrupalının Doğuya ilgisinin artması, oryantalizm’ in doğmasına yol
açmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun, Yakın doğudaki topraklar üstündeki
hâkimiyeti nedeniyle İstanbul için ayrı bir önem taşımaktadır. Özelikle
yabancı resim sanatçıları için önemli bir cazibe merkeziydi. Bu dönemde
İstanbul’da oluşan “sanat atmosferi” Türk resim tarihinin temellerini de
oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Doğu, Oryantalizm, İstanbul, Egzotik, Ayvazowsky,
Osman Hamdi

Orientalism and Painting in 19th Century Istanbul
Abstract
Orientalism is an academic art discipline which flourished in 18th century
and influenced western World particularly in 19th century. Birth of
Orientalism is related with journeys and expeditions to the Eastern World,
effects of Romanticism, increasing interest in East and it has been
endorsed by archeological surveys and scientific researches in history,
philology, and anthropology disciplines as well as political conditions and
international economic relations. Since Ottoman Empire was dominating
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Near East geography, Istanbul had a special importance for Orientalists. In
this era the artistic aura formed in Istanbul also served as a base for the
foundations of Turkish painting history.
Keywords: Orient, Orientalism, Istanbul, exotic, Aivazovsky, Osman
Hamdi

Giriş
Doğu’nun Gizemi:
Oryantalizmin kökeni çok eskilere Romalılar dönemine kadar dayanmaktadır. İlk
olarak Roma İmparatorluğu’nun Mısır ve İran devletleriyle kültürler ilişkilere
başlamasıyla başlamıştır16. Ortaçağda dini amaçlarla başlayan haçlı seferleriyle
birlikte doğu ile batı arasındaki ilişkiler daha da artmıştır. Hıristiyan dininin
doğduğu Yakındoğu'yu tekrar ele geçirme arzusu batılı insanların doğuya olan
ilgisini daha da kamçılıyordu. Bunun aksine yine dini amaçlarla Müslüman
toplumlarında batıya doğru yayılma politikası, doğuyla batının birbirleriyle devamlı
mücadele etmesini zorunlu kılıyordu. İlk olarak toprak mücadelesi gibi görünen bu
çekişmeler aslında doğuyla batının kültürel birer çatışmasıydı.
19. yüzyılda sanayileşmenin olumsuz etkilerinden kaçan ve batının değerlerini
sorgulamaya başlayan Avrupalı Romantikler için Doğu, doğal ve saf olana karşı var
olan özlemlerini giderebilecekleri bir sığınak olmuş ve yüceltilmiştir. Doğu ile
ilgileniş, içli dışlı olma biçimine Edward Said; “modern oryantalizm” der. Modern
Oryantalizm bir hükmetme, yeniden yapılandırma, doğuyu ve doğuluları çeşitli
pratikler ve kuramlarla temsil etme biçimidir. Bu pratiklere örnek olarak doğuyu
öğrenme, gözlemleme, yazma, düşünme, öğretme, oraya yerleşme ve kolonize etme
çabalarını verir (Çırakman 2002:183).
Bu dönemde Türkiye’ de, edebiyattan resme kadar, sanatın çeşitli dallarında,
batılı sanatçıların ilgi odağı haline gelmiş, Türkiye’ ye karşı tarihi ve etnografik
ilginin artması, Avrupa’ da Türk kültürünün kapsamlı bir biçimde tanınmasına yol
açmıştır.
Rönesans sonrasında yapılan savaşlar yanında ticaret ve diplomasinin artmasıyla
birlikte batılılar doğuyla daha yakından ilişkiler kurmaktaydı. Doğuda her geçen
gün yeni yerler keşfetmekteydiler. Bu da sanatçıların resimlerine yeni manzaralar,
farklı insanlar, farklı kılık kıyafetler kısacası farklı kültürler olarak yansımaktaydı. Bu
dönemin en önemli temsilcisi olan Rembrandt, özelikle Moğol minyatürlerinin etkisi
ile yaptığı oryantalist resimleriyle oldukça ilgi çekmektedir.
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Başta askeri zaferleri belgelemek ve topografik resimler yapmak amacıyla giden
ressamlar, doğunun coğrafyası ve de kültüründen öylesine etkilenmiş olmalıdırlar
ki, resimlerinde doğulu öğelere fazlasıyla yer vermişlerdir. Bu dönemde bu önemli
siyasi olaylar yanında bir de elçi ve seyyahların yoğun bir şekilde doğuya gidip
gelmesiyle birlikte ilişkiler daha da artmış. Bu elçi ve seyyahların doğu izlenimlerine
dair yazdıkları pek çok kitap ta, batılının ilgisini oldukça çekmiştir. Doğuya artan bu
ilgiyle beraber oryantalist resimlerde bu dönemde oldukça ilgi görmeye başlamıştır.
İstanbul, 19. yüzyıl Oryantalistleri için en önemli merkezlerden biriydi. Bu dönemde
buraya birçok yabancı sanatçı gelmiş ve Oryantalist resimler yapmışlardır.
Resim sanatında oryantalizm belli bir üsluba bağlı kalmayıp, daha çok çeşitli
resim akımlarına kaynaklık eden 19. yüzyılın öncelikli bir konusu olarak ortaya
çıkmıştır. 19. yüzyılda Doğunun lüksüne, gizemine ve onu çevreleyen büyülü ortama
karşı uyanan hayranlık, sanatçıların esin kaynağı olmuştur. Napolyon’ un Mısır
Seferi ( 1798-1799), Yunan Bağımsızlık Savaşı ( 1821- 1828), Cezayir’ in Fransızlar
tarafından işgali ( 1830), Kırım Savaşı ( 1854- 1855) , Süveyş Kanalının Açılışı ( 1869),
Batılı ülkelerin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki sömürgeci emelleri gibi çeşitli
tarihsel olaylar bu modayı körüklemiştir. (Germaner-İnankur 2002: 36)
Burada E.Said, Batı dünyasının kendine özgü bu tutumu siyasi, kültürel ve
düşünsel bir yaklaşımı, çağlar boyunca beslediğine işaret eder. Bu bağlamda bir
söylem olarak Oryantalizm batının siyasi, düşünsel ve kültürel çıkartmalarına hatta
ahlaki değerlerine hizmet etmiştir. Böyle bakıldığında Oryantalizm insan istenciyle
kurulmuş bir söylemdir. Bu söyleme göre Doğu ile Batı arasında yapılan her tür
ayırım kâfidir. Oryantalizm söylemi Doğu dünyasını durağan ve homojen, doğulu
insanları ise her yerde aynı olarak temsil eder. Öte yandan bu söylem Batının
perspektifini doğru olarak yansırken gerçek doğuyu betimlediğini de iddia eder.
Dahası Said’ e göre Avrupa’nın diğer kültürlere üstün olduğu iddiası Oryantalist
söylemi mümkün kılar ve Avrupa’nın kültürel hegemonyasını besler. Aslında doğu
batı ilişkisini ilginç kılan batının her zaman güçlü ve baskın konumda olmasıdır.
Oryantalist söylemin gücü ve dayanıklılığı ise bu egemenlik ilişkisine ve bu ilişkinin
uzantısı olan toplumsal, ekonomik ve siyasi kurulardan kaynaklanmıştır. 2
Victor Hugo ünlü yapıtı “Les Orientalis” de, İslam dünyasının zihinler için
olduğu kadar hayaller içinde bir tür genel saplantı olduğunu söyler. 18. yüzyılda
hayal edilen Doğu imgesi 19. yüzyılda gidip görülen Doğu’ ya yerini bırakmış, ancak
bu kez de sanatçılar anıların zenginleştirdiği bir imgelem dünyasını betimlemeyi
sürdürmüşlerdir.
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Çağın pek çok aydını gibi 19. yüzyılın gözde edebi yapıtlarının uzun Doğu
tavsiyeleriyle beslenmiş olan ressamlar, çoğu kez romantik bir serüven ve egotizm
meraklısıdır. Bu olgular içinde geçmişin değişmeyen gerçeklerini, ülkenin sınırlar
dışında ve kendisininkinden çok farklı bir kültür ortamında aramaya yönelen
sanatçılar gezginliği seçmişlerdir. Böylece ressamın yaşam mekânı değişmiş ve
sanatçı ilk kez tarihi, dini ve kültürüyle kendisininkinden faklı bir ortamın
referanslarını kullanarak üretmek durumunda kalmıştır.3
Oryantalizmin ilgi görmesindeki ana nedenlerden birisi, batılı sanatçıların yeni
konu arayışları olmuştur. Alegorik, mitolojik ve dinsel temalı konular artık
çekiciliğini tamamen kaybetmişti. 18 ve 19 yüzyıllara doğru Arkeoloji biliminde ki
ilerlemelerle birlikte batı toplumunun gözü tamamen doğuya çevrilmişti. Doğu
çeşitli zenginlikleriyle, gizemiyle, keşfedilmemiş coğrafyasıyla, iklimiyle, bitki
örtüsüyle, mimarisiyle, sanatıyla, yaşantısıyla, kültürüyle, kısaca tüm farklı
yönleriyle batılı romantik ressamlara geniş bir konu yelpazesi oluşturmaktaydı. Bu
geniş yelpazesinde, “batının sansürlediği fakirleri, çıplakları, şiddet sahnelerini ve de erotik
konuları oryantalist resimlerde rahatlıkla işleyebilmekteydiler” (Başkan 1999: 9)
Doğunun bu döneminde sıkı incelemesinin diğer önemli bir nedeni de yukarıda
da anlatıldığı gibi sanayileşmekte olan İngiltere ve Fransa’nın ekonomik ve siyasi
çıkarları ön plana çıkmaktadır. Ve Doğu bu dönemde Amerika ‘nın da ilgisini
çekmiştir. Henüz burada keşfedilmemiş doğa kaynakları ve ucuz insan gücü, batının
zenginleşmesi için önemli sebeplerdi. Ayrıca doğuyu bizzat görenler romantik
edebiyatçılar, L. Bayron, Chateaubriand, Gautier, Nerval, Lamartine, Hugo, Moor
gibi sanatçılar doğuyu gözler önüne sermişlerdir.
19. Yüzyılda sanatçılar giderek gezi programını geliştirmiş ve uzun süreli gerçek
seferlere çıkmışlardır. Bu dönemde Kahire ve İstanbul gibi bazı kentler gezgin
sanatçılar için daha kolay yaşanır hale gelmiştir. Alger, Trablus, Beyrut, İskenderiye,
İzmir ve İstanbul gibi liman kentlerine deniz ulaşımı olduğundan, buralara geziler
düzenlenebiliyordu. Sanatçılar gezileri sırasında eskizler, suluboyalar yapıyorlar ve
ülkelerine

döndüklerinde

bunları

atölyelerinde

yağlı

boya

tablolara

dönüştürüyorlardı. Sanatçılar yapıtlarında daha özenli ayrıntılara yer verebilmek
uğruna atölye çalışmalarının kalitesini geliştirmek için yerel giysileri, eşyaları
toplamışlar ve bunları Avrupalı modellerine giydirmişlerdir. Bazıları da henüz yeni
olan fotoğrafın olanaklarından yararlanarak tablolarını gerçekleştirmişlerdir.4
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Osmanlının İstanbul’u:
Batıdan gelen elçi ve seyyahların yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nun batıya
göndermiş olduğu, Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi gibi önemli elçiler de batıya
doğu kültürünü tanıtması bakımından çok önemli olmuştur. Başta XV. Louis ve
saray çevresi olmakla beraber pek çok Avrupalının ilgi ve alakasını çekmiştir.
(Demirsar 2000: 32)
Gerek batıdan gelen, gerekse batıya giden elçi ve seyyahlar, doğunun her
yönüyle batılı insanlara tanıtılmasına yardımcı olmuşlardır. Kendi yaptıkları veya
beraberlerinde götürdükleri ressamların yaptıkları resimlerin oryantalist resmin
oluşmasında ve gelişmesindeki büyük önem tartışılmaz bir gerçektir. Hatta
İstanbul’da Beyoğlu’nda oryantalist resimler yapan bir sanatçı topluluğunun
oluşması da elçi ve seyyahların büyük katkısıyla oluşmuştur.
19. yüzyılda doğunun zenginlikleri hala büyük ölçüde Osmanlının elindedir. Bu
yüzden “Doğu” deyince bu dönemde, akla hemen Osmanlı gelirdi. Bu yüzden
İstanbul birçok batılı gezginin aklına uğrar. Romantizm’ le Hıristiyanlığın
yüceltilmesi ve bir zamanlar İstanbul’ un da Hıristiyanlığın merkezi oluşu bu şehri
çok cazip hale getirmiştir.
Özellkle 18. yüzyılın başında İstanbul’ a birçok sanatçı gelir. Loos, Gudenus gib
gravür sanatçıları başı çeker. Pera’ daki her elçilikte birkaç sanatçı bulunmaktaydı.
Özellikle Paris elçiliği yoğun bir sanatçı akınına uğramıştı. Hilair, L’Espinasse,
Castellan, Melling, Careffe, Favray, Preaylx, Casas gibi birçok ünlü sanatçı burada
bulunmaktaydı.
19. yüzyılda İstanbul sanatçıları için Tam bir pitoresk mekanıydı. Başlangıçta
buraya gelen sanatçılar siyasi bir görev icabı, topografik resimler yapmak ve askeri
zaferleri belgelemek için gidiyorlardı. Ancak zamanla bu sanatçılar tablolarını
sanatsal içerikli birer yapıta dönüştürüyorlardı. Ya da sanatsal içerikli taş baskı ve
gravürler yapıyorlardı.
İlk kuşak Fransız Oryantalistlerini büyük ölçüde etkilemiş olan Alexandre
Gabriel Decamps (1803- 60) Delacroix’ dan sonra yeni Oryantalist okulun
önderlerinden biri sayılır. O’ da başlangıçta, 1823-27 arasında doğu kentleri ve Türk
figürlerini resimlerinde işlemiştir.
19. yüzyılın başlarında İstanbul, yabancıların Beyoğlu gibi semtlerinde rahatça
yaşayabileceği bir ortam sağlamasının yanı sıra, daha 1826 reformlarıyla
batılaşmamış bir dekor sunması nedeniyle de yabancıları en çok çeken doğu
kentiydi. II. Mahmut’ un ordu, eğitim, yönetim ve kıyafet alanında yaptığı reformlar,
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ülkede batılılaşma alanında atılan ilk adımlardır. Bunları 1839- 1876 arasındaki daha
radikal yenileşme hareketleri izlemiştir. Bu hareketle Avrupalıların Osmanlı
İmparatorluğundaki etkileri iyice artmış, buna bağlı olarak kentteki sanatsal ortamı
daha da canlandırmıştır. Bu yıllardan başlayarak, batı türü resim sanatına ilgi
gösteren Osmanlı Sarayının bu sanat çevresiyle ilişki kurduğu izlenmektedir. II.
Mahmut resim eğitimi için özel olarak Paris’ e yolladığı Rupen Manas’ a yağlıboya
portresini yaptırarak Bab-ı Ali’ ye astırmıştır. Askeri bandonun başına Guiseppe
Donizetti adlı bir İtalyanın getirilmesiyle Batı türü müzik alanında büyük aşamalar
yapılmış; İstanbul’ da ilk tiyatro açışmış, mimarlık alanında Ambir üslubu, Barok
üslubun yanı sıra kullanılmıştır.
19. yüzyılın ortalarına kadar, İstanbul’ da çalışan yabancı sanatçıların, kentin
anılarını, doğa görünümlerini ve kıyafetleri konu alan gravür ve desenler
yapmalarına rağmen, yüzyılın ikinci yarısından sonra manzaranın yanı sıra yaşantı
sahnelerine de önem veren sulu boya ve yağlı boya resimler yaptıkları
görülmektedir. (Germaner- İnankur 1999: 81) Yine bu dönemde İstanbul’a gelip bu
şehri çeşitli görünümleri ile yansıtan usta bir ressam da Malta’ lı Amadeo PRESİOSİ
‘ dir. Malta’ nın soylu bir ailesinden olan Preziosi gençlik dönemlerinden beri içinde
beslediği Doğu özlemini 1851’ de gerçekleştirebilmiştir. Preziosi’ nin resimleri bizde
iyi bilinmektedir. Sulu boyalar, litografiler, birçok kitabı, albümü, yıllık ve takvimi
süslemiştir. Doğrudan doğruya doğa ya da model karşısında meydana getirdiği
resimler, kuşkusuz 19. yüzyıl ortası İstanbul’ u yansıtan eşsiz belgelerdir. “ Çeşme
Başında” , “ Arzhalci” , “Çarşıda kadınlar”, “ Saltanat Kayığı” ve “ Dervişler”
sayılmayacak kadar çok sokak sahneleri, kadın, erkek tiplemeleri, kıvrak desenleri
(Berker 1999: 11) taze renkleriyle İstanbul’ u gözler önüne sermektedir.
İstanbul’un o büyülü romantik atmosferini resimlerine yansıtan bir diğer sanatçı
AYVAZOVSKY’ di. Sanatçı İstanbul’ 1845 yılında gelmişti ve sanatının zirvesine
ulaştığı dönemlerdi. Özellikle seyahati sırasında gezdiği Odesa ve İstanbul tabloları
en iyileri olarak nitelendiriliyordu. Bu tablolarda, güneşin altın oklarının
gökyüzünde ve sularda yansımaları, ay ışığının yakaladığı romantik siluetler, genel
renk uyumu dikkat çekiciydi.5
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Resim : 1-2. Ajvazovskij, Ivan Konstantinovic ( 1817 Feodosya - 1900 Feodosya )
İstanbul (1894) (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0van_Ayvazovski)

19. yüzyılda İstanbul’ a İtalya’ dan bir çok sanatçı geldi. Buraya gelen İtalyan
sanatçıları, başka yerlerden gelen sanatçılarla dostluklar kurdular. Avrupa’ da büyük
hayranlık duyarak bu topraklara gelen sanatçılar gibi birçok ürünler vermişlerdir.
Başka bir deyişle Asya ve Avrupa arasında harikulade bir bağlantı halkası olan
İstanbul, çevresinde kendi görünümünün sembolik modellerini yaratır, bir masal ve
büyü diyarı olarak kendini sunar. Burada en uzun süre kalan sanatçı Fausto
ZONARO’ dur. 19. yüzyılda seyahate çıkan İtalyan ressamları, psikolojik dürtüler
nedeniyle farklı arayışlar içindeydiler. Ziyaret ettikleri yerlerin yalnızca coğrafyası
değil çevreyle bir bütünlük oluşturan gelenek ve kıyafetler de olara ilgi çekici
geliyordu. Böylece resim, antropolojik ve sosyo- tarihsel bir belge niteliği de
taşıyordu.

Resim:3-4-5. Fausto Zonaro: II. Abdülhamit döneminde Osmanlı
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0van_Zonaro

Bu dönemde İtalya’ da antik dönemlerde olduğu gibi, insanları kıyafetleriyle
birlikte ele alan portrelerin bulunduğu galeriler, yeniden moda olmaya başlamıştı.
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İtalyan sanatçılar, Osmanlı İmaratorluğu’ yla çok uzun bir dönem boyunca kurmuş
oldukları

uzun

ve

zorlu

ilişkilerde,

daha

sonra

romantik

sanatçıların

yararlanabilecekleri birçok eser yaratmışlardı. Bu sanatçılar, Bossoli, Pasini, Ussi,
Labruzzi, E.Ferrari, R. Carelli yukarıda da adı geçen Zonaro ve Biseo en
önemlileridir. Bu sanatçıları çoğu başta gravür olmak üzere birçok teknikte çalıştılar.
Bu dönemde bir belge niteliğinde olan gravürler tanıtımdan çıkıp başlı başına bir
saat yapıtına dönüştüler. Bu sanatçılar burada çizdiklerini dosyalar halinde yanına
alırlar

ve

ülkelerine

döndüklerinde

bunların

birer

gravürlerini

basarak

satabiliyorlardı. 19. yüzyılın onlarında Osmanlı modasında görülen çelişkilerine çok
açık bir şekilde eleştiri getiren Türk dünyasını gravürlerde tasvir etmişlerdir. Bunun
en güçlü örneği F. Zonaro’ dur. Zonaro sürekli pastele yönelir. Bunlar tuval üzerine
yağlıboyadan sonra özgürlükleriyle 1900’ lerin sanatına doğru bir geçişi temsil eder.
F. Zonaro Pasteli öylesine ustalıkla kullanır ki bu konuda çağdaşı F.P. Michetti’ den
kolayca ayrılır. Açık- koyu etkileri ve tonları arasındaki geçişler için kullandığı
pastel, 1700’ lerin rokoko ve Liberty arası süreklilikteki geleneklerini anımsatır (Fasco
1996: 231). Bunun en güzel örneği “Kızı Mafalda’ nın Cariye Giysileriyle Portresi”
dir.
Batılı sanatçılar arsında İstanbul’ a ilgi duyan, bilinçli ilginin diğer bir öncüsü
Jean Baptiste Van Mour’ dur. Bu sanatçının İstanbul’ a gelebilmesini sağlayan
Fransa kralının elçisi M.de Ferriol’dur. Malta şövalyelerinden biri olan ressam
Antonie de Favran da gelerek Boğaziçi ressamları diye anılan yabancılar arasındaki
önemli yerini almıştır. Bu sanatçılar M. Parrocel, Carla Vanlov gibi diğerlerinin
izlediği görülür. İstanbul sosyetesi ile giderek daha yakın sanat ilişkilerinin
kurulmasında, İstanbul’ daki Fransız merkezine 1784’ de yerleşen Conte de ChoiseulGouffier ön ayak olmuştur (Tansuğ 1986: 40) .

Resim:6-7-8. Jean-Baptiste van Mour (1671, 1737) Şehzade, Çelebi, Kabul Töreni
(www.tarihnotlari.com)
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19. yüzyılda İstanbul’ a gelen batılı ressamlar üç gruba ayrılabilir. Bunlardan
birinci grup, buraya saray tarafından çağrılmış ya da elçiliklerin aracılığıyla Saray’ a
kendini tanıtmış sanatçılardır. İkinci grup, kente kendi olanaklıyla gelen gezgin
ressamlardır. Bunlar İstanbul’ da uzun süre kalmış, atölye kurup buraya gelen
Avrupalı

gezginlere

İstanbul

resimlerini

satmış,

zaman

zaman

Osmanlı

yöneticilerinin portrelerini bile yapmışlardır. Yine de bu sanatçıların asıl hedefleri,
Paris ve Londra’ daki salon sergileri ve Avrupa resim piyasası olmuştur. Üçüncü
grup ise Avrupa’ nın ünlü sanatçılarıdır. Bunlar İstanbul’ a gelmiş ama burada atölye
kurmamış, kısa süre kalıp ülkelerine geri dönmüşlerdir.
Bu sanatçılar Batı’ daki resim pazarı için resim üretir, başlıca müşterileri olan
zengin kent soyluların hoşuna gidebilecek konuları seçerlerdi. Bu resimlerin alıcıları
Sanayi Devrimi sonucu daha da zenginleşen gemi sahipleri, sanayiciler ve
bankerlerdir. Çoğunlukla Modern resim almayı tercih eden bu yeni müşteriler için,
Oryantalist konulu tablolar, egzotizm, erotizm ve vahşet sahneleriyle çalışma ve
görevin en üstün erdemler sayıldığı geleneklerine bağlı toplumlardan heyecanlı bir
kaçış olanağı tanıyordu. Bu nedenle 1850’ lerden sonra en ünlü ressamların bile
mesleki gelişim çizgilerinde Oryantalist bir döneme genellikle rastlanmaktadır.
Ancak Oryantalist resimlerin bu kadar tutulması ve Oryantalist resim pazarının bu
kadar canlı olması bir bakıma onun sonu olmuştur. Çünkü ikinci dereceden pek çok
ressam da bu konuya yönelmiş ve Oryantalist resimlerin niteliklerinin düşmesine yol
açarak alıcıda bir tepki yaratmıştır.6
Oryantalist resimleri ortak özellikleri açısından değerlendirecek olursak; genel bir
üslup birliğinden çok, ortak bir konu anlayışı görülmektedir. Konuları hemen hemen
aynı olan bu resimleri her sanatçı kendi farklı üslubuyla yorumlamıştır. Oryantalist
resimlerin üslup açısından ortak sayılabilecek tek yanları, canlı ve parlak
renkçilikleridir(Turgut 1998:6 ).
Bir diğer ortak yanları ise detaycı, gerçekçi ve belgeleyici yanlarıdır. Gerçekçi
olabilmeleri için de oldukça iyi gözlem yapmaları gerekiyordu. Yalnız bu kadar
gerçekçi olmalarındaki sebep yalnız iyi birer gözlemci olmalarından değil, aynı
zamanda

fotoğrafı

kaynaklanmaktadır.

da

resimlerinde

Fotoğraf

başta

yardımcı

ressamların

olarak
oldukça

kullanmalarından
işlerine

yarıyordu.

Gitmedikleri yerleri bile fotoğraflar sayesinde resmedebiliyorlardı. Önem verdikleri
sivil ve mimari örnekleri resmetmek ise çoğu zaman izne tabii olmakla beraber,
harem gibi mahrem yerlere ise asla izin verilmiyordu. Ayrıca uzun müddet dışarıda
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çalışmakta oldukça güç olmaktaydı. Fotoğraf ise onlara atölyelerinde, hiçbir izne
gerek duymadan rahatça çalışabilmelerine olanak sağlamaktaydı.
Oryantalist resimlerin bir diğer özelliği ise, zaman kavramının yer almayışıdır.
Zaman sanki durmuş gibidir. Zamanın gerekli teknolojik icatlarının hiçbirine yer
verilmemiştir. Bunun sebebi olarak, batılı ressamların doğuyu hep aynı geri
kalmışlıkla tasvir etmek istemelerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Oryantalist resimlerin en temel ve ortak özelliklerinin konuları olduğundan söz
etmiştik. Oryantalist resimleri konu bakımından, figürlü kompozisyonlar ve
manzaralar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Figürlü kompozisyonların başında; kadın
merkezli erotik harem ve hamam sahneleri, dans eden kadın sahneleri, çeşitli
gündelik hayattan sahneler, yerli kıyafetlerin tanıtıldığı sahneler, av ve savaş
sahneleri, çölde yer alan bedevi sahneleri, esir pazarında sergilenen kadın sahneleri,
dinle ilgili ibadet sahneleri ve çeşitli portreler gelmektedir. (Turgut, 1998: 10)
Manzara resimlerinin başında ise; başta İstanbul olmak üzere çeşitli kent
görünümleri, sivil ve dini mimari yapı görünümleri, arkeolojik ve tarihi eser
görünümleri, çeşitli iklim ve bitki örtüsünün yer aldığı doğa görünümleri
gelmektedir.
Oryantalizmin bu denli tutulması, 19. yüzyıl İstanbul’ unu Batı’ nın Doğu’ ya
açılan kapısı olarak çok çekici kılmıştır. İstanbul pek çok Batılı sanatçının Doğu
gezisinde bir başlangıç noktası olmuş ve pek çok sanatçı, Doğu’ nun gizemli
atmosferiyle ilk kez İstanbul limanına girdiğinde karşılaşmıştır. Yüzyılın ikinci
yarısında İstanbul’ a gelen Baronne’ de Fontmagne, Gerard de Nerval, Edmondo de
Arnicis gibi pek çok Batılı gezgin, anılarında kendileriyle aynı dönemde İstanbul’ da
bulunan Avrupalı sanatçılara sık sık değinmişlerdir.
19. yüzyılda İstanbul’ a gelen Batılı ressamların çoğunun kentin en Avrupai
mahallesi olan Pera’ da yaşadıkları, bazılarının ise Abdülaziz döneminde gelişmeye
başlayan modern mahallelerden Teşvikiye ‘ de ya da Şişli’ de yerleşip atölye
kurdukları anlaşılmaktadır. Pera’ da yaşayanlar, görevlerine ve ilişkilerine bağlı
olarak, 18. yüzyılda olduğu gibi, elçiliklerde misafir edilmiş, diğerleri de
pansiyonlarda ya da kendi kiraladıkları evlerde kalmışlardır. Batılı sanatçılar
İstanbul’ un Modern mahallelerinde yaşamalarına karşın, desen ve tablolarında
Oryantalist tarza uygun düşen eski İstanbul’ u görüntülemişlerdir.7

7
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Bir çoğalma yöntemi olan “ Gravür” fotoğrafın çıkmasına kadar, kitap
resimlemede ve belgelemede daha çok kullanılmış. Ancak daha sonra sanat alanında
kullanılan başlı başına bir teknik olmuştur. İstanbul’ a gelen sanatçılarda gravür
tekniğine sık sık başvurmuşlardır.18. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’ a gelen ve
beş yıl kalan Liotard, “ Peintre Turc” adını verdiği resim serisinin çoğu gravürdü.
Aynı tarihlerde İstanbul’ a, hatta bu yüzyılın son çeyreğinde burada yaşamaya
başlayan İngiliz sanatçı Luigi Mayer yaptığı bir dizi manzara resmi de gravür
tekniğinde yapılmıştı. Bu dönemde İstanbul ile ilgili gravürler, özellikle I.
Abdulhamit zamanında artmaya başlamış ve bu sanatçıların Osmanlı sarayı ile ne
denli ilişkiler kurduklarını göstermektedir.
III. Selim, İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu hakkında hazırlanmış olan
gravürlü kitaplara ilgi göstermiştir. Bu ilgisi öncelikle Batı bilimini Türkiye ‘ ye
getirmek ve İmparatorluk kurumlarını yenileştirme amaçlı olmakla, yani önceliği
bilimsel kitaplara vermekle birlikte İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki
gravürlü kitaplara da ilgi göstermiştir. (Arslan 1996: 64)
Mühendishane

matbaasında basılacak

ilgilendiği bilinmektedir. Konstantin

kitapların

Ayrıca III. Selim’ in

gravürleriyle

de

yakından

ipsilantı tarafından Fransa’ dan tercüme

edilmiş olan Usul-ı Harp adlı kitabın desen ve şekilleri de İpsilanti tarafından
hazırlanarak padişaha sunulmuştur. Bu çizimlerden padişah memnun kalmış ve
basılmasına karar verilen matbaa nüshalarındaki gravürler Kapril ve İsterfan adında
iki Ermeni sanatkâr tarafından hazırlanmıştır.
II. Mahmut Dönemi’ nde sarayın Batı sanatına ve batılı sanatçılara ilgisi daha da
artmış ve İstanbul yeni bir sanatçı akınına sahne olmuştur. Bu dönemde İstanbul’ a
gelen Preoult, Alom, Bartlett, Flandin, Lewis ve daha birçok ünlü sanatçının
gravürleri, kısa süre içinde seyahatname ve albümlerde yer almış ve bunlar, II.
Mahmut’ un saltanat yılları içinde İstanbul’ a ulaşmıştır.8
II. Mahmut Dönemi’ nde evlere ve resmi dairelerde duvarlara resim asma
alışkanlığı da başlamıştır. Bu alışkanlığın, yurtdışından gelip uzun süre İstanbul’ da
kalan sanatçıların toplumda insanların resim sanatına karşı olan ilgisinden
kaynaklanıyordu. Bu dönemde yurtdışına resim öğrenimi için ilk kez öğrenci
gönderilmesi, bu öğrencilerin yetişmesi, teknik becerilerini geliştirmesi resim
sanatımızın gelişmesi için büyük bir katkıydı.9 Böylece dışardan gelen sanatçıların,
sanat ortamımızı canlandırmaları, bunlarla kurulan yeni ilişkiler ve bu sanatçıların
Saray hayatına yakın olmaları bir tür “moda” gibi görünse de Türk sanat ortamı için

8

Arslan a.g.e.s.65

9

Arslan a.g.e.s.66
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önemli gelişmeydi. III. Selim’ e yakınlığıyla bilinen Antoine Ignece MELLİNG
(1763- 1831), Bonaparte tarafından Fransız Dışişleri Bakanlığı’ na bağlı olarak
İstanbul’ a yollanmıştı. İstanbul’ da kısa sürede ün kazanmış, burada resim ve desen
dersleri vermiştir. Aynı zamanda III. Selim’ in kız kardeşi Hatice Sultan’ ın mimarı
olan Melling, onların koruyuculuğunda yaşadığı çevreyi rahatlıkla inceleyebilmiş ve
serbestçe çalışabilmiştir. Hatice Sultan’ ın orta köyde Defterdar Burnu’ndaki sarayını
ve bahçelerini düzenleyen, bahçelere küçük tapınaklar, zafer yakıları ve labirentler
yerleştiren sanatçı, yaptığı İstanbul haritaları ve kentin panaromik görünümleri ile
de ünlüdür. Melling’ in desenleri “Costantinople et des Rives du Bosphore” adlı
albümde toplanmıştır. 1809-1819’ da Paris’ de basılan bu albüm, XVIII. Yüzyıl sonu
XIX yüzyıl başında İstanbul’ un ve Boğaziçi’ nin hayatını anlatması açısından önemli
bir belgedir.

Resim: 9-10-11.Antoine Ignece MELLİNG, İstanbul gravürleri
(www.leafy-lass.livejournal.com)

H.

Ashton

Barker’in ve

Prevost‘un

panaromik

İstanbul görünümlerini

ülkelerinde izlenme olanağı bulan İngiliz ve Fransızlar, Melling’ in albümünün
yayınlanmasından sonra kenti daha iyi tanımak amacıyla İstanbul’ a gelmişlerdir.
İngiltere’ de doğu ülkelerinin tanıtıldığı gravürlü kitaplara duyulan ilgi sonunda,
bu pazarı beslemek için yeni bir profesyonel sanatçı sınıfı ortaya çıkmıştır. Bunlardan
birkaçı II. Mahmut döneminde İstanbul’ a gelen William BARTLETT ve Thomas
ALLOM’ dur. Allom (1804- 72) döneminin çok tanınmış topografya sanatçısıdır.
Onun manzaraları Suriye, Anadolu ve Çin üzerine yazılan birçok kitabı resimlemek
için kullanılmıştır. Topografik manzara ustaları arasında en verimlisi olan William
Bartlett (1805–54), 1854 yılında beşinci Ortadoğu gezisinden dönerken öldüğünde
arkasında binin üstünde resim bırakmıştır. Bu desenler pek çok kitapta
yayınlanmıştır. Bartlett bunların yanı sıra topografik sanatın daha da popüler bir
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isimlendirilebilecek bu sanatçılar hem İstanbul’ da, Beyoğlu’ nda bir sanatçı
topluluğunun oluşmasına yol açmışlar, hem de yaptıkları gravür ve desenlerle
İstanbul’ un batıda tanınmasına büyük katkıda bulunmuşlardır.10

Resim:12-13-14.William Henry Bartlett, Kapalı Çarşıda Kaymak Dükkanı,Abdülmecit
Portresi, Galata Çeşmesi, (http://www.artytablo.com/urunler.aspx?id=295)

10
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Resim.15-16-17. Thomas ALLOM, Portre,Tophane,Harem, Boğaz Yalıları
www.izliyom1.com

Sanat ortamının yeni gelişmekte olduğu 19. yüzyıl İstanbul’ unda yaşayan batılı
sanatçıların resimlerini satarak para kazanma olanağının kısıtlı olduğu açıktır. Bu
sanatçılar 18. yüzyıldan beri var olan bir uygulamayı sürdürerek Avrupa ülkelerinin
elçilik mensupları ve onların yakınları için tablolar gerçekleştirmişler, Osmanlı
Sarayından sipariş alarak sultan tarafından cömertçe ödüllendirilmeyi ummuşlar,
bazıları ilerici Tanzimat Padişahlarının portrelerini yapabilmişlerdir. Oryantalist
resimleriyle ün yaptığı kadar iyi bir portre ressamı olarak da tanınan Rudolf ERNST
(1854–1932), İstanbul’ a geldiğinde birçok portre siparişi almıştır. Bunlardan biri de
1891 tarihli olup Hazine- i Hassa Nazırı Agop Paşa’ ya aittir.
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Resim: 18-19.. Rudolf ERNST,Cariye, Hanım, (www.richardrhoda.com)

Resim dersleri vermek ya da 1883’ de Sanay-i Nefise Mektebi açıldıktan sonra
burada görev almak, bir kısım sanatçıya gelir sağlamıştır. İstanbul’ daki kiliseler için
dini konulu resimler yapmak da sanatçıların çalışma alanlarından biridir.11 Ayrıca
bazı sanatçılar kendi atölyelerinde özel kurslar da vermeye başlamışlardı. Bu
anlayışta çalışan II. Abdülhamit’ le de yakınlığı olan F. Zonaro‘nun oldukça kalabalık
bir kursiyer grubu vardı. Hatta bu grubun içinde “ilkler” olarak bilinen iki Türk kızı
vardı. Celile Hanım ve Mihri Müşfik’ tir. Mihri Müşfik daha sonra eğitimini
tamamlamak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerine gitmiştir.
1880’ lerin başında İstanbul’ a gelen Salvatore VALERİ (1856–1946) 1883 yılında
açılan Sanay_i Nefise Mektebi’ nde uzun yıllar görev yapmıştır. 19. yüzyılın son
çeyreğinde Pera’ da birçok yerde, otellerde, dükkânlarda, fotoğraf atölyelerinde
resim sergileri açılmıştır. Yabancı sanatçıların yanında, Türk sanatçıların da organize
ettiği çok katılımlı sergiler açılmıştır. Bu sergilerde yağlıboya tabloların yanı sıra
Litografiler ve gravür eserler de sergilenmiştir.

11
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Resim:20-21. Quadro di Salvatore Valeri. Satıcı , Zenaatçı,Portre
(http://www.nettunocitta.it/OPERE/nettuno%20la%20sua%20storia/CAPITOLI/006%20ottocento.ht
m)

Şeker Ahmet PAŞA’nın düzenlediği 1873- 75 sergileri, 1880- 81 Elifba Kulübü
sergileri ve 1901- 2-3 İstanbul sergilerinde yerli ve yabancı sanatçılar tarafından
yapılmış çok sayıda gravür ve litografiye rastlanmaktadır.12
Doğu ve Batı kültürüne vakıf kişiliği ve kuruluşunu gerçekleştirdiği Sanay_i
Nefise Mektebi ve Arkeoloji Müzesi gibi kurumlarla Türkiye’ de Batılılaşmanın
simgesi sayılan Osman HAMDİ, ressam kişiliği ile dikkatleri üzerinde toplayan çok
yönlü bir Osmanlı aydınıdır.13 Fransa’ da hukuk öğrenimi için gönderilmiş ancak o
bir süre sonra güzel sanatlarla ilgilenmeye başlamış ve Ecole des Beaux- Arts’ a
devam etmiştir. Okuldaki hocaları, dönemin tanınmış ressamları olan Jean- Leon
Gerome ve Gustave Boulager’ ydi.
Osman Hamdi Bey, yanında çalıştığı hocaları oryantalist sanatçılardı. Osman
Hamdi Bey’ inde bu eğilimde ürün vermesi doğaldı. Ancak Osman Hamdi Be diğer
oryantalistlerden ayıran yanı, “Orient” i gerçekten kendi içinde yaşayarak
resmediyordu. Oysa diğer sanatçılar gezip- görerek fotoğraf ve kaynaklardan
yararlanarak edindikleri bilgilerle resimlerini oluşturuyorlardı. Kuşkusuz kendisi de
fotoğraftan yararlanmıştır ama daha gerçekçi ve bilinçli çalışmıştır. Türbe, Cami içi
vb.

gibi

mekânlarda

canlandırdığı

“Hoca”

modeli

aslında

kendisidir.

Kompozisyonlardaki figürlerin yapay ya da cansız duruşu, salt bir duruştan ziyade
fotoğrafa gösterdiği ilgiden kaynaklanıyordur. Eşinin konu aldığı “Mimozalı Kadın”

12

Arslan, a.g.e.s.72

13

Germaner-İnankur, a.g.e., s.300
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adlı kompozisyonda fotoğrafın sınırlarını aşarak, kendi üslubunun en serbest ve
etkileyici olanaklarına ulaşmıştır.

Sonuç
19. yüzyılın son yıllarında 20. yüzyılın başlarında İstanbul’ un hareketli bir sanat
atmosferinin oluştuğuna ve İstanbulluların sanata ilgi gösterdiğine tanık oluyoruz.
Oryantalizmin temsilcilerinden yabancı sanatçıların bazen uzun süreli bazen de kısa
süreli bu şehre gelerek ilişkilerini diri tuttukları görülmektedir. Bu vesile ile
İstanbul’un dışarıda tanınmaya başlamış, popüler bir şehir haline gelmiştir.
Beyoğlu’nda sık sık açılan sergiler ve diğer sanatsal etkinliklerle birlikte, canlı bir
merkez

oluşmuş

ve

yeni

yetişen

Türk

sanatçılarıyla

yabancı

sanatçılar

kaynaşmışlardır. Türk sanatçıların yetişmesi için hükümet tarafından yurt dışına
gönderilmişler, yabancı elçilerin etkinliklerine, batılaşma yandaşı olan Osmanlı
Sarayı destek vermeye devam etmiştir. Bu sanatçıların yurda dönmesiyle, görev
aldıkları yerlerde, sergilerde edindikleri bilgi ve becerilerini yeni kuşaklara aktararak
Türk sanatının gelişmesine katkı sağlamışlardır.
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Kavramsal Sanatin Türk Resim
Sanatına Etkisi
Selda MANT

Özet
Bu araştırmanın amacı, modern sonrası olarak nitelendirilen postmodern
süreçte oluşan kavramsal sanat yaklaşımlarının Türk tuval resmine
yansımalarının
incelenmesidir.
Araştırma
tarama
modelinde
desenlenmiştir. Araştırmada, Türkiye’de önde gelen, Kavramsal Sanat
çalışmaları ile dikkat çeken sanatçılara ve eserlerine yer verilmiştir.
Elektronik çağın başlaması ve teknolojinin hızla değişmesi, plastik
sanatları da etkilemiştir. Teknolojideki bu hızlı değişim, kavramsal
uygulamalar yapan sanatçıları ortaya çıkarmıştır. 1960’larda Altan
Gürman ve Sarkis ile birlikte tuval resminin dışına çıkma eğilimi
başlamıştır. Türkiye’de 1980 sonrası dönemde tuval resmi sorgulanarak,
izleyiciye yeni malzemelerle farklı yaklaşımlar sunulmuştur ve sanatçılar
da uluslararası sergi ve bienallerde yerlerini almışlardır. Sanatçılar artık
sanat nesnesini tek başına sergilemek yerine, sanatı geleneksel çizgisinin
dışına çıkarmışlar ve resme alternatif yaklaşımlar getirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : Postmodern, Kavramsal Sanat, Resim

Effects of Conceptual Art on Turkish Painting Art
Abstract
The purpose of this study is to examine the reflections of conceptual art
approaches which has occured in the postmodern process which is
described as postmodern on Turkish canvas painting. The research has
been designed on screening model. In the study, the artists and their
works who take attention with their Conceptual Art Works leading in
Turkey have been given place. Plastic arts were also affected by the rapid
change of technology and the beginning of electronic era. This rapid
change in technology, has revealed the artists who made conceptual
applications. In the 1960s, getting out of the canvas painting trend started
with Altan Gürman and Sarkis. In Turkey in the period after 1980, canvas
painting was questioned and different approaches with new materials
were presented and artists took their places in the international exhibitions
and biennials. Then the artists pulled the art object out of the traditional
*Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, KütahyaTürkiye, E-posta: seldamant@hotmail.com
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art line instead of exhibiting the work of art alone and brought alternative
approaches to painting.
Keywords: Art, Postmodern, Conceptual Art, Painting.

Giriş
Günümüzde sanat yalnızca gerçeği yansıtmak değil aynı zamanda bu gerçeğe
yön verme, sorunsallara çözüm ve önerilerde bulunma işlevlerini de üstlenmiştir. 20.
yüzyılda sanat, kendini sorgular düzeye gelmiştir ve gelenekselin dışına çıkarak
alternatif yaklaşımlar sunmuştur. Kavramsal Sanat’la birlikte sanat, kendi kendinin
düşünce nesnesi konumuna geçmiştir. 1960’lı yıllarla birlikte sanatın gelişimi yeni
düşünce biçimi olan modern sonrası anlayışlarla sürdürülmeye çalışılmıştır.
1960’larda ilk olarak Altan Gürman ve Sarkis ile başlayan tuval resmi ve klasik
heykel anlayışının dışına çıkma eğilimi, 1970’li yıllarda belirginleşmiştir. 1977 yılında
bir grup sanatçı Şükrü Aysan öncülüğünde Sanat Tanımı Topluluğu (STT)’nu
kurmuştur. Sarkis, Şükrü Aysan, Nil Yalter, Füsun Onur, Ayşe Erkmen, Serhat Kiraz
ve Osman Dinç gibi sanatçılar yeni malzemelerle deneysel çalışmalar yaparak
alternatif yaklaşımlar sunmuşlardır. 1980 sonrasında dünya ile iletişim giderek
güçlenmiştir. Küreselleşme ile beraber ulusal ve uluslararası sanat etkinlikleri dikkat
çekicidir. Avrupa ve ABD’ye sanat eğitimi için gidenlerin sayısı çoğalmış, sanat
fuarlarına ve bienallere ilgi artmıştır. “Uluslararası İstanbul Bienalleri”, “Yeni
Eğilimler”, “Günümüz Sanatçıları” ve “Genç Etkinlikler” gibi sergiler ile galerilerin
düzenledikleri büyük sergilerin ve etkinliklerin artması bu yılların özellikleridir.

Kavramsal Sanat ve Türk Resmine Etkisi
1960-1970 yılları arasında Avrupa, ABD, Avustralya ve Japonya’da etkin olan
Kavramsal Sanat, düşüncenin nesneye baskın çıktığı sanattır (Sanat Dünyamız, 1995:
80) Düşüncenin ön plana geçtiği bir sanat pratiğinin etkileri yoğun bir biçimde
hissedilmeye başlayınca, yapıtın maddi varlığı ve biçimi, etkisini büyük ölçüde
yitirmiştir. Minimalist sanatçı Sol Lewitt’in kendi yapıtlarının kavramsallığını
vurgulamak için 1967 yılında yazısını bir dergide Kavramsal Sanat başlığıyla
yayınlamasıyla bu başlık dönemin hemen tüm alternatif ifade biçimlerini karşılayan
bir terim haline gelmiştir.2

2

Ahu Antmen: 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul: 2009,s193
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Kavramsal Sanat, resim-heykel geleneğinin dışında alternatif yaklaşımlar sunan
geniş bir sanat anlayışını ifade etmektedir. Türkiye’de 1960 sonrası sanatçılar sanat
olgusuna karşı bakış açısında önemli bir değişim başlatmışlardır.
1960 ve 1970’lerde Türk sanatının en belirgin özelliği değişimdir ve kökeni
evrensel

ve

çağdaş

sanatı

tanıma,

yorumlama

ve

irdeleme

girişimlerine

dayanmaktadır. Dikkat çeken durum, resim ve heykel dışı alanlara belirgin bir
ilginin başlamasıdır. Türk sanatçılar Batı’daki gelişime geç bir tarihte katılmanın
avantajını yaşamışlar ve etkinlik yılları, Avrupa ve ABD’nin, Kavramsal Sanat
sonrası dönemine rast gelmiş; dolayısıyla da Batı’nın birikiminden yararlanma
olanağı bulmuşlardır.3
Kavramsal Sanat’ın temellerinin atıldığı 1960’ların sonunda, Altan Gürman ve
Sarkis gibi sanatçıların Kavramsal Sanat’ta öncü oldukları kabul edilmekle birlikte,
her iki sanatçının da Kavramsal Sanat’ta olduğu gibi, sanatın nesnesini ortadan
kaldırmadıkları, sanatlarında malzeme üzerinden biçimi, kavramı sorguladıkları
görülmektedir4. İstanbul Sanat Bayramı kapsamında düzenlenen Yeni Eğilimler
sergilerine katılan Ayşe Erkmen, Füsun Onur, Osman Dinç, Serhat Kiraz, Canan
Beykal, Cengiz Çekil ve Gülsün Karamustafa Kavramsal Sanat’ı vurgulayan işleriyle
Altan Gürman’ın açtığı yolu genişletmişlerdir.
Türkiye’de Kavramsal Sanat yapan ilk isimlerden biri olan Altan Gürman, hiçbir
zaman sanat nesnesini ortadan kaldıran saf kavramsal sanatçılar kadar soyut bir
düzlemde çalışmamıştır. Sanatçı, 1960 ve 1970’ler boyunca aşamalar halinde boya ve
tuvali terk ederken, yüzey üstünde bir öğe durumunda kullandığı nesneyi sanatsal
düzlemde anlatım aracı konumuna getirmenin yanı sıra otorite kavramını
irdelemiştir. Gürman’ın Kavramsal Sanat ile en yakın ilişkisi, istatistiksel sayılar
aracılığıyla bilgi aktarması ve geleneksel malzemeyi terk edişi olmuştur. 5 1967
yılında gerçekleştirdiği Montajlar serilerinde tuval üzerine tahta, çivi, tel gibi hazır
nesneler kullanmıştır (Resim 1).

3

Nilgün Özayten: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, , İstanbul :2008,s.842

4

Nilgün Özayten: a.g.e, s. 842

5

Nilgün Özayten: a.g.e, s.842
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Resim 1. Altan Gürman, Montaj 4, Karışık Teknik, 1967

Sarkis’in çalışmaları, Alman sanatçı Joseph Beuys’la karşılaştırılabilir. İkisi de, bir
tüketim toplumuna dönüşmekte olan endüstriyel kapitalizmin verilerini (en başta da
standartlaşmayı, her şeyin birbiriyle değiştirilebilir oluşunu) küçümsemekte ve
yaralanmış, kopmuş ya da silinmiş bir belleği bütün “sahiciliğiyle” yeniden kurmayı
amaçlamaktadır.6
1970’lerdan günümüze, savaş, bugüne bağlanan geçmiş, bellek gibi konularla
ilgilenen Sarkis, açık uçlu, mekana göre değişen ve yenilenen yerleştirmeler
yapmıştır. 1967’ye kadar guvaş ve kolaj tekniğini kullanan sanatçı, sonraki yıllarda
farklı

malzemelerle

yerleştirmeler

gerçekleştirmiş,

ancak

suluboyadan

hiç

uzaklaşmamış; zaman zaman yerleştirmenin bir parçası olarak da kullanmıştır. Savaş
konulu çalışmalarında ısı, katran, metal plaka, elektrik akımı, tel, su, neon gibi farklı
malzemelere yer vermiştir.7
Çaylak Sokak (Resim 2) sanatçının Türkiye’deki geçmişine ait otobiyografik
öğeler barındıran bir çalışmadır. Burada, sergi mekanında kullandığı malzemeleri
ilişkilendirerek yeni bir atmosfer yaratmayı amaçlamıştır. Sarkis’in kendini sanata
malzeme yapan, yaşamla sanat arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bir tavrı olduğu
söylenebilir.8

6Orhan

Koçak: Modern ve Ötesi: Elli Yılın Sanatına Kenar Notları, İstanbul : 2009, s.171

Fulya Erdemci, Semra, Germaner ve Orhan, Koçak : Modern ve Ötesi 1950-2000, İstanbul :
2008 s.320
7

8

İpek Duben ve Esra Yıldız: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul :2008.s. 54-56
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Resim 2. Sarkis, Çaylak Sokak, Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 1986

Bireysel çıkışları ile dikkat çeken sanatçılardan Tomur Atagök Türkiye’de ilk kez
resimde tuval yerine metal plakalar kullanmış, büyük boyutlu metal resimlerini
yerde biçimlendirerek sergilemiştir. Sanatçının “4. Yeni Eğilimler Sergisi”nde
gösterilen ve ödül alan “Simetrik Sunak” (Resim 3) çalışması izleyicinin etrafında
dolaştığı, resim-heykel arası bir çalışmadır. Atagök metal dizilerinden sonra sanat
yaşamında önemli bir yer tutan kolajlar üretmeye devam etmiştir. 9

Resim 3. Tomur Atagök, Simetrik Sunak, Karışık Gereç, 1983

Bir başka sanatçı Ayşe Erkmen de, mekanın fiziksel ve kültürel özelliklerinden
yola çıkarak minimal müdahalelerle izleyicide farkındalık yaratmakta, yeni bir

9

İpek Duben ve Esra Yıldız : a.g.e. s.28
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bakma, algılama önerisi sunmaktadır.10 Sanatçı, nesnel yansıtma yöntemiyle
heykeller üretmek, görüneni yeniden yorumlamak yerine, görünmeyeni sadece
düşüncede

var

olanı

kavramsal

yapıtlarla

ifade

etmiştir.

Metalle

yaptığı

düzenlemelerde zamanı, geçmişi, geleceği, durumları, atılan, unutulan, kullanılan,
görülen, görülmeyen ilişkileri, rastlantıları sorgulamıştır.11
1985 yılında katıldığı “5. Yeni Eğilimler Sergisi”nde ‘Uyumlu Çizgiler’ adlı
çalışmasını, sergi mekânının bölümlerinden yararlanarak gerçekleştirmiştir (Resim
4). Bu işinde, mekânı tanımlayan merdiven, sütun, köşe gibi mimari öğelerin renkli
çelik borulardan çizgisel taklitlerini yaparak iç mimari ile bire bir ilişki kurmuştur.

Resim 4. Ayşe Erkmen, Uyumlu Çizgiler, 1985
Bu süreçte öne çıkan isimlerden bir diğeri Füsun Onur’dur. Minimalist formda
heykeller yapan sanatçı, kişisel yaşantısından seçtiği nesnelerle sanat ile hayat
arasındaki sınırları belirsizleştirmektedir. Onur, yerleştirmelerinde imge, sanat
nesnesi, sanatın tanımı ve anlamını sorgulamaktadır. ‘Kavramsal ve Görsel İmgeler’
(Resim 5)adlı çalışmasında sabit olan bezin yukarı kaldırılmasıyla kendiliğinden
oluşan biçim, dokumanın kola ile işlenmesiyle sertleşmektedir.

10

Fulya Erdemci, Semra, Germaner ve Orhan, Koçak : a.g.e. s.354

11Ayla

Ersoy: 500 Türk Sanatçısı Plastik Sanatlar, İstanbul :2004, s.212

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

105

Resim 5. Füsun Onur, Kavramsal ve Görsel İmgeler, Karışık Gereç, 1983
Serhat Kiraz tarihsel çevre, arşivler, fotoğraflar, gazeteler ile Kavramsal Sanat
ürünleri vermektedir. Fotoğraflar ve başka basın kaynaklarından derlediği
malzemeleri büyütülmüş olarak bir araya getirerek düzenlemeler yapmakta,
maddesel gerçeklik ve yanılsama gerçekliği ile ilgili sorunları çevresel sanat
özelliklerinden de yararlanarak özgün biçimler içinde ele almakta, uzamı ve zaman
boyutlarını birey bağlamında irdelemektedir.12
Kiraz’ın yerleştirmeleri genellikle bir duvar resmi veya fotoğrafı önünde üç
boyutlu bir konstrüksiyondan oluşmaktadır. Örneğin 2. İstanbul Bienali’ndeki
Dinlerin Tanrısı, Tanrının Dinleri (Resim 6) da duvarda floresan ışıkları ile yapılmış
bir kare ve içinde dört kutsal kitabın durduğu dört cam vitrin yer almaktadır. Sanatçı
burada üç büyük dünya dininin tarihlerini ve işlevlerini sorgulamaktadır.

12

Ayla Ersoy : Günümüz Türk Resim Sanatı, İstanbul : 1998, s.159
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Resim 6. Serhat Kiraz, Dinlerin Tanrısı Tanrıların Dinleri, 333x333 cm. Kare Neon
Çerçeve, 50x50x100 cm. 5 Adet Cam Tüp (Tabanı Aynalı), 70x70x120 cm. 5 Adet Cam
Tüp (Tabanı Camlı), 50x50 cm. Embriyo (Dijital Baskı), Parafin, Çamur, 4 Adet Kitap,
1989
Cengiz Çekil’in 1970’li yılların ikinci yarısından sonra işlerinde kullandığı
sıradan malzemeler; beton, briket, elektrik kabloları gibi malzemelerdir. Farklı
malzemeleri kullanarak ve toplumsal olaylardan yola çıkarak, siyasi-toplumsal
eleştiri içeren yerleştirmeler yapmıştır.13
Çekil, toprak, kum, su, rezistans gibi yaşamsal elementleri kullandığı
çalışmalarında birkaç olguyu birlikte vurgulamaktadır. Sanatçının uzun zamandır
üzerinde düşündüğü bir konu olan “Acumulation” (Birikim) (Resim 7) serisinde
amacı, benzetme işlemini kullanarak çağrışımlar yaptırmaktır. Bu seride tahta blok,
taş gibi malzemeleri, belli bir sistemle üst üste yığarak kullanmıştır. Ahşap bloklar
olarak demiryolu traversi kullandığı işinde, blokları üst üste yığmış ve her kat
arasına kağıt parçası yerleştirmiştir. Blokların ağırlığı ve kağıtların hafifliğinden
yararlanarak ağırlık- hafiflik gibi zıtlıklara vurgu yapmaktadır.14

13İpek
14

DUBEN ve Esra YILDIZ : a.g.e. s.31

İpek DUBEN ve Esra YILDIZ : a.g.e. s.117
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Resim 7. Cengiz Çekil, Birikim, Kağıt, Ahşap Demiryolu Traversi, 1974
Erdağ Aksel, tüketim ekonomisinin fetiş nesnelerinden yararlanarak demir ve
pirinçten ürettiği anıtsal, soyut kompozisyonlarıyla tanınmaktadır. 1985’ten sonra
heykel üretimine öncelik tanıyan Aksel, tüketim ekonomisine karşı dayanıklı
heykeller olarak tanımladığı çalışmalarını 1988’de “Gerilim Nesneleri” (Resim 8) adı
altında toplamıştır. Bu yapıtlarda, nesnelerin ayakta durmasını sağlayan gerilim, cam
ve metal gibi farklı malzemelerin arasında var olan gerilim, bütün nesnelerin
doğasında varlığını koruyan içsel gerilim söz konusudur. Sanatçı daha sonra bu
gerilimlerin karşıtlıkları ve uyumlarından yola çıkarak toplumsal kural, koşul ve
değer ölçülerinin eleştirilerinin gerilimlerini yansıtan çalışmalara yönelmiş, anıtlaşan
soyut metal düzenlemelerin gerilimli kurgusuna beklenmedik bir yalınlık ve
karşıtlıkla güncel tüketim fetişlerini katarak günümüz yaşamını biçimlendiren
ekonomi ve iş dünyasına göndermeler yapmıştır.15

Resim 8.Erdağ Aksel, Gerilim Nesneleri, Yerleştirme

15

Kıymet Giray : Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul :2008, s.58

108

Selda Mant

Canan Beykal, sanatı bir tür iletişim kurma yöntemi olarak görmüştür. ilkel ve
gerçek bir sanatı savunurken, sanatın yaşamın kendisinden çevre izlenimlerini,
olayları toplumsal bir davranışın göstergelerine dönüştürerek, sözcükler, işaretler,
kodlar, fotokopiler, fotoğraflar, önemli önemsiz nesnelerle aza indirgeyerek farklı
ilişkiler içinde ifadelendirerek yapıtlar üretmektedir.16
Sanatçı Transformatör’de (Resim 9) Duchamp ve Beuys’tan edindiği sanatsal
mirasını ortaya koyabilmek ve 20. yüzyıl sanatını değiştiren bu iki sanatçıya olan
hayranlığını dile getirebilmek amacıyla görsel simgelerden yararlanmıştır. Beuys’un
2. Dünya Savaşı’nda Kırım Tatarları tarafından kurtarılmasına gönderme yapan üstü
kırmızı haçlı bir keçe ile Duchamp’ın saçını yıldız biçiminde kesilmiş bir susamuru
kürkünü, doktorların ilaç taşımak için kullandıkları iki küçük metal çantaya koyarak,
iki sanatçının çalışmalarına metaforik bir gönderme yapmıştır. Beykal’ın, bu iki
çantayı, üstüne kırmızı ışık saçan bir ampulün tutturulduğu tellerle birbirine
bağlanması, bu iki sanatçının birleşen enerjilerini simgelemektedir 17 (Atakan, 2008:
115-116).

Resim 9. Canan Beykal, Transformotörler, Yerleştirme, Karışık Malzeme, 1993
Gülsün Karamustafa, 1980 yılına kadar resim yapmış, klasik ressam kimliğini
taşımıştır. 1982’den itibaren değişik malzemeler ve değişik sunum şekilleriyle
ilgilenmiştir. Çünkü artık malzeme onun için sadece bir araca dönüşmüştür. İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde aldığı
klasik resim öğreniminden sonra 1980’lere geldiğinde hazır yapım nesnelere
yönelmiştir. Sadece estetik endişeler taşımayan, hem toplumun hem de kendi yaşamı
16

Ayla Ersoy : a.g.e. , s.158

17

Nancy Atakan : Sanatta Alternatif Arayışlar, İzmir : 2008, s.115-116
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ile yoğun duygusal bağları olan bir sanatçı olarak Karamustafa doğal olarak genelde
resim dili, özelde modernist yöntemlerin ötesinde bir ifade alanı aramıştır. 18
Kolaj tekniğini kullanarak renkli kumaşlar ve giysilerle oluşturduğu “Sıradan Bir
Aşk Halısı” (Resim 10) adını verdiği çalışmasında çağdaşlıkla geçmişi, tarihsel ve
geleneksel olanla güncel olanı, modernle klasiği birlikte ele alarak, birbirine zıt ve
farklı olanların aynı zamanda birbirini tamamlayanlar olduğunu kavramsal bir
çalışmayla dile getirmektedir. Evrensel temaları konu olarak işlemektedir.19

Resim 10. Gülsün Karamustafa, Sıradan Bir Aşk Halısı, Tekstil Kolaj, 1984

Osman Dinç, insan ve doğal elementler ilişkisini vurgulayan, sanat nesnesi olma
dışında işlevi bulunmayan, minimalize edilmiş heykelleriyle tanınmaktadır.20 Dinç,
ahşap, metal malzeme, plastik cam, ışık, polyester ve fotoğraf kullanarak, kavramsal
görüşler doğrultusunda eserlerini oluşturmaktadır.
Dinç’in öncelikle malzemenin özelliklerini öne çıkaran, yalın ve anlatımcılıktan
uzak heykelleri (Resim 11) günlük yaşamda örnekleri görülmeyen nesne ve
biçimlerdir;

kendi

varlıklarından

öte

anlamları

yoktur;

yalnız

zihinde

canlandırılabilecek imgelerdir; izleyiciye pek çok şeyi anımsatabilirler, ancak
tümüyle algılanıp adlandırılamazlar. Dinç’in heykellerinin en dikkati çekici özelliği
durdurulmuş harekettir. Sanatçının çoğu zaman demirle birlikte kullandığı cam, ışığı
yakalayan, içine alan ve sabit kılan bir öğedir.

18

İpek DUBEN ve Esra YILDIZ : a.g.e. s.159-160

19

Ayla Ersoy : a.g.e. s.303

20

Nilgün Özayten: a.g.e, s. 406
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Resim 11. Osman Dinç, Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz, Taş Demir, 2005
İpek Duben, Türk toplumunun kültürel ve sosyolojik yapısından yola çıkarak
kadının toplumsal konumunu irdelediği resim ağırlıklı ilk dönem çalışmalarının
ardından, 1990 sonrası Doğu ve Batı arasında sıkışıp kalmışlığımızı sanatçı olarak
kendi “ben”inden yola çıktığı seri resimlerinde sorgulamış, başlangıcından beri
çalışmalarında öne çıkan “kimlik” olgusunu 1990’lı yıllarda yazı, metin, fotoğraf gibi
farklı araçların kullanıldığı yerleştirmelerinde sürdürmüştür. Sanatçı daha sonra aile
içi şiddet ve zorunlu göç konularını ele aldığı yerleştirmelerinde siyasi ve sosyal
meselelere odaklanmıştır. 21
Çoğulculuğu, farklılığı kucaklayan postmodernizmle daha çok gündeme gelen
“öteki”nin keşfiyle kimlik sorunu, 1980’li yıllardan itibaren İpek Duben’in
yapıtlarının çıkış noktasını oluşturmuştur. 1982 yılındaki ilk kişisel sergisini
oluşturan “Şerife” (Resim 12) dizisi sanatçının modelden çizim yapmaması gibi basit
gözüken bir sorundan yola çıkarak, köyden kente göç etmiş, şehrin ekonomik ve
sosyal şartlarına, kültürel yapısına uyum sağlayamamış, kendine daha da
yabancılaşmış, kendini bedeniyle temsil etme hakkına sahip olmadığını düşünen alt
kesimden kadınların durumunu göstermektedir.22

21

İpek Duben ve Esra Yıldız : a.g.e. s.32

22

İpek Duben ve Esra Yıldız : a.g.e. s.181-182
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Resim 12. İpek Duben, Şerife 3, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1981
Azade Köker, 1980’lerin başında Türkiye’deki sosyo-kültürel yapıyı anlatan,
ayrıca militarizm, politik ve kadın konulu çalışmalar gerçekleştirerek kadının ve
erkeğin konumunu sorgulamıştır. Baskıcı rejime göndermede bulunması ve ayrıca
ölüm olgusunu işleyerek toplumsal sorunlara eleştirel bir dil ile yaklaşması söz
konusudur. 1980-1984 yıllarında yaptığı Taht (Resim 13) (1981), Üniformalı Koltuk
(1983) ve Z (1983) çalışması, 12 Eylül öncesi ve sonrasının politik atmosferine, baskıcı
askeri rejimin kişisel özgürlük ve toplumsal hayat üzerindeki kısıtlayıcı etkisine
dayanmasının sonuçları olan yapıtlardır. Taht yapıtında sanatçı, devlet, iktidar,
militarizm gibi olguların oluşumunda cinsiyet kavramına gönderme yapmaktadır.

Resim 13. Azade Köker, Taht, Pişmiş Toprak, 1981
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Balkan Naci İslimyeli, başlangıçta, çizgiselliğin belirgin olduğu, düşsel bir
dünyayı konu alan resimler yapmış, 1970’lerin ortalarına doğru, fantastik
eğiliminden tümüyle uzaklaşmadan yeni bir figür anlayışı ve dışavurumcu bir tavır
geliştirmiş, 1975’ten sonraysa kartpostal, eski fotoğraf, oymabaskı, afiş gibi
malzemelerle kolajlar yapmıştır. Sinemaya yakın ilgisi siyah-beyaz resimlerini
etkilemiş, yapıtlarında eşzaman ve mekan içinde dinamik kurgu olanaklarını
denemiştir.23
“You are who you are” (Resim 14) çalışmasında sanatçı, kendi figürünü
kullanarak düşünmekte ve bizi de düşünmeye zorlamaktadır. İnsanın tarih
sahnesine çıktığı andan itibaren hiç bıkmadan sürekli sorduğu bir soruyu
sormaktadır. “Sen Kimsin?” ve cevabını da vermektedir. “Kimsen O’sun.” İnsanı
derinlere çeken, tedirgin eden ve tarihsel bilinci ortaya koyan bu tek soru, varoluşu,
evreni, Tanrı’yı, tüm mistik duyguları içinde barındıran bir sorudur. Cevabı ise her
dönemde herkese göre farklı olabilir.24

Resim 14. Balkan Naci İslimyeli, You are who you are, Fotoğraf
Şükran Moral, fotoğraf, video ve performans gibi farklı ifade araçlarından
yararlanan bir sanatçıdır. 1994’ten başlayarak işlerinde yalnızca bedenini değil, kendi
benliğini

de

kullanarak

hem

eleştirel,

hem

de

kışkırtıcı

performanslar

gerçekleştirmiştir. Örneğin Sanatçı (1994) adlı çalışmasında çarmıha gerilmiş İsa
pozundaki fotoğrafı, koyu Katolik İtalyan toplumunun değerlerine, İstanbul ve

23

Fulya Erdemci, Semra, Germaner ve Orhan, Koçak : a.g.e. s.340

24

Ayla Ersoy:a.g.e., s. 282
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Speculum (Resim 15) adlı performansı ise, tüketim ve gösteri toplumunun ortak
tutkusu olan kadın cinselliği ve televizyona göndermede bulunur.25

Resim 15. Şükran Moral, İstanbul ve Speculum, Yerleştirme, 1997
Bubi, 1980’li yıllarda öne çıkan bir sanatçıdır ve giderek iki boyutlu olan
geleneksel tuval resmini aşmış, resimlerinin renk, çizgi, doku, leke ve kompozisyon
gibi özellikleriyle anılmasını istemiştir. Resimlerinde tuval bezini rulo haline getirip
boyamış ve resimlerini bu şekilde hacimlendirmiştir. Motif tuvaller gerçekleştiren
Bubi, yapıtlarında çağrışımlardan kaçınmıştır. Böylece resimlerinde içerikten söz
etmek mümkün değildir. Kendi birikimini sanat yapıtına taşırken salt amacı kendi
tarzını ortaya koymaktır. Çizgi ve renkle sınırlı bir anlatımı tercih eden sanatçı
üçgen, kare, daire gibi geometrik formları birbirleriyle birleştirmektedir.
Yeni Eğilimler ve Günümüz Sanatçıları sergileriyle adını duyuran sanatçı kafesler
dizisinde geometrik formlardan yararlanarak çarpıcı renkleri siyah ile birleştirerek
belli bir anlam içermeyen biçimsel bir yüzey yaratmaktadır. Boyanmış bez kordonlar
ile yatay ve dikey olarak kafes biçiminde kompoze edilen bu resim (Resim 16)
geleneksel tuval resminin dışında içerikten arınmış bir çalışmadır.

25

Fulya Erdemci, Semra, Germaner ve Orhan, Koçak : a.g.e. s.430
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Resim 16. Bubi, Kafesler ve Motifler, Karışık Teknik
Mehmet Yılmaz, 1980’lerden 2000’lerin başlarına kadar Yeni Dünya Düzeninden
Görüntüler, Belleğimden Parçalar, Pencere ve Bir Yanım İçerde gibi adlar altında
toplumsal ve siyasal içerikli diziler yapmıştır. Sonrasında, biçim ve kavramların
karşılıklı çağrışımları üzerine yoğunlaştığı, özyaşam öyküsel nitelikli “İçine Yabancı
Dış” (Resim 3.69) ve “Cin.s.el Şeyler” (Resim 17) gibi dizilere yönelmiştir. 2006’dan
beri ise, Edepsiz Kavramlı İşler üzerine çalışmaktadır.26

Resim 17. Mehmet Yılmaz, Uğurböceği-3 (İçine Yabancı Dış), Tuval Üzerine
Yağlıboya, 2003
1980 sonrası küreselleşme olgusuyla beraber genç sanatçılar da sanat çevresi
içerisinde politika, popüler kültürün yarattığı değişimler, cinsellik, kültürel kimlik
gibi konulara değinerek tuval resminin yanında kavramsal içerikli çalışmalarıyla
hem

bireysel

çıkışlar

yapmakta,

hem

de

toplu

sergilerde

çağdaş

sanatı

geliştirmektedirler. Ayrıca, 1980’li yılların ikinci yarısından sonra uluslararası
düzeyde yapılan toplu sergiler, bianeller, modernleşme sürecinin bir parçası olarak
hayata geçirilmeye devam etmektedir.
26

Mehmet Yılmaz : Sakıncalı Çünkü Edepsiz, Ankara : 2011
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Sonuç
Yaşantının sosyal ve kültürel olarak hızla değişmesi; sanatta da bir takım yenilik
ve arayışları beraberinde getirmiştir. Görecelik kavramının sonuçlarının birçok
gerçeği değiştirmesi ve ilerleyen teknolojik değişimler, plastik sanat alanında
öykünmeyi ortadan kaldırmıştır. Türkiye’de sanat anlayışı bu gelişim süreci
içerisinde yeni bir düşünme yaşam ve üretim biçimi ortaya koymakla birlikte yeni
gelişmelere ayak uydurmaya çalışmaktadır.
Türk sanatçıları modern sanatın biçimci anlayışını sorgularken Batı’da olduğu
gibi Kavramsal Sanat’a ve yerleştirmelere yönelmişlerdir. 1980’lerden sonra
küreselleşme olgusuyla beraber Türkiye’de sanatçılar dünya ile eşzamanlı eserlerini
sergileme olanakları bulmuşlardır. Türkiye’deki sanatçılar tuval resmi dışında yeni
anlayışlara yönelerek her türlü malzeme olanaklarını kullanmışlardır.
Sanatçıların bir kısmı daha çok tuval resmi üzerinden sanatsal arayışlarını
sürdürürken, bir kısmı ise tuval resminin geleneksel tavrını tamamen bırakarak
Kavramsal Sanat’a dayanan çalışmalar yapmışlardır. Cengiz Çekil, Erdağ Aksel,
Serhat Kiraz, Sarkis, Şükrü Aysan, Ahmet Öktem, Canan Beykal, Gülsün
Karamustafa, Osman Dinç, Balkan Naci İslimyeli, Halil Altındere, Şükran Moral ve
Bülent Şangar gibi sanatçılar resim eğitimi almalarının yanında, güncel sanat
yaklaşımlarından etkilenerek kavramsal içerikli yapıtlar gerçekleştirmişlerdir.
Günümüzde küreselleşme olgusu ile birlikte teknolojinin son sürat ilerleyişi
karşısında sanatçılar, sadece ülkemizde değil, dünyada yaşanan olayları, gündemi,
daha hızlı takip edebilmekte, olaylar karşısında bireysel tavrını yeni sanatsal
yaklaşımlarla ifade edebilmektedirler.
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Benliğin Sıradışı Davranışları ve
Onun Yetenek Tekamülü
Hayati AYDIN1

Özet
Makale, iman edip vahiy ışığında kendisini disipline ederek yaşamanın
insanı yücelttiği konusunu bizzat bu tarz yaşantıları ile öne çıkan, aksiyon
sahibi şahsiyetlerin hayatlarının analizi ve şahsi tecrübeleriyle ortaya
koymayı ve konunun yanı sıra psikolojinin henüz keşfedemediği ve
bazıları için parapsikolojik dediği psişik fenomenlerin dışında kalan insan
davranışları ve benliğinin bir boyutunu irdelemeyi amaç edinmektedir.
Makalede Benlikte yetenek tekâmülü konusu ele alınmaktadır. Bu başlık
altında da sırayla, Görme, Zahiri görmenin(göz kuvvesinin) inkişafı,
Batıni görmenin(kalpsel algının) inkişafı, Lems (Temas) Batş (Tutuş)
kuvvesinin inkişafı, Dil, Konuşma (Faslı Hitab’ın) inkişafı, İşitme (Kulak
kuvvesinin) inkişafı, Şemm’in (Koklama kuvvesinin) inkişafı şeklinde beş
başlık ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mu'cize, Keramet, İlham, Metafizik Algı, Yetenek
Gelişimi

The Extraordinary Behaviours of Self and It’s Gifts Improvement
Abstract
This paper focuses on the subject of the extraordinary behaviours of self
and its gifts improvement. The main purpose of this paper is to show the
majesty of faith and rituals in the spiritual improvement of man. The soul
of man is a grant of Allah. This reality gains Man an unutterable
dimension. Man is always in contact with the divine effect in his self depth
by this soul. Self is a very mystical and wonderful area. According to us
beleive in Allah and to live under the guidance of İslamic faith improves
gifts of man. Religious worship and sincerity carry him to a different
extent. This extent provides him some unusual behaviours and the
expansion of gifts which cannot be explained by psychology and science.
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In a way our aim is to show the mistake of simplified explanation of the
extraordinary behaviours and miracles against Islam by the paper.
Keywords: Miracle, Thaumaturgic Gift, Prophecy,
Metaphysical Perception, Gift’s Improvement.

Inspretataion,

Giriş
Makalenin amacı: İslam dünyasında özellikle dini pratik ve tecrübeleriyle öne çıkan
şahsiyetlerin yaşamlarını, onların tecrübelerini esas alarak konuya yaklaşmak ve
sosyal bilimler sahasında nispeten bir laboratuar çalışmasını ortaya koymaktır.
Böylece insanlığın pek şahit olmadığı, hele günümüz insanının tamamen görmekten
mahrum olduğu ve varlıkların hepsinden üstün kılınan insanın bu rütbeyi hak
etmesinin nedeni olan insanın abidevi bir yönünü ortaya çıkarmaktır.
Genel mütalaa: Mutasavvıflar Kuran’ın bir zahirî bir de batınî manası vardır derken
Kur’an’ın birtakım esrarının bulduğunu, bunun, zahiri anlamın ötesinde ilave bir
anlam olduğunu ve Kur’an’ın bunu bir takım işaretlerle ima ettiğini ifade ederler.
Aslında bu pek de yabana atılacak bir iddia değildir. Nitekim bizim İşari dediğimiz
tefsir geleneğimiz bu açıdan ele alınmış Kur’an yorumu olmaktadır. Ancak bu tarz
yorumlarda zahire ters düşmemenin tefsir metodolojimizde esas olduğunu, bunun
hayati bir kural olduğunu da unutmamak lazımdır. Bundan dolayı konumuzla ilgili
Kuran ifadelerinin zahiri anlama ters düşmeyen İşarî dediğimiz göndermeleri
irdelendiğinde ondan bazı remzî anlamları almak, insanla ve onun ruhsal realitesi ile
ilgili modern ilmin bile fark edemediği bazı gerçeklikleri yakalamak mümkün
olabilmektedir. Bundan dolayı makale "Benliğin Sıra dışı Davranışları ve Onun
Yetenek Tekamülü" konusuna odaklanmış insanın benlik boyutunu inceleme konusu
yapmıştır.
1-BENLİĞİN SIRADIŞI DAVRANIŞLARI VE ONUN YETENEK TEKAMÜLÜ
Tabi benliğin yetenekleri derken onun beş duyu organı ile ilgili olan yeteneklerini
kastediyoruz. Çünkü bu beş duyu, ruhun harici alemlere açılan penceresi olup ruh,
iç-dış dünyalara ait bilgi ve algıları bu duyular vasıtasıyla elde eder. Bundan dolayı
dini yaşantı ve ibadetlerin ne gibi tekâmül sağladığını ancak bu duyular vasıtasıyla
test edebilmek mümkündür.
Şu kudsî hadis bize benlikteki yeteneklerin tekâmülü ve onun sıra dışı
zuhuratlarının hem kaynağını hem de nedenini söylemektedir:
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“Benim bir velime düşmanlık eden kimseye karşı ben de harb ilan ederim. Kimse kendisine
farz kıldığım şeyleri yapmaktan daha sevimli bir şeyle bana yakınlık peyda edemez. Kul bana
nafile ibadetlerle yaklaşmayı sürdürür. En sonunda onu severim. Onu sevdiğimde duyduğu
kulağı, gördüğü gözü olurum, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey isterse
elbette onu veririm, eğer bana sığınırsa onu korurum. Ölümden korkan bir müminin canını
almak kadar tereddüt ettiğim hiçbir şey yoktur. Çünkü ben mümin kulumun kötülüğe
uğramasını asla istemem” 2
Sahih olan bu hadis bize insanın dini kurallara göre sıkı sıkıya yaşamasının
sonucunda uzuvları ve latifelerinde bir inkişafın olabileceğini ortaya koymaktadır.
Abdülkadir Ciylanî bu hadis bağlamında insandaki olağanüstü zuhuratın
başlangıcı olarak inkisarü’l-kalbi göstermekte ve şöyle demektedir: İnsan varlık ve
sebeplerden (beklentisini) kesip iradesinden, beşerî ahlaktan soyutlandıktan ve her
şeyinde Allah’a tevekkül ettikten sonra Allahın fiilleri onda zuhur etmeye, kudret eli
artık onu evirip çevirmeye başlamaktadır.3 Bu da bize insanın iradesini ilahî iradede
eritip, Allah’a tam anlamı ile tevekkül ettikten sonra insan uzuvlarında ilahî
zuhuratın meydana geleceğini ortaya koymaktadır.
Aslında uzuvlar bu bağlamda önemli misyon ve öneme sahiptirler. Çünkü
uzuvlar dinî perhizin gerçekleştiği yerler ve araçlar olduklarından ilahî tecellilerin
kaynağı olmaktadır. Muhyiddin İbn el-Arabi’ye göre sekiz mükellef organın (göz,
kulak, dil, mide, tenasül organı, el, ayak ve kalbin) sekiz tür kerameti vardır. Bu
kerametler bunların şer’î ölçülere uymalarının bedelidir. Bunların her birisinin haricî
ve dahilî kerametleri vardır. Örneğin gözün haram şeylere bakmaması haricî, bunun
ödülü ise başkalarının algılayamadığı manevî alemdeki bazı şeyleri görmesi olup, bu
da, onun dahilî kerametidir. Midenin haricî kerameti haram lokmayı yememesi,
dahilî kerameti ise onun az gıda ile doymasıdır.
Nitekim yine o, el-Fütuhat el-Mekkiyye adlı eserinde “ المعرفة الغيرالعاديةNormal ötesi
bilişim” başlığı adı altında bir bab açarak burada yaptığı analizde Allah'la yakınlık
peyda etmiş kişilere bütün kuvveleri ile veya ilgili kuvveleriyle eşyaları algılama

Buharî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahih / Rikâk 38, Çağrı yayınları, İstanbul, 1981,
Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI. 256; Muhyiddin, İbn el-Arabî, el-Fütuhat el-Mekkiye, elMektebetu el-Arabiyye, Kahire a.g.e, XII. 240
3 Abdülkadir Ciylanî, Fütuhü’l-Ğayb, Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-Türas, 1996, s.11-12
2
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yeteneğinin verildiğini ifade etmektedir. Bundan dolayı koklaması adet ötesi olan bir
kimse için
“ ص اح ب علم االنفاسNefes ilmine sahip”, görmesi kuvvetli olan için “ ص اح ب نظرBakış
sahibi”, teması özel bir şekilde inkişaf etmiş birsi için ise, “برد االناملSoğuk parmaklar
sahibi” şeklinde bunların, kendileri vasıtasıyla adet ötesi ilim elde ettikleri duyulara
nispet edilerek anıldıklarını ifade etmektedir. 4
Her ne kadar psikologlar bu tür inkişafı yetenek inkişafı olarak analiz etseler de
İbn el-Arabî’nin bu analizi bize bu inkişafın normal ötesi, bir ilahî ikram türü
olduğunu, bu inkişafın metafizik bir boyutunun olduğunu ortaya koymaktadır.
Şimdi bu kısa girişten sonra asıl konumuzun analizine girerek uzuv ve latifelerin
ne kadar inkişaf edip, bunlardan nasıl sıra dışı zuhuratların meydana gelebileceğine
bakalım:
1-1. Görme: Bu duyu iki türlü inkişaf etmektedir. a- Zahiri görmenin (göz
kuvvesinin) inkişafı b- Batınî görmenin (kalpsel algının) inkişafı:
1-1-1. Zahiri görmenin(göz kuvvesinin) inkişafı: Hz. Enes’den (r.a.) nakledilen
bir hadiste Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “ Saflarınızı doğrultunuz, sıklaşınız
zira ben sizi arkamdan da görürüm” dediği rivayet edilmektedir.5 Başka bir hadiste de
“Ben sizin görmediklerinizi görür, sizin işitmediklerinizi işitirim. Gökler meleklerle o kadar
dolmuş ki gök onlardan ağırlaşmıştır (ağırlaşmalıdır da) . Gökte dört parmak kadar bir yer
yok ki içinde bir melek başını (oraya) koymasın da secde etmesin. Allah’a yemin olsun ki eğer
siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az güler, kadınlarınızla yataklarda (birleşmeden)
zevk almaz, dağlara çıkar yüksek seslerle Allah’a dua ederdiniz. Kesilen bir ağaç gibi olmayı
ne kadar da çok isterdim”.6
İnsanlarda bu latifenin gelişebileceğine Hz. Sare ve Meryem’in melekleri
görmeleri delil teşkil etmektedir. Nitekim Hanzala el-Esedî (r.a.) “Ey Allah Resulü
(s.a.v) biz senin yanında iken sen bize cennet ve cehennemden bahsederken sanki onları
gözlerimizle görüyoruz. Fakat senden ayrılıp hanımlarımız, evlatlarımıza çift ve çubuğumuza
karıştığımızda bu hal bizden uzaklaşıyor, çoğunu unutuyoruz.

Hanzala münafık mı

oluyor?” demesi üzerine Allah Resulü’ (s.a.) şöyle buyurmuştur:

İbn el-Arabî, Fütuhat, III. 348
Buhari, Kitabü’l-Ezan, 71, 72, 76, 88; Salat, 40, İman, 3; Nesâi, Sehv, 106
6 Tirmizî, Zühd, 9: 2312; İbn Mace, Zühd, 19; Allauddin, Ali b. Muhammed Husameddin elMuttaki, Kenzü’l-Ummmal fi Süneni Akval ve’l-Efal, Müessesetü’r-Risalae, 1981, X. 368
4
5
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“Nefsim elinde olduğu zata yemin ederim ki, eğer benim yanımdaki hale veya zikre devam
etseniz yollar üzerinde ve yataklarınız üzerinde melekler sizinle tokalaşırlardı. Ancak yâ
Hanzalâ, ân ân (yani insan hep aynı hal üzerine olamaz)” bunu üç sefer tekrar etti” 7
Nitekim Gazalî, el-Munkizu mine’d-Dalal adlı eserinde sofilerde Allah Resulü'nün
(s.a.) aydınlık yoluna tabi olduklarını için mükaşefe ve müşahedenin başladığını,
uyanık halde iken bile melekleri ve peygamberlerin ruhlarını gördüklerini ve
bunlardan bazı sesleri ve bazı yararlar elde ettiklerini ifade etmektedir. 8
İbrahim peygambere (a.s.) peygamberlikten önce hâsıl olan melekûtu görme
yeteneği de bu şekilde başlamıştır:
“ Böylece biz İbrâhim'e göklerin ve yerin melekûtunu (büyük ve hârikûlâde muhteşem
varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.” (6/ Enam,75)
Fahreddin er-Razi, Allah, İbrahim’in gözünü (görme kuvvesini) o kadar
kuvvetlendirdi ki yüksek ve alçak bütün melekutu gördüğü rivayet edilir, diyerek
ayeti zahiri anlamıyla yorumlamaktadır. Onun naklettiği kadarıyla Halimî bunun
uzak bir ihtimal olmadığını ifade etmektedir. Çünkü gören kişiler derece derecedir.
Yemame’nin mavi gözlülerinin üç günlük yolda olanları gördükleri rivayet
edilmektedir. Bundan dolayı İbrahim peygamberin (a.s.) gözlerinin bunlardan daha
keskin olması mümkündür, demektedir.9
Gazali’ye göre kalplerle metafizik hakikati algılamanın ötesinde insan baş gözü ile
metafizik boyuttaki varlıkları görebilir: “Bu potansiyelin (ilham ve suretleri algılama)
yalnız uyku ve ölüm halinde açıldığını sanma. Bilakis (din yolunda) ihlaslı gayret gösterir,
riyazet yapar, şehvet, gazap, kötü ahlak ve şerli işleri yapmaktan kendini sakındırırsa yakaza
halinde de insana bu kapı açılır. Eğer bir insan inzivaya çekilir, duyuların yollarını kapatır,
batinî gözünü ve kulağını açar, kalbin melekut alemiyle münasebetini kurar ve sürekli olarak
kalbiyle “Allah, Allah, Allah” derse, nefsinden kendisine ve aleme ait bir hayrın olmadığına
inanır ve Allahtan başka hiç bir şeyi görmezse bu potansiyel ona açılır; Uykuda gördüğünü
yakaza halinde de görür. Ona meleklerin ve peygamberlerin ruhları, güzel ve yüce suretler
görünür. Ona göklerin ve yerin melekûtu ayan olur. Kişi, açıklanması ve nitelenmesi
mümkün olmayan şeyleri görmeye baslar”10 Nitekim el-Munkizu mine’d-Dalal adlı
eserinde Gazalî bazı zorunlu kesintilerle beraber on seneye yakın uzlet ve halvete
girip riyazet, gayretle nefis terbiyesi ve ahlakını güzelleştirmek, kalbini zikir için

Müslim, Tevbe, 12; İbn Mace, Zühd, 28; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/ 175, 4/178
Muhammed b. Muhammed el-Gazalî, el-Munkızu mine’d-Dalâl, Dâru Fikri’l-Lübnanî, Beyrut,
1993, s. 83
9 Fahreddin, er- Razî, et-Tefsirü’l-Kebir, Daru İhyai’t-Türasi’l- Arabi, Beyrut, 1998, III. 200
10 Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, el-Gazali, Kimya-ı Saadet, Daru’l-Kutubi’l-Ilmiyye,
Beyrut, 1988, s. 136
7
8
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tasfiye etmekle uğraştığını ve bunun sonucu bu tarz bir deneyimi gerçekleştirdiğini
ve nitelenmesi mümkün olmayan bazı metafizik olaylara şahit olduğunu
söylemektedir. 11
Nitekim Şah Veliyullah ed-Dehlevi, Hücetullahi’l-Baliğe adlı eserinde bu tarzda bazı
anekdotlarını ifade etmektedir. O şöyle demektedir. Birçok sefer şahit olduğum bir
olay şöyle gelişiyordu. İnsanları aralarında kavga ediyor, birbirlerine kin
besliyorlardı. Ben Allah’a dua ediyordum. Hemen misalî (tipik) bir nurdan noktanın
yere indiğini ve düştüğü yerde yayıldığını (insanları sardığını) görürdüm.
Yayıldığında bu kişilerdeki kinin yok olduğunu ve meclis dağılmadan da birbirlerine
iyi davrandıklarını, her bir hasmın diğerine sanki aralarında ülfet var gibi yakınlık
gösterdiklerini

görürdüm.

Bu

benim

gördüğüm

hayret

edilecek

Allah’ın

delillerinden birisiydi. İkinci olarak bir çocuğum hastalandı zihnim onunla
meşguldü. Bu esnada öğle namaz kıldığımda ölümünün indiğini gözlerimle gördüm.
O günün sabahında çocuk ruhunu teslim etti.12
Görüldüğü gibi bütün bu yorumlar birbirini desteklemekte ve görme duyusunun
inkişaf edebileceğini ortaya koymaktadır.

1-1-2. Batınî görmenin (kalpsel algının) inkişafı:
Batini görme, “….Zira gözler kör olmaz; fakat (asıl) göğüslerdeki kalpler kör olur.”
(Hac, 22/ 46) ayetiyle işaret olunan algı, görüngüdür. Zira Ebu Talib el-Mekkî’ ve Gazalî
gibi bazı İslam alimlerine göre kalp gayba ait Allah’ın hazinelerinden bir hazinedir.13
Bu ifade, kalbin manevî bir takım tasarruf ve olağandışı durumlarının olabileceğine
işaret etmektedir.
Kur’an’da onlarca ayet insanın kalbinin sağırlaşacağını, hakikati idrak edemez
olacağını ifade etmektedir. Bu ayetlerde bu tür kalpler için ameh (sağırlaştırılmışkörleştirilmiş) tabiri kullanılır. Bazen de bu tür kalpler için hakikati ters algılamaya
delalet etmek üzere “Ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslemişizdir, onlar
amehtirler (körü körüne bocalarlar).”( 27 / Neml, 4) denilmektedir.
İslam alimlerine göre kalp hastalanır ve onun hastalığı bir nevi kalbin
bozulmasıdır. Bu hastalık neticesinde kişinin Hakka ait tasavvuru ve ona ait iradesi
bozulmaktadır. Bu aşamaya gelen kalp artık hakkı hak olarak görmez veya onu ters
Razî, a.g.e., s. 82- 83
Şah Veliyullah b. Andurrahim, ed-Dehlevî, Hüccetullahi’l-Bâliğe, Daru İhyâi’l-Ulûm, Beyrut,
1992, I. 198
13 Gazali, Kimya-ı Saadet, s. 125; Muhammed b. Ali b. Atiye, Ebu Talib el-Mekki, Kutu’l-Kulub fî
Muameleti el-Mahbub, Matbaatu Mustafa el-Babi el-Halebi, 1961, I. 236; Ebu Hamid Muhammed
b. Muhammed, el-Gazali, Kimya-ı Saadet, Daru’l-Kutübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1988.s. 125, 136
11
12
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yüz olarak görür. Veya hakkı idraki noksanlaşır, ona ait olan iradesi bozulur. Bunun
neticesi olarak Hakka karşı buğz besler, batılı sevmeye yönelir. 14
Kuran’da zaman zaman idrak mahalli kalp olarak isimlendirilmektedir. Bunun
nedeni de iradenin görünmez içsel bir özellik taşımasıdır. Kur’an, kavramaya çalışan
şeyi (benliği) kalp olarak kabul eder. Kur’an’a göre kalp, hisseden, anlayan,
kavrayan, seven, nefret eden bir varlıktır. Kur’an kalplerine kulak vermeyen kişileri
sağır ve dilsiz olarak tanımlamaktadır (Bkz. 7/A'râf, 179; 22 Hac, 46; 47/
Muhammed, 24).
Kur’an’a göre kalplerinde hastalık olanların, kalpleri mühürlü olanların, gözleri
perdeli olanların, ayrıca kulakları mühürlü olanların anlayış kabiliyetleri, seziş
yetenekleri, doğruyu, hakikati kavrama istidatları kaybolur.15
Kalbin hakikati gayb aleminden (ruh) olunca kalp iman ve ibadetle cilalanıp,
zaaflardan sıyrıldığında oradan bazı fizik ötesi algılar alınabilmektedir. Şehristanî, elMilel ve’n-Nihalde kalpleri saflaşan bazı kudsi nefis sahiplerinin Aklı Faal16ile şiddetli
bir irtibatı sağladıklarını bu aşamada iken eğitim ve tefekkür olmaksızın ilimlerin
yoğun bir şekilde kalplerine aktığını ifade etmektedir.17 Aynı duruma Muhyiddin İbn
el-Arabi de temas etmekte ve el-Fütuhatü’l-Mekkiye de Allah’ın ilim elde etmede
kendileri için harikuladelik (adet ötesi bir hal) yarattığı bazı kulları vardır,
demektedir. Bu tür insanlar (Allah’ın kendilerinde yarattığı bir idrak sayesinde)
bütün kuvveleri ile aklî ve hissî ilim elde ederler. Bu tür insanlarda özellikle görme
kuvveti büyük rol oynar. Hakeza işitme ve diğer bütün kuvveleriyle ilim elde
ederler. Bu ilim arizî (bir kuvvet tarafından içlerine fısıldanan) bir ilimdir. 18 Nitekim
Muhyiddin İbn el-Arabî aynı eserinde el-Vahyü’l-Arizî dediği asıl vahyin ikincil türü
olan tali, rastlantı vakaların tesadüfi olmadığını bunların Allah’ın el-Batınü’l-Hakîm
(Bu isim 57/ Hadîd, 3 de geçmektedir) olan isminin gerektirdiği bir hikmet gereğince
peygamberlerin olmadığı devrelerde kendilerinin fark etmediği bir şekilde her
devrin hükemasının (kanun yapıcılarının) gönlüne attığını ve bu kişilerin kesinlikle
Allah’tan mı? bilmedikleri, ancak aslının ilahi olduklarını hissettikleri bu rastlantıları

İbn Kayyim el-Cevziyye, Mevaridü’l- Eman, Daru İbn Cevzi, 1991, s. 48
Halis Albayrak, Kur’an’da İnsan Ğayb İlişkisi, Şule Yayınları, İstanbul, 1993, s. 200
16 Özellikle Farabî’nin felsefesinde varlık sıralamasında maddi dünya ile maddi cisimlerden
yoksun olan dünya yani akıllar dünyası arasındaki geçişi ve bağlantıyı sağlayan akıl “faal akıl”
olarak isimlendirilmektedir. Daima aktif olan faal akıl, ay altı âlemini yani yer küreyi idare
eder.
17 Ebu’l-Feth, Muhammed b. Abdülkerim, eş-Şehristanî, El-Milel ve’n-Nihal, Darü’l-Kütubi’lİlmiyye, Beyrut, 1992, III.641
18 İbn el-Arabî, Fütuhat, III. 316
14
15
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görüşlerine katarak kendi zamanlarındaki tebaaları için kanunlaştırdıklarını ifade
etmektedir.19
İmanın öngörüyü kuvvetlendirdiği malumdur. İbn Kayyım el-Cevziyye Medaricu’sSalikin adlı eserinde gerçekleşmiş öngörülere dair Müslüman şahsiyetlerden birçok
örnek vermektedir.20 Allah Resulü (s.a.) de“Müminin ferasetinden korunun, çünkü o
Allah’ın nuruyla bakar”21 diyerek müminin bakışındaki isabetliliği ortaya koymuştur.
Kur’an’da da “ Ey inananlar, Allah'tan korkarsınız O size iyi ile kötüyü ayırt edici bir
Furkan (anlayış) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.”
(Enfal, 8/29) demekte ve inancın içsel dünyada hakkı batıldan tefrik eden bir
insiyakın veya altıncı bir hissin doğmasına neden olduğu ifade edilmektedir.
Nitekim Ebu Talib el-Mekki Kutü’l-Kulub’da metafizik boyuttan insan kalbine akan
bilgileri taksim ederken “Hatıru’l-Yakîn / Yakin bilgisi” adlı başlığın altında şunları
demektedir: Kim Allaha dönerse Allah onun kalbini korur. Allah Resulü (s.a.) Birr
(iyilik) ve İsm (günah) nedir diye soru soran kişiye

"Günah kalbi tırmalayan

(çentikleyen) şeydir ” “ Kalbine sor velev ki müftüler sana fetva verseler” 22 şeklinde
cevaplar vermiş ve kişinin kalbinden işin ruhsatını sormasını istemiştir. Çünkü
inançlı kişinin kalbi iman nuru ile aydınlanmıştır, bu nur ile olaylara bakar veya
kendisi iman hakikati ve kalbin bilgisi olan bu nur ile hakikati konuşur. 23
Bu türden bilginin kalbe akması hakkında müfessirler de ayetlerin yorumlarında
temas etmektedirler. Örneğin,

“(Yusuf) şöyle dedi: "Size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmezden önce bu
(rüya)nın yorumunu size haber vermiş olurum. 24 Bu (yorum ve gaybdan haber verme)
Rabb'imin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben, Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir
kavmin dinini terk ettim:

İbn el-Arabî, Fütuhat, VIII. 78-79
Bkz. Ibn Kayyım, el-Cevziyye, Muhammad b. Abu Bakr, Medaric es-Salikin, Darü’l-Kitab elİlmiyye, Beyrut, I. 503-516
21 Buharî, İman, 82
22 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV.194
23 Ebu Talib el-Mekki, a.g.e., I. 235
24 Gerçi bazı müfessirler ayetin bu ifadesini “Size yemek gelmeden önce rüyalarınızın tevilini
söylerim” şeklinde anlamlandırmaktadır. Ancak Hz. Yusuf (a.s.) rüyanın tevilini biliyorsa
neden yemek gelmezden önce söylerim diyerek bunu yemeğin gelme vaktine kadar erteliyor,
hemen söylemesi gerekirdi. Halbuki size yemek gelmeden önce bu yemeğin ne olduğunu
söylerim şeklinde anlarsak bu daha uygun bir yorum olur ve bu problem de ortadan kalkmış
olur. Nitekim Hz. İsa (a.s) da aynı şeyi söylemiştir “Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber
veririm” (3/ Ali İmran, 49)
19
20
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"Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim, herhangi bir şeyi Allah'a
ortak koşmağa hakkımız yoktur. Bu (tevhid), bize ve bütün insanlara Allah'ın bir lutfudur,
ama insanların çoğu şükretmezler." (12 / Yusuf 37-38)
Ayetteki Yusuf’un “Bu Rabb'imin bana öğrettiği şeylerdendir” ifadesini Zemahşeri
Yusuf’un “ben bu gaybî bilgiyi bir kehanet ve yıldızlara (fal yapmak için) bakmak suretiyle
değil de Rabbimin bana öğrettiği bir ilim gereğince söylüyorum” şeklinde yorumladıktan
sonra peşindeki cümleye talil anlamını yüklemekte ve Yusuf’a bu bilginin
verilmesinin nedenini şuna dayandırmaktadır:

25

“ (Çünkü) Ben, Allah'a inanmayan,

ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un
dinine uydum.” Yorum tarzından anlaşıldığı kadarıyla Zemahşeri'ye göre bu bilginin
nedeni, Hz. Yusuf’ta içsel latifenin inkişafı, onun imanından ve hak yoldaki samimi
sebatından kaynaklanmaktadır.
Her ne kadar genellikle Batı epistemolojisi inkâr etse de Kur’an’da varlıkların
metafizik boyut ile iletişim içinde olduğu ifade edilmektedir. Hayvanların
davranışlarında akıllara hayret verecek derecede sevki tabii olarak adlandırılan
davranışları bu metafizik etkiyi ortaya koymaktadır. Kur’an bunu sarahaten (Hz.
Hud’un kendi kavmine karşı ihticac cümlesinde) ifade etmektedir:
“… Hiçbir canlı yoktur ki O, onun perçeminden tutmuş olmasın (onu dilediği gibi sevk
ve idare etmesin)…” (11 / Hûd 56)
Ayet ifadesinde olduğu gibi Arap dili gramerinde olumsuz ifadelerin "illâ" ile
olumsuzlandığında hasr ifade etmesi, bütün canlıların ilahi bir etki, bir rehberlik
altında olduğunu ortaya koymaktadır. Bal arısına kendi görevini ifa etmede,
kovanları edinmesinde ilhamın yol gösterdiğinin ifade edilmesi bunun delili
olmaktadır.
“Rabb'in bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kuracakları çardaklardan
evler edin!" (16 / Nahl 68)
Modern ilim ve psikoloji hayvanlardaki bu sevki tabiinin kaynağını ve nasıl
meydana geldiğini izah edememektedir. Halbuki eğer bunun gibi bir olgu canlıları
idare eden, hikmetle işleri tedbir eden bir yaptırıcı kudrete havale edilmezse işin
içinden çıkılamaz. Nitekim insanin metafizik ilişkisi ile ilgili olarak da Hz. Davud
(a.s.) hakkında “Ona, sizi, savaşın şiddetinden korumak için zırh yapmayı öğretmiştik. Ama
siz şükrediyor musunuz ki?” (21 / Enbiya, 80) buyrulmaktadır.

Mahmud b. Ömer, ez- Zemahşerî, el-Keşşaf an Hakâiki Gavamidi’t-Tenzîl, Dârü’l-Kitabi’l-Arabî,
ts.,II. 470
25
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Hz. Nuh’a da "Gözlerimizin önünde ve vahyimiz gereğince gemiyi yap.." (11/ Hud, 37)
şeklinde emredilmesi, insanlık tarihindeki buluşların ilham sayesinde gerçekleştiğini
ve Allahın sürekli insanla iletişim içinde olduğunu ortaya koymaktadır.“Allahtan
korkun Allah size öğretiyor / öğretecektir” (2/ Bakara 282) ayeti insanın bu metafizik
iletişimin boyutunu ortaya koymaktadır.
Aslında bu tip (gnostic) bilgiyi mutasavvıflar çok işlemektedirler. Büyük
mutasavvıflardan sayılan Mevlana’nın şu ifadeleri bu kabildendir:“Kendinden
kurtuldun mu, tümden burhan kesilirsin. Kul yok oldu mu sultan olur. Bilgin kişinin azığı,
kalemden meydana gelen eserlerdir. Sofinin azığı nedir? Ayak izleri. Senin aynada apaçık
gördüğünü pir, senden önce kerpiçte görür.”26
Sufilere göre Allah has kullarından beşeri sıfatları kaldırıp kendi sıfatlarıyla
onları süslediği zaman bunlar gaybı bile bilirler. Bu hallerde sufiler kendilerinde
değil Allah’ta yaşıyorlar; Allah’ın gözüyle bakıyor, Allah’la işitiyorlar. Bu görme ve
işitme işi kendilerinde tecelli eden bir ilahi sıfat sayesinde olmaktadır.27 Ancak buna
rağmen İslam alimleri ilham, rüya kerâmet veya gizli ilimlerle bazı şeylerin
sezilebileceğini kabul etmelerine rağmen bu elde edilen bilgiyi zannî bir bilgi olarak
kabul etmekte ve bunun bir delil olarak ileri sürülemeyeceğini ifade etmektedirler.28
Bu ilhamın özellikle bilim adamlarının buluş ve keşiflerinde kayda değer bir
fonksiyon icra ettiğini “Kur’an’da Psikoljik Dinginlik ve İç Aydınlığı”

adlı

makalemizde29 geniş bir şekilde yer vermiş bulunuyoruz.
Gazali’ye göre hiç kimse yoktur ki kalbine ilham yoluyla doğru bir fikir /
temayül, Tanrının beyanı doğmasın. Bu ise duyular vasıtasıyla değil ancak
bilinmeyen bir tarzda kalpte doğar. Çünkü kalp melekut âlemindendir. Duyular ise
bu aleme aittir. Bundan dolayı eğer duyuların meşguliyetinden uzak olmazsa bu
durum, diğer alemi müşahede etmeye bir perde olur. 30
Yine Gazalî şöyle demektedir: İnsan yaşadığı müddetçe dışardan melekler ona
fısıltıyla yardım ederler. Çünkü nefis ruhun bir hakikati olduğu için ruhanî olan
meleklerden gelen tesiri kabul eder ve bu etkinin altında kalır. Bunu ancak ilim
erbabı bilir. Nitekim Allah hayrın meleklerden, şerrin de şeytandan geldiğini ihbar
Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi Tercümesi ve Şerhi, 1323, 160, 151, II, 402
Bkz. Süleyman Ateş, Sülemi ve Tasavvufi Tefsiri, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1969, s. 145; Sadık
Kılıç, Kur’an’da Gayb Alemi, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-V (İslam Düşüncesinde Gayb
Problemi-1), Ensar Neşriyet, İstanbu, 2003, s. 51
28 İlhamla ilgili klasik kitaplarımızda şöyle denilmektedir:
ّ  “ االلهام ليس من اسباب المعرفة بصحة ال ّشئ عند اهل الحİlham, Ehli Hakka(Sünnete) göre bir şeyin
ق
doğruluğunu ortaya koymak için bilgi vasıtalarından birisi değildir” en-Nesefi, Şerhü’l-Akâid, s. 45
29 Hayati Aydın, "Kur’an’da İç Aydınlığı ve Psikolojik Dinginlik", Akademik Araştırmalar Dergisi,
34 (2007).
30 Gazali, Kimya-i Saadet, s. 136.
26
27
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etmektedir. Nefis bil kuvve (yetenek bazında) bilgi sahibidir. Melekler kuvvede olan
şeyi fiile çıkartırlar. Böylece insan bilfiil bilen olur. Bunu temin etmede en yüksek
zümre peygamberlerdir. Ondan sonra derece derece insanlar gelir. Bu ancak ruhu
temizlemekle ve bu boyutun üzerinde durmakla mümkündür.

31

Gazali’ye göre

bunun mantığı şudur: Kalp ayna gibidir. levh-i mahfuz da bir ayna gibidir. Levh-i
Mahfuz’da her mevcudun sureti vardır. Bir ayna diğer aynaya karşı geldiğinde
birinde olan şey diğerinde görülür. İşte bunun gibi levh-i mahfuz’da olan şey dünya
şehvetlerinden soyutlanmış olan insanın kalbinin aynasında görülür. Ama eğer bu
şehvetlerle meşgul olursa melekut alemi ona kapalı olur. Eğer uyku halinde iken
duyuların ilgilerinden uzak olursa melekut aleminin cevherleri onda doğar ve Levh-i
mahfuz’da olan suretler onda görülmeye başlar. 32
Bütün bunlar insanın metafizik bir boyuttan bazı algıları aldığını ortaya
koymaktadır. Buna rağmen Psikologlar ilahi ilhamı kabul etmezler; Ancak onlar
insan zihninde ansızın doğduğu görülen bir yaratıcı düşünceyi (creative thinking)
kabul etmektedirler. Bunu da ifade etmek üzere ilham (inspration) veya aydınlanma
(illumination) kavramlarını kullanmaktadırlar. Onlar bu türden ilhamları bizzat
düşünürün aklından kaynayan bir fizyolojik faaliyet olarak görürler. 33 Hâlbuki
Kur’an’da onlarca ayetin insana metafizik dünyadan bir bilginin geldiğini ifade
etmesi34 psikologların bu bağlamda hatalı olduklarını ortaya koymaktadır.
Duyguları bilgi edinmede en çok mistik filozoflar kullanmıştır. Ancak
Pozitivistlere göre tecrübeye konu olmayan bir şey, insan bilgisine de konu olamaz.
Tecrübe alanımız dışında kalan bir şeyi bilmemiz mümkün değildir, derler. 35
Felsefe ve Psikolojide aşkın bilgiler için mistik ve okkült bilgi tabiri
kullanılmaktadır. Özellikle İlahiyatçı filozoflar denilen Eflatun, Sokrates, Pisagor ve
Newton gibi filozoflar sezgiye çok büyük rol vermişlerdir. Okkült bilgi ise bir
psikoloji terimi olup gizli bilimlerin metotlarıyla algılanabilen duyular üstü
gerçekliklerin varlığının bilimi olarak kabul edilir.36 Bu tür bilginin içine büyü,
kehanet vs. girmektedir. Büyük olasılıkla bu tür bilgi Sümer, Asur, Babil ve Hint

Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, el-Gazali, Mi’racu’s-Salikin, Daru’l-Kutubi’l-Ilmiyye,
Beyrut, 1988., s. 104
32 Gazali, Kimya-i Saadet, s. 135.
33 Geniş bilgi için bkz. Muhammed Osman Necati, el-Kur’an’ ve İlmu’n-Nefs, Darü’ş-Şurûk, s.
201.
34 Bakara, 2/51, 282; Nisâ, 4/ 113; Mâide, 5/11; Yusuf, 12/6, 21-22, 38, 68, 93, 86, 96; Kehf, 18/
65-66, Tâ-Hâ, 20/38-39; Enbiyâ, 21/78-79, 80
35 Ahmet Bardak, Kur’an’da İlmi Ledünnî (Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Danışman: Prof. Dr.
Hayati Aydın), 2066, s.14
36 Brian Ward, Altıncı Duygu (Trc: İpek Babacan), İstanbul, 1979, s. 9; Albayrak, a.g.e., s. 211;
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medeniyetlerinden kalan bir

bakiye

olup İslam tarafından ret edilmiştir.

Parapsikolojide bu tür bilgi para normal bilgi olarak ifade edilmektedir.
1-2. -Lems (Temas) Batş (Tutuş) kuvvesinin inkişafı:
Muhammed Esed olayı ret etse de birçok kaynakta nakledildiği kadarıyla Allah
Resulünün (s.a.) Bedir harbi esnasında düşmana“ َاهت الوجوهyüzleri kara çıksın”
diyerek attığı bir avuç toprağın düşmanların mağlubiyetine neden olmasıdır.
İlk bakışta olay bir efsane gibi algılanabilir. Ancak Allah Resulü’nden (s.a.v.) bu
türden zuhuratlar hasıl olmuştur. Câbir b. Abdillah, Allah Resulü’ne (s.a.v.) “Ben at
sırtında duramıyor, hep düşüyorum” dedi. Allah Resulü’ (s.a.v.) onun sırtına vurdu ve
bundan sonra da Cabir at sırtından bir daha hiç düşmedi. Yine Allah Resulü’ (s.a.v.)
Ashaptan merkepleri ağır olanlardan bazılarının merkeplerinin arkasına vurduktan
sonra bunların bütün bineklerden en önde koşan ve sahiplerinin yetişemedikleri
hayvanlar oldukları anlatılmaktadır. Yine bir gün Allah Resulü’ (s.a.v.)

Ebu

Talha’nın ağır yürüyen atına binmişti, Ashab da arkasından bineklerini sürüyorlardı.
Atın daha önceki halinden eser yoktu atla ilgili

“ (Gördüğünüz gibi) Onu

yakalayamadınız! Biz onu deniz gibi bulduk” dedi ve bundan sonra hiçbir atın onu
geçtiği görülmedi.37
Şu ayet, Sebeb-i Nüzûl olarak bu olaya (toprağı düşman yüzüne taraf atma
olayına) dayandırılmaktadır:
“(O gün) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü; (ey Muhammed), attığın zaman
sen atmadın, fakat Allah attı.” (8 / Enfal, 17)
Bir çok müfessir ayeti, Allah Resulü’nün attığı bir avuç toprağın düşmanı
bozguna uğratması ile yorumlamışlardır.38
Ayet, Ehli Sünnet düşüncesinde Allah, kullarının fiillerinin yaratıcısıdır
delillerinden birisini oluşturmaktadır. Ancak Âlusî, bir Ehli Sünnet alimi olmasına
rağmen şöyle demektedir: “Kur'ân'da, Allah Resulüne isnat edilip akıllara hayret veren
atmanın kendisi tarafından gerçekleştirilen normal bir atış olduğunda bir problem
görmüyorum. Söz konusu atma fiilinin Allah Resulüne isnat edilmesi mecaz değil hakikattir.
Çünkü Allah Resulü bunu, Allah tarafından kendisine ihsan edilen etkili bir güç ile
gerçekleştirmiştir. Ancak bu atma işinin insana verilen güç sınırını aşmıştır. Zira insana
verilen gücün sınırı belli olup bu derece etkili olamaz. Bundan dolayı Allah bu atma işini

Buharî, Cihad ve’s-Seyr, 117, 154; İbn el-Arabî, Fütuhat, III. 382; Aynı şekilde bkz. Buharî, Cihad
ve’s-Seyr, 154
38 Örnneğin Bkz. Fahreddin, er- Razî, et-Tefsirü’l-Kebir, Daru İhyai’t-Türasi’l- Arabi, Beyrut,
Dârü'l-Fikr, 1981, XV. 144; Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an Hakâiki Gavamidi’t-Tenzîl,
Mektebetü'l-Abikân, Riyad, 1998, II. 566.
37
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kendi zatına isnat etmiştir. Söz konusu eylemin amacı fiili Allah Resulünden nefy etme
olmayıp, yapılan fiilin çok büyük bir iş olduğunu göstermektir. Hulasa Kuranda anlatılan,
büyük ve insanların fiillerine benzemeyen atma eylemi her ne kadar Allahın izni ve verdiği
etkili kudret ile Allah Resulünden hakikaten sadır olmuş ise de söz konusu fiilin insan
gücünü aştığından sanki Allah Resulü tarafından değil de direkt Allah tarafından yapıldığı
anlatılmaktadır. Bu şekildeki anlatımın amacı, fiili Allah Resulünden gerçek nefiy etmek
olmayıp, yapılan fiilin büyük bir iş olduğunu belirtmektir.” 39 Alusî bu görüşü ile sanki Ehli
Sünnetin çizgisinden mu’tezile çizgisine yaklaşmaktadır. Ancak Mu’tezile kul kendi
fillerinin yaratıcısıdır demekle birlikte bu fırka mensupları ve nispeten İbn Hazm
gibiler mucizenin sihirbaz, kahin ve evliyaullah da olmak üzere mislini
getiremedikleri ancak meydana gelmesinde Allahtan başkasının tesiri olmadığı
olağanüstü zuhurat şeklinde tarif ederek40 bir nevi peygamberler dışında
başkalarından

olağanüstü

zuhuratın

meydana

gelebileceği

ihtimalini

ret

etmektedirler. Nitekim Ehli Sünnet mütekellimlerinden Kadı Ebu Bekr ve Ebu Ya’lâ
mucizeyi, Allah tarafından varlığın (yaratılanın) mutat gücünün ötesinde kişide bir
güç var etmekle kendisinden zuhur eden olay olarak tanımlamaktadır.41 3/ Âl-i
İmrân, 49 da

Hz. İsa’nın kuş şeklini yapıp üfürdükten sonra onun kuş olup

uçmasının, ölüleri diriltmesi ve benzer şekilde diğer mucizelerinin dile getirilmesi
esnasında bu tasarruflarının Allah iznine bağlanması bu gerçeği yani mucizelerdeki
olağanüstü zuhuratın Yüce Allah kudretinin insan uzuvlarından zuhur ettiği
şeklinde vukuu bulduğunu ortaya koymaktadır.
Bundan dolayı ayet, Ehli Sünnetin savunduğu şekilde insanın fiillerini Allah’ın
yarattığına delil olmanın yanında insan kudretinin ötesinde ilahi kudretin insan
fillerinden zuhur edebileceğinin delilini oluşturmaktadır. İbn Lebban, “Kulların fiilleri
için, yaratıcısı Allah olmakla birlikte uzuvlar kaçınılmazdır (yürümek için ayak, tutmak için
el, işitmek için kulak v.s.). Bununla birlikte Allah’ın sıfatlarının tecellilerinde iki olgu vardır:
1-Kullara ait olgu: Bu, suret ve bedene ait uzuvlardır. 2-Kendisine ait olgu. Buna da kullar
tarafından anlaşılmalarını ve aşinalıklarını sağlamak için kullarına ait olguların isimleri
verilir,”42 demektedir.43 Bunu baz tuttuğumuzda uzuvlar ilahi tecellilerin mazharı
(olgusu) olmakta ve uzuvlardan Allah’a ait zuhuratlar meydana gelebilmektedir.
Özellikle Muhyiddin İbn el-Arabî bu konuda Fütuhatı Mekkiye’de bir bab açmış ve
bunu “سريان الحال عن طلريق المس او المعلنقةHalin temas veya kucaklaşma ile nüfuzu” şeklinde
Şihabuddin, Alusî, Ruhü’l-Meani fi Tefsiri’l-Kur’ani’l Azim ve Sebi’l-Mesani, Darü’l-Fikr, Beyrut,
1987, VIII. 186
40 Ebü’l-Abbas, Ahmed b. Abdükhalim, Ibn Teymiyye, En-Nübuvvat, Matbaatü’s-Selefiyye,
Kahire, 1386, s. 31
41 Ibn Teymiyye, a.g.e., a.y.
42 Subhi, Salih, Mebahîs fî Ulumi’l-Kur’an, Daru’l-İlm li’l-Melayîn, Beyrut, 1979, s. 285-286
43 Subhi, Salih, a.g.e., s. 285-286
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adlandırmıştır. O bu babda şöyle demektedir: Evliyalardan bazıları kendi
hallerinden bir hali keşif (kerâmet ) veya ilahî bir tanıtımla istidatlı gördükleri
birisine verebilirler. Bu kişiye temas etmek, sarılmak, öpmek veya elbiselerinden
vermekle ya da “elbiseni aç” der ve vermek üzere istedikleri şeyden avuçlamakla
eteğine dökerler. Onlara bakan havayı avuçluyorlar zanneder. İstedikleri miktar
kadar avuçtan koyarak eteğini sıkı sıkı göğsüne kapatmasını tavsiye ederler. Böylece
bu hal hemencecik diğerine sirayet etmektedir.44 O, bunu bir takım şeyhlerimizden
de gördük, diyor. İnsanlardan biri yanlarına geldiğinde şeyh bana bunda istidat
vardır diyerek ona yaklaşır ve istediğini vermek için kendisine dokunduğunda veya
sırtına vurduğunda hemencecik kişideki eski hal zail oluyor yeni bir hal onda zuhur
ediyor ve din yoluna sıkı giriyordu. Bu halin sahiplerinden birisi de Ezdeşir’in
talebesi Mekke’de medfun olan Mekkeli Vâsitî’dir. Bu zatın kendisine has bir hali
vardı ve bu vukuu bulduğunda yanında olana bana sarıl diyor veya yanındaki bu
hali biliyorsa ona sarılıyor ve ondaki bu hal sarılana sirayet ediyordu. 45
Nitekim Allah Resulü’nün (s.a.v.) de böyle davranışları vardı. Bir seferinde Ebu
Hureyre (r.a.) Kendisine (s.a.v.) işittiklerini unuttuğundan şikâyet etti. Allah Resulü’
(s.a.v.), ona “Ebu Hureyre! Eteğini aç” dedi. O da eteğini açtı. Allah Resulü’ (s.a.v.)
havadan üç avuç alarak onun eteğine boşalttı ve “Eteğini göğsüne doğru sıkı sıkı kapat
dedi”. Ebu Hüreyre bundan sonra işittiğim şeyleri asla unutmadım, demiştir.46
Bu konuda ikinci bir örnek de şudur:
“ Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik: "Ey dağlar, (onun yaptığı
tesbihi) onunla beraber yankılayın. Ve ey kuşlar (siz de onun tesbihine katılın)!" ve ona
(Davud’a) demiri yumuşattık: "Geniş zırhlar yap, dokumasını ölçülü yap ve (hepiniz) iyi
işler yapın. çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim." diye (vahy ettik).” (34 / Sebe, 10-11).
Müfessirlerin birçoğuna göre demir, Hz. Davud’un elinde kil, hamur ve
mum gibi şekil almakta ve onu istediği şekilde ateşte ısıtmaksızın ve çekiçle
dövmeksizin yoğurmaktaydı 47
Kurtubî, Hz Davud’a demirin yumuşatılmasının nedeni hakkında şöyle bir hikaye
anlatmaktadır: Hz. Davud (a.s.) İsrail oğullarına kral olunca kendisi ve ahlakıyla
ilgili ne konuşulduğunu öğrenmek için tebdili kıyafet ederek gizliden şehirde gezer
ve bir melekle karşılaşır. Davud onu insan zanneder. Hz. Davud, insan şeklinde
temessül eden bu şahsa ‘kral Davud’la ilgili görüşün nedir?’ der. O da “Allah’la dostluğu

İbn el-Arabî, Fütuhat, III. 380-381
İbn el-Arabî, Fütuhat, III. 380-381
46 Buharî, İlim, 42, Menâkıb, 27
47 Bkz. Zemahşerî, a.g.e., III. 571; Muhammed b. Ali, eş- Şevkanî, Fethü’l-Kadir, Mustafa el-Babi
el-Halebi, 1964, IV.315
44
45
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olsaydı daha güzel bir kul olurdu” der. Hz. Davud “o nedir” der? O da “Davud beytül
maldan geçiniyor. Eğer o, elinin emeği ile geçinseydi tam faziletli bir şahıs olurdu”der.
Bunun üzerine Hz. Davud saraya döner ve Allah’a kendisine bir meslek öğretmesi ve
onu kendisine kolaylaştırması duasında bulunur. Allah da ona zırh yapma sanatını
ilham eder (Bkz. 21/ Enbiyâ 80) ve ona ellerinde demiri yumuşatarak demirden zırh
yapmayı sağlar. Hz. Davud böylece bundan elde ettiği gelirle hem geçinir hem de
Müslüman fakirlere tasadduk ederdi”.
Bu, Hz. Davud’un helal kazanmadaki yüksek ihlasını ve azmini gösteren bir
anekdottur.48Nitekim bazı hadisler Hz. Davud’u (a.s.) şu şekilde tanımlamaktadır:
“Davud’a kıraat kolaylaştırılmıştır. O bineğinin hazırlanmasını emreder ve daha bineği
hazırlanmadan Zebur okurdu. Ayrıca o, yalnız kendi el emeğini yerdi”

49

“Hiç kimse kendi el

emeğinden daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Allah nebisi Davud sadece kendi el emeği ile
geçinirdi”50 Kral olmasına rağmen Hz. Davud’un (a.s.) sadece kendi el emeğiyle
geçinmesi onun ihlasının yüksekliğini göstermektedir.
Kur’an ferdi olaylardan bahsetse de zımnında evrensel bir kuralı ima ettiğinden
şüphe yoktur. Bundan dolayı mucizeler büyük ihtimalle istimrar eden bir kanunun
tezahürüdür. Bundan dolayı Ayasofya ve Kabedeki taşlarda çıkan ayak izleri de
böyle bir kudretin ortaya çıkmasının neticesi olabilirler. Evliyaullahtan bazılarının
bastıkları taş ve demir gibi sert maddeler üzerinde ayak izlerinin çıktığına dair halk
arasında bazı hikayeler anlatılmaktadır. Nitekim Şehristanî el-Milel ve’n-Nihal adlı
eserinde nefisleri taksim ederken dünyaya iltifat etmeyen bazı seçkin nefislerin
olduğunu ve bunların heyulâya (maddeye) tesir ettiklerini ifade etmektedir. O şöyle
demektedir: “Heyulâ (Madde) bazı seçkin nefislerin etkisine boyun eğmekte, onların
nefislerinden akan tesirin altında kalmaktadır. Bu gibi nefisler, sert, katı maddeleri eritebilir,
şeklini değiştirebilirler; Akıcı cisimler bunların etkisi altında donabilir, katı hale dönüşebilir,
taşlaşabilirler. Bu gibi nefislerin alelade nefislere ilişkisi güneşin mum ile ilişkisi gibidir”51
Bütün bunların dindeki samimiyet ve ihlâstan neşet eden durumlar olduğunu
kabul etmek lazımdır. Zaten Kurtubî’nin anlattığı hikayede de Hz. Davud’un kral
olmasına rağmen el emeği ile geçinme samimiyet ve azmi (ki azmin olağanüstü
zuhuratları doğurduğunu biz İrade, Azm ve Tevekkül adlı makalemizde geniş bir
şekilde temas etmişiz) ona ellerinde demirin yumuşama mu’cizesini kazandırdığı
esprisi anlaşılmaktadır.

Ebu Abdillah, Muhammed b. Ahmed, el-Kurtubî, el-Camiu li Ahkâmi’l-Kur’an, Dârü’l-Kütübi’lİlmiyye, Beyrut, 1988, XIV. 173; XIV, 171
49 Buharî, Enbiyâ, 37
50 Buharî, Buyu’, 15
51 Şehristanî, a.g.e., III.641
48
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1-3. Dil, Konuşma (Faslı Hitab’ın) inkişafı:

Dini bakımından perhize tabi

olmanın ikram türünden konuşma yeteneğini geliştirilebileceğine Hz. Davud’dan
(s.a.v.) bahseden şu ayeti kerime delalet etmektedir:
ب
َ َو
ِ َ َد ْدنَا ُم ْل َكهُ َوآتَ ْينَاهُ ا ْل ِح ْك َمةَ َوفَصْ َل ا ْل ِخطَا
“Onun mülkünü güçlendirmiştik, kendisine hikmet (peygamberlik, yüksek bilgi, hakkı
batıldan ayırma, davaları çözme) ve açık, güzel konuşma (kabiliyeti) vermiştik.” (38 / Sad 20)
Hz. Davud’a (a.s.) hikmetle birlikte ona “fasl-ı hitab”ın verilmesi onun
düşüncesini en güzel şekilde açıklama, güzel konuşma, fasih ve beliğ olma
yeteneğini ifade etmektedir.52 Bazı müfessirler fasl-ı hitab’ın Hz. Davud’a (a.s.)
verilmesini onun konuşmalarında “ امابعدŞöyle ki…, imdi…” ifadesini kullanması
şeklinde ayeti yorumlamışlardır. Büyük evrensel bir hakikati bu şekilde basit
yorumlamak Kur’an’ın büyüklüğüne asla uygun düşmemektedir. Buna Fahreddin
Razi de karşı çıkarak şöyle demektedir: “İnsanlar içlerinde olanı ifade etme konusunda
farklı farklıdırlar. Bunlardan bazıları sözü düzgün ve nizami olarak ifade edemez, ifadeleri
karışık, sözleri düzensiz olur. Bazıları ise sözün anlamını en iyi şekilde zapt edip onu en iyi
şekilde ifade ederler. Bu yeteneği en mükemmel olan kimsenin ifade kabiliyeti de en güzel olur.
Kimin ki bu kabiliyeti az olursa ifade kabiliyeti de az olur. Allah Hz. Davud’la ilgili olarak
onun ifade özünün mükemmelliğini َ َوآتَ ْينَاهُ ا ْل ِح ْك َمةifadesiyle betimleyince, onun konuşmada,
meramını ifade etmedeki mükemmelliğini peşine ifade etti ve ‘fasle’l- hitab’ dedi. Bu gayet
güzel bir tertiptir. Müfessirlerden bazıları bunu Davud’un ilk olarak hitaplarında امابعد
ifadesini kullanmasıyla yorumlamışlardır. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki: ‘Bu
gibi şeyleri söyleyenler Allah’ın kelamını anlamada ciddi bir mahrumiyet içindedirler. Allah
en iyisini bilir. Yine bu ifadeyi davalılar arasını ayıracak olan delilleri isteme ve inkar edeni de
yemine vurma gibi işleri bilmektir şeklinde yorumlamak da uzak bir ihtimaldir. Çünkü “fasl-ı
hitab” fikir ve düşüncede olan şeyleri birbirine karıştırmaksızın, her bir makam diğerinden
ayrılacak tarzda bunları en güzel biçimde ifade etmek anlamındadır. Bu genel bir anlam olup
bütün kısımlar (görüşleri) kapsayacak bir mahiyettedir.” 53
Ancak yine de Razî böyle bir melekenin diğer insanlarda da tekamül
edebileceğine temas etmemektedir. Halbuki yukarıda ifade etiğimiz gibi genel kural
Kur’an ferdi olaylardan bahsetse de zımnında evrensel bir kuralı ima eder. Bundan
dolayı 'fasl-ı hitabı' dile getiren ayetler Davud peygamber gibi ibadet ve ihlaslı
davranan kişilerde bu melekenin inkişaf edebileceğini ima etmektedir. Çünkü
peygamberlerin kıssalarında ve Allah’ın onlara olan nusretinin dile getirildiği
beyanlarda sıklıkla َسنِين
ِ ْ“ إِنها َك َذلِ َك نَجْ ِزي ا ْل ُمحİşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız”
Ebü’l-Berekat, en-Nesefî, Medarikü’t-Tenzîl ve Hakâikü’t-Te’vîl, Beyrut, 2005, II.674; Ebu’l-Alâ
el-Mevdudî, Tefhimü’l-Kur’an, İnsan Yayınları, İstanbul, 1987, V. 59
53 Razî, a.g.e., IX. 376
52
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denilmesi,54 buna işaret etmektedir. Bu da bize bir kimse peygamberlerin yaptığı gibi
din hususunda eylemlerinde samimi olursa peygamberlere hasıl olan olağanüstü
olay gibi olağanüstü zuhuratlardan bir hissenin kendisine verileceğini ortaya
koymaktadır. Nitekim Muhyiddin İbn el-Arabî el-Fütuhatı el-Mekkiye’de Evliyalardan
bazılarının Arap dili ve Edebiyatı, belagat tahsili olmamakla birlikte konuştuklarında
Belagat üsluplarıyla konuşmakla birlikte Kur’an belagatini da harika bir tazda
bildiklerine şahit olduğunu ve bunun özel bir yolla ilahî bir mevhibe (yetenek)
şeklinde onlarda inkişaf ettiğini söylemektedir. Bu gibi kişiler ümmî olmakla birlikte
güç ötesi sıra dışı bir konuşma ile hitap ettiklerine şahit olduğunu söylemektedir.
Çünkü bunlar Arap olmamakla beraber Arapçayı konuşuyor, velev ki soyları Arap
olsa bile konuştukları dil başkaydı. Bunlar bana Kur’an icazı nedir? Şeklinde
sorduklarında, ben bilmiyorum dediğimde bana, “Kur’an’ın Hakkı söylemesidir.” Diye
cevap veriyorlardı. O halde sen de Hakkı söylemeyi kendine prensip et ki senin
konuşman da muciz (olağan dışı olsun) diyorlardı. 55 Muhyiddin İbn el-Arabî’nin bize
anlattığı bu anekdottan Hakk üzerinde ısrarla durmanın, Hakkı hassas bir şekilde
hayatın prensibi kılmanın kişinin konuşma yeteneğinde sıra dışı bir

inkişafı

meydana getireceğini ortaya koymaktadır.
Aslında Hak üzerinde durmakla Hakkın emir ettiği ibadetler üzerinde ciddiyet
ve hassasiyetle durmak aynı anlamı ifade etmektedir. Demek ki Hz. Davud’a “fasl-ı
hitab” hasletini kazandıran onun ibadetteki hırsı ve dindeki samimiyeti, ihlası
olduğu anlaşılmaktadır.
Kur’an’ın “fasl-ı hitab”la bu şekilde insanın ibadet ve samimiyetle hangi boyuta
ulaşabileceğini ima etmesi Kur’an’i ifadelerin ne kadar anlam yüklü olduklarını ve
evrensel gerçekleri ifade ettiğini ortaya koymaktadır. Nitekim

Abdullah b.

Abbas’tan nakledilen bir hadiste Allah Resulü (s.a.) şöyle buyurmaktadır:
 ظَ َه َرُْ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ص هلل أربعين صباحا
َ َ“ َمنْ أَ ْخلKim kırk sabah kendisini
Allah’a ibadete verse hikmet pınarları onun kalbinden diline doğru akar ” 56 Bu hadis bir
başka varyantı ile Suyutî’nin Câmiü’l-Ehâdis adlı kitabında şöyle ifade edilmektedir. “ من زهد فى الدنيا أربعين يو ًّما وأخلص فيها العبادة أجرى َّللا على لسانه ينابيع الحكمة من قلبهKim dünyada

Sâffât, 37/ 80, 110, 121, 131
İbn el-Arabî, Fütuhat, III. 384-384
56 Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed İbn Ebi Şeybe, Musannaf İbn Ebi Şeybe, XI.556, XIII. 231, H.
No: 35485; Alauddin Ali b. Hüsamüddin el-Hindî, Kenzü’l-Ümmal fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Efâl,
Müessesetü’r-Risale, 1981, III. 24, H. No: 5271; İbn el-Esir, Mecduddin b. Muhammed, elCezerî, Camiu’l-Usul fî Ahadîsi’r-Resul, Darü’l-Fikr, H. No: 9165
54
55
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zahit olarak(ona iltifat etmeksizin) kırk gün ibadetle geçirirse Allah onun kalbinden lisanına
hikmet pınarlarını akıttırır”57
Hadislerde ifade edilen bu kırk gün, metafizik bazı algıları almada ve konuşma
gibi bazı yeteneklerin inkişaf etmesinde çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir.
Ayrıca bu hadisler kırk günün insan ruhunda ciddi değişimleri meydana
getirebileceğine, itiyatların bu süre içerisinde değişebileceğine işaret etmektedir.
Kırk günlük dini perhizin önemini Kur’an’da da görmek mümkündür.
“ Musa ile otuz gece (bana ibadet etmesi için) sözleştik ve buna on gece daha kattık.
Böylece Rabb'inin tayin ettiği vakit, kırk geceye tamamlandı."( 7/ A’raf 142 )
Görüldüğü gibi Hz. Musa’nın ilahi hitap ve tecellinin lütfüne ermesi mikatta kırk
gün beklemesinden sonra vukuu bulmuştur. Hz. Musa’nın bu kırk günlük mikatı ve
burada oruç tutması Hristiyanlarda kırk günlük oruç perhizinin, Müslümanlarda da
kırk günlük çile kültürünün, sülûkun oluşmasını sağlamıştır. Hz. Musa’nın bu kırk
günlük mikatı ve peşine Allah’ın hitabına nail olması İslam dünyasındaki öne çıkan
bazı şahsiyetlerin kırk gün dağlara inzivaya çekilme ve böylece ilahi tecellileri elde
etme kültürünün temelini oluşturmuştur.
Yine bir hadiste şöyle buyurulmaktadır.
َق فَا ْقتَ ِربُوا ِم ْنهُ فَإِنههُ يُ ْلقِي ا ْل ِح ْك َمة
ٍ إِ َذا َرأَ ْيتُ ْم ال هر ُج َل قَ ْد أُ ْع ِط َي ُز ْهدًّا فِي ال ُّد ْنيَا َوقِلهةَ َم ْن ِط
“Dünyaya kıymet vermeyen, az konuşan birisini gördüğünüzde ona yakın olmaya çalışın.
Çünkü o size hikmet verir”58
Bu ayet ve hadisler kendilerini perhize tabi tutan insanların faslı hitaba nail
olabileceğini ortaya koymaktadır. Nitekim Mevlânâ, Yunus Emre, Molla Ahmed Cezerî
ve Said Nursi gibi bazı İslam evliyasının söz ve eserlerindeki harikulade üslup ve
hikmet

bunlara faslı hitaptan bir hissenin ikram edildiğini, kerâmet

olarak

verildiğini nazara vermektedir. Mevlana hakkında Molla Câmi
 نست بيغمبر ولي دارد كتاب-من جه كويم در آن عالي جناب
“ Âli cenab hakkında ne diyeyim-Peygamber değil ama kitabı vardır” demiştir.
Bunlar gibi, geride eser bırakmayan veya eser bırakmış fakat eserleri tanınma
imkanı bulamayan bir çok İslam velisinin sözlü ve yazılı sözleri bunların da aynı
şekilde faslı hitaptan bir hisseye nail olduklarını ortaya koymaktadır.

57
58

Celaleddin es-Suyutî, Camiü’l-Ahâdis, XX. 353, H.No: 22320,
İbn Mace, ez-Zühd fi’d-Dünya, H. No: 4091
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1-4. İşitme (Kulak kuvvesinin) inkişafı: Bu kuvvenin keskinleşebileceğine Allah
Resulü’nün (s.a.v.) şu hadisi delil olmaktadır:
Ebu Hüreyre (r.a.) bir gün Allah Resulü (s.a.v.) ile birlikte iken bir düşme sesi
işitildi Allah Resulü (s.a.v.) “Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Dedi. Biz Allah ve
Resulü daha iyisini bilir dedik. Bu, yetmiş seneden beri ataşe atılıp yuvarlanıp daha yeni
ateşin dibini boylayan bir taştır”59 demiştir.
Neml kıssasında Süleyman peygamber’in (a.s.) hikayesi de bu kabildendir.
“Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca: "Ey karıncalar dedi, yuvalarınıza girin ki
Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesinler." “ (Süleyman) Onun sözüne
gülümseyerek dedi: "Rabb'im, beni, bana ve anama, babama verdiğin nimete şükretmeğe razı
olacağım, yararlı işler yapmağa sevk eyle ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına sok."
(27/Neml, 18-19 )
Ayette görüldüğü gibi Hz. Süleyman’ın (a.s.) karıncanın sesini işittiği ve onu
anladığı ifade edilmektedir. Bu, her ne kadar Hz. Süleyman’ın (a.s.) bir mucizesi olsa
da bu kuvvenin onun gibi Allah’ın verdiği nimetlere şükretme bilincini taşıyan
kişilerde inkişaf edebileceği anlaşılmaktadır.
Nitekim Van yöresinde yaşayan bir zatın Hz. Süleyman’ın bu olayına benzer bir
zuhurat elde ettiği ve bundan dolayı da kendisine

Fakih-i Tayrân (Kuş dilini

anlayan) isminin verildiği anlatılmaktadır. Bir gün bu zatın Arvas'ta hocasına ait bal
arılarını seyrederken bir arı beyinin arılara sıkı talimat vererek; "Çabuk gidin, çabuk
gidin, durmayın! Sâhibimizin misâfiri vardır." dediğini duymuş. Hocasına; "Bu kovanı
bana verir misiniz, köyüme götüreyim." demiş. O da; "Götür" demiş ve o da arıları alıp
götürmüştür. Bir müddet sonra yine arı beyini dinlemiş. Bu sefer; "Yavaş gidin, yavaş
gelin, acele etmeyin!" dediğini duymuş. Kovanı alıp Arvas'a hocasına getirmiş ve
başından geçen olayı hocasına anlatmıştır.60
Bu olay bu kuvvenin ikram türünden gelişme gösterebileceğini ortaya
koymaktadır.
1-5. Şem’in (Koklama kuvvesinin)inkişafı:
Bunun da delili Hayber’in fethi esnasından bir suikast eseri olarak Allah
Resulü’ne (s.a.v.) takdim edilmiş olan kızartılmış bir koyun için Allah Resulü (s.a.)
“Bu koyun budu bana kendisinin zehirli olduğunu söylemektedir” demesidir.61 Bu hadis,
Muslim, Cennet, 31
Httb://www.formankebut.net/forum/hakk-dostlari/55544-molla-fakih-tayran.html, Erişim
Tarihi: 08.10.2010
61 Razi, a.g.e.,III. 200.
59
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büyük ihtimalle Allah Resulündeki şem (koklama) duyusunun keskinliğini ortaya
koymaktadır.
Fahreddin er-Razi’ye göre özellikle riyazet ruhsal kuvveleri kuvvetlendirmekte, 62
ruh saflaşma ve şerefte, beden de temizlik ve paklıkta en uç noktaya vardığında
muharrike ve müdrike kuvvesi en zirvedeki bir halde olur. Çünkü bu kuvveler ruh
cevherinden bedene yansıyan bir nur gibidirler, demektedir. 63
Nitekim Hz. Yakub’un (a.s.),“Kervan (Mısır'dan) ayrıl(ıp yola koyul)unca, babaları,
(yanında bulunanlara): "Eğer bana bunak demezseniz (inanın) ben Yusuf'un kokusunu
duyuyorum." dedi.” (Yusuf, 12/94) ifadesi de bunun örneklerindendir. Kur’an, Hz.
Yakub’un günlerce uzak olan bir mahalden Hz. Yusuf’un gömleğinin kokusunu
aldığını hikaye etmektedir. Her ne kadar müfessirler bu algının koku olduğu
üzerinde ısrar ederlerse de bundan gömleğin frekansını aldığını anlamak daha
mümkündür. Çünkü Riyh’in Kurandaki bütün versiyonları hava maddesi için
kullanılmaktadır. Bunun tekil şekli olan Riyh helak eden rüzgar olarak: (Zariyat,
51/41; Hakka, 69/6; Fussilet, 41/16, Kamer, 54/ 19) ; çoğul şekli olan Riyâh da
rahmet rüzgarları olarak kullanılmaktadır: (A’raf, 7/57; Hicr, 15/22, Furkan, 25/48;
Rum, 30/48).64 Bunun mantığı şudur. Rüzgarlar rahmet içindir ve rahmet eseri
olarak da her taraftan eser. Ancak bu rahmet rüzgarlarından sadece biri (bir yönden
esen rüzgar) helak olacak kavme gönderilir ve o kavmi helak eder (3 /Âl-i İmrân 117;
10 /Yunus 22; 51 / Zariyat, 41). Nitekim Hz. Süleyman’ın emrine verilen rüzgar da
tekil formunda kullanılmıştır (21 / Enbiyâ, 81; 34 / Sebe’ 12; 38 / Sâd, 36). Bundan
dolayı rüzgar, Kur’an’da rahmet anlamında çoğul, helak anlamında da tekil olarak
kullanılmaktadır. Koku da kök itibarı ile Riyh’den olsa da koku anlamında Râiha ve
reyhân şekli kullanılmaktadır. Bundan dolayı bilimin de ispat ettiği gibi bu gün bir
çok elektrik-elektronik aracın da frekans vermek suretiyle alıcılara gönderdiği ses,
görüntü vs. yardımıyla bu algının rüzgar frekansı olduğunu daha makul
kılmaktadır.
Bütün bunlar bu kuvvenin de tekamül edebileceğini ortaya koymaktadır.
Sonuç: Dinin metafizik boyutunun olduğunu göz ardı etmek hem İslam’ı hem
insanı de anlamamaktır. Dinin bizzat kendisi bu boyuttan insana inmiş, insan bu
boyuttan ruha dolaysıyla bilince ve insana has bazı vasıflara kavuşmuştur. Evren ve
insan varlığında mucizeler ve bazı olağanüstü zuhuratların meydana gelmesi bu
metafizik kudretin fiziki dünyaya müdahalesi olmaktadır. Bu da bize evrende
Razi, a.g.e.,VII. 403
Razi, a.g.e., III. 200
64 Rağıb, Ebü’l-Kasım Hüseyin b. Muhammed, el-İsfehanî, el-Müfredât fî Ğaribi’l-Kur’ân, Dârü’lMarife, Beyrut, ts., s. 206
62
63
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cereyan eden olay ve olguların sadece matematiksel olarak izah edilemeyeceğini
ortaya koymaktadır. Zaten insandaki bu boyut, ona kurallarla izah edilemez bir
boyut kazandırmaktadır. Bununla birlikte dini ibadetler ve samimiyet onu daha
farklı bir boyuta taşımakta Psikoloji ve bilimin henüz tespit edemediği bazı sıra dışı
davranış

ve

yetenek

açılımlarının

benlik

boyutunda

meydana

gelmesini

sağlamaktadır.
Bundan dolayı metafizik boyut göz ardı edilerek insan izah edilirse bu ilim adına
büyük bir eksikliktir. Bu bağlamda Kur'ân, hadisler ile İslam kültüründeki dini
tecrübe ve anekdotlar Psikoloji biliminin önünü açacak ve onun insanı daha isabetli
tanımasına katkı sağlatabilecek yeterliliktedir.

Kaynakça

Abdülkadir Ciylanî, Fütuhü’l-Ğayb, Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-Türas, 1996.
Ahmed b. Hanbel (1981). Müsned. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
Ahmet Bardak, Kur’an’da İlmi Ledünnî (Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Danışman:
Prof. Dr. Hayati Aydın), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü, 2066.
Allauddin, Ali b. Muhammed Husameddin el-Muttaki, Kenzü’l-Ummmal fi Süneni
Akval ve’l-Efal, Müessesetü’r-Risalae, 1981.
Beyhaki, Şuabü’l-İman, Darü’l-Kitabü’l-İlmi, Beyrut, 1410. Ebu Talib el-Mekki,
Muhammed b. Ali b. Atiye, Kutu’l-Kulub fî Muameleti el-Mahbub, Matbaatu
Mustafa el-Babi el-Halebi, 1961.
Brian Ward, Altıncı Duygu (Trc: İpek Babacan), İstanbul, 1979.
Buharî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ismail Sahih, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
Celaleddin es-Suyutî, Camiü’l-Ahâdis, Mektebetü’ş-Şâmile
Dârimî, Abdullah b. Abdirrahman et-Temimî, Sahih, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
Ebu Abdillah, Muhammed b. Ahmed, el-Kurtubî, el-Camiu li Ahkâmi’l-Kur’an,
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1988.
Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed İbn Ebi Şeybe, Musannaf İbn Ebi Şeybe,
Mektebetü’ş-Şâmile
Ebu Davud, Suleyman b. Eş’as, İbn İshak el-Ezdî, Sünen, İstanbul: Çağrı Yayınları,
1981.
Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, el-El-Gazali,
Kutubi’l-Ilmiyye, Beyrut, 1988.

Mi’racu’s-Salikin, Daru’l-

138

Hayati Aydın

Muhammed b. Muhammed el-Gazalî, el-Munkızu mine’d-Dalâl, Dâru Fikri’lLübnanî, Beyrut, 1993
Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, el-El-Gazali, Kimya-ı Saadet, Daru’lKutubi’l-Ilmiyye, Beyrut, 1988.
Ebu Muhammed Ali b. Ahmed İbn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Nihal,
Mısır, 1317 h.
Ebu’l-Alâ el-Mevdudî, Tefhimü’l-Kur’an, İnsan Yayınları, İstanbul, 1987.
Ebu’l-Feth, Muhammed b. Abdülkerim, eş-Şehristanî, El-Milel ve’n-Nihal, Darü’lKütubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1992.
Ebü’l-Abbas, Ahmed b. Abdükhalim, Ibn Teymiyye, En-Nübuvvat, Matbaatü’sSelefiyye, Kahire, 1386.
Ebü’l-Berekat, en-Nesefî, Medarikü’t-Tenzîl ve Hakâikü’t-Te’vîl, Beyrut, 2005.
Fahreddin,er- Razî, et-Tefsirü’l-Kebir, Daru İhyai’t-Türasi’l- Arabi, Beyrut, 1998.
Halis Albayrak, Kur’an’da İnsan Ğayb İlişkisi, Şule Yayınları, İstanbul, 1993.
Httb://www.formankebut.net/forum/hakk-dostlari/55544-molla-fakihtayran.html, Erişim Tarihi: 08.10.2010.
İbn el-Esir, Mecduddin b. Muhammed, el-Cezerî, Camiu’l-Usul fî Ahadîsi’r-Resul,
Darü’l-Fikr.
İbn Mace, Ebu Abdillah muhammed b. Yezid, Sünen,
1981.

İstanbul: Çağrı Yayınları,

Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi Tercümesi ve Şerhi, 1323.
Muhammad Iqbal, The Reconstruction of religious thought in Islam, Sheikh
Muhammad Ashraf, Lahor, 1954.
Muhammed Osman Necati, el-Kur’an’ ve İlmu’n-Nefs, Dar’ş-Şuruk, 1997.
Muhammad b. Ebu Bakr, Ibn Kayyım, el-Cevziyye, Medaric es-Salikin, Darü’l-Kitab
el-İlmiyye, Beyrut.
Muhammad b. Ebu Bakr, Ibn Kayyım, el-Cevziyye, Mevaridü’l- Eman, Daru İbn
Cevzi, 1991
Muhyiddin, İbn el-Arabî, el-Fütuhat el-Mekkiye, el-Mektebetu el-Arabiyye, Kahire,
1988.
Muhyiddin, İbn el-Arabî, Fususü’l-Hikem, Darü’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut, 2002.
Muslim, Ebu’l-Huseyin, b. Haccac, Sahih, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
Ömer b. Muhammed en-Nesefi, Şerhü’l-Akaid / Haşiyetü’l-Kestelli, Salah Bilici
Kitabevi, İstanbul, s. 301
Rağıb, Ebü’l-Kasım Hüseyin b. Muhammed, el-İsfehanî, el-Müfredât fî Ğaribi’lKur’ân, Dârü’l-Marife, Beyrut, ts.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

139

Sadık Kılıç, Kur’an’da Gayb Alemi, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-V (İslam
Düşüncesinde Gayb Problemi-1), Ensar Neşriyet, İstanbu, 2003.
Subhi, Salih, Mebahîs fî Ulumi’l-Kur’an, Daru’l-İlm li’l-Melayîn, Beyrut, 1979.
Süleyman Ateş, Sülemi ve Tasavvufi Tefsiri, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1969.
Şah Veliyullah b. Andurrahim, ed-Dehlevî, Hüccetullahi’l-Bâliğe, Daru İhyâi’l-Ulûm,
Beyrut, 1992.
Şerif Eroğlu, Bütün Yönleriyle Arabkendi, Kent Yayınları, İstanbul 2004.
Şerif, el-Cürcani, Ta’rifat, ts.
Şevkanî, Muhammed b. Ali, Fethü’l-Kadir, Mustafa el-Babi el-Halebi, 1964.
Şihabuddin, Alusî, Ruhü’l-Meani fi Tefsiri’l-Kur’ani’l Azim ve Sebi’l-Mesani, Darü’lFikr, Beyrut, 1987.
Tirmizî, Ebu Isa Muhammed b. Isa b. Sevre (1981), Sünen, İstanbul: Çağrı Yayınları.
Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an Hakâiki Gavamidi’t-Tenzîl, Dârü’lKitabi’l-Arabî, ts.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014-Bahar, 26: 140-162

Platon Aristotales ve Hocazade’ye
Göre Ölümsüzlük Düşüncesi
Vecihi SÖNMEZ*

Özet
Ölümsüzlük düşüncesini tarihsel bağlamda araştırdığımızda, insanın
ölümden sonraki hayatta bir çeşit devamlılığa/ölümsüzlüğe sahip olduğu
düşüncesinin çok eski çağlardan beri kabul edildiği görülmektedir. Buna
göre nefis, cisim şeklinde bir çeşit uçucu özelliği olan bir madde olup
ölüm anında ağızdan veya açık bir yaradan çıkar ve varlığını şuursuz bir
gölge şeklinde devam ettirir. Ancak ölümsüzlük öğretisi, felsefî anlamda
ilk kez Platon tarafından ele alınmış ve temellendirilmiştir. Daha sonra
Aristoteles tarafından da bu problem ele alınmış ve bazı noktalarda
Platon’dan farklı olarak sistemleştirilmeye çalışılmıştır. Hiristiyanlığın güç
bulmasından sonra bu felsefe ekolü neo-platonizm adı altında
Hiristiyanlığa ait motiflerle tekrar yaygınlık kazanmıştır. Hocazâde ise bu
düşüncelere karşıt reddiye yazmasına rağmen, inceleyebildiğimiz
kadarıyla gerek (Tehâfutü’l-Felasife) kitabının girişinde gerekse
konumuzla ilgili kısmında, filozofları isimleriyle anmaktan ziyade
görüşleriyle ortaya koyarak eleştiriye tabi tutmuştur. Ayrıca Hocazade,
cevher ruhla ondan ayrı olan maddî beden arasında karşılıklı bir ilişki
bulunduğunu sıklıkla dile getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ölümsüzlük, İnsan, Varlık alemi

The thought of Immortality According to Plato, Aristotales and
Hocazade
Abstract
When the historical background of immortality of soul is searched it can
be found out that the thought of human being has Plato of immortality
hereafter has been accepted for ages. According to that thought is a
substance that is in a shape of matter and has the feature of Wolatile and
*Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam Anbilim Dalı Van – Türkiye,
E-posta: sonmezvecihi@yahoo.com
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gets out from the mouth or an open wound at the moment of death. It
keeps on its existence in a shape unconscious shadow but teaching of first
immortality of the son I was evaluated and founded in philosophical base
by Plato after this question was also evaluated by Aristotalles and the
question was tried to be systematized differently from Patton. This
philosophy school has spread with modifications of Christianity under the
name of Neo-Platonism after the strengthening of Christianity. But
Hocazade, in his introduction to “Tehafutu’l-Felasife” and in part of our
subject, criticized philosopher ideas without writing their names.
Hocazade also says often that there is a relation between spirit and
material body.
Keywords: Immortality, Body, World Entity

Giriş
Kelami bir problem olarak sürekli gündemde bulunan ölümsüzlük düşüncesini
filozofların bakış açısıyla değerlendirmenin İslam kelamına katkı sunacağı
düşüncesiyle bu çalışmayı okurlara sunmayı arzu ettik. Bilindiği gibi, Felsefi
eserlerin İslâm dünyasına tercümesiyle birlikte ölümsüzlük düşüncesinin, meşşâî
filozoflar tarafından genel kabul gördüğünü tespit etmek çok zor değildir. Zira bu
çağlarda ölümsüzlük düşüncesi, İslâmî esaslara uygun olarak yorumlanarak özgün
bir şekilde geliştirilmiştir. Ölümsüzlük düşüncesi; insanın genel olarak maddeyi aşan
ahlâkî, imânî ve entellektüel özellikleriyle, kesintisiz şuur niteliklerine sahip olan
gerçek varlığının beden değil, bedenden öte onun nefsi natıkası olduğu esasına
dayanmaktadır.
İnsanın bu özelliklerinden hareketle nefsin, zaman ve mekân üstü, zıttı bulunmaz
bir varlık olduğu düşüncesi onun yok olmaz esası üzerinde temellendirilmesine
neden olmuştur.
Bu tür felsefî problemlere ve Müslümanlar arasında oluşan büyük muhalefete
rağmen, İslâm düşünce tarihinde maddî/bedensel diriliş teorilerinden başka rûhî
düzeyde insan ölümsüzlüğünü savunan (cevher ruh teorisi)’nin de taraftar bulduğunu
özellikle vurgulamak gerekir. Bu teorinin daha çok filozoflar arasında taraftar
bulmuş olması, bunun düşünsel köklerinin daha önceki filozoflarda aramak
gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla yapılacak kısa bir araştırma sonucunda bu
teorinin kadim felsefeye kadar dayandığını söylemek mümkündür. Ancak bu
durum, hiçbir zaman bu teorinin bir kopya olduğu, dolayısıyla orijinal olmadığı
anlamına gelmemelidir. Çünkü bu teori, İslâm düşüncesi içerisinde özümsenmiş,
İslâmî bir karakter kazanmış ve özgün bir düşünce akımı olarak ortaya çıkmıştır.
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Dolayısıyla bu çalışmalar hem düşünce tarihi hem de felsefî açıdan büyük öneme
sahiptirler.2
Ölümsüzlük öğretisinde temel problem olan insanın mâhiyeti, dolayısıyla ruhbeden ilişkisi problemi, genel felsefe tarihinde olduğu gibi İslâm düşünce tarihinde
de her zaman tartışmaların baş nedeni olmuştur. Probleme bakış açısına uygun
olarak, bu konuda dualist temelli karşılıklı etkileşimcilik ve paralelizm, vesilecilik, ruh
madde özdeşliği veya materyalistik monizm, epifenomenalizm, ruhî monizm, zuhur eden
evrim gibi pek çok kuram geliştirilmiştir.3
Ölümsüzlük düşüncesinin tarihsel köklerini aradığımızda, insanın ölümden
sonra da bir çeşit bekâya sahip olduğu düşüncesinin çok eski çağlardan beri kabul
edildiği görülmektedir. Buna göre nefis, cisim şeklinde bir çeşit uçucu özelliği olan
bir madde olup ölüm anında ağızdan veya açık bir yaradan çıkar ve varlığını
şuursuz bir gölge şeklinde devam ettirir.4 Ancak ruhun ölümsüzlüğü öğretisi, felsefî
anlamda ilk kez Platon tarafından ele alınmış ve temellendirilmiştir. Daha sonra
Aristoteles tarafından da bu problem ele alınmış ve bazı noktalarda Platon’dan farklı
olarak sistemleştirilmeye çalışılmıştır. Hristiyanlığın güç bulmasından sonra bu
felsefe ekolü “neo-platonizm” adı altında Hristiyanlığa ait motiflerle tekrar yaygınlık
kazanmıştır.5
Diğer faktörlerin yanı sıra, özellikle tercüme faaliyetleri sonucunda kadim
felsefenin İslâm Dünyasına aktarılmasıyla, ölümsüzlük düşüncesinin oluşumunda
Platoncu

ve

Aristotelesçi

anlayışların

etkisini

açıkça

görmek

mümkündür.

Müslümanların oluşturduğu bu yeni sentez, daha sonra Yahudi ve Hristiyan
ilahiyatçılarını da derin şekilde etkilemiştir.6

2Bkz.

İsmail Hakkı İzmirli, İslâm'da Felsefe Akımları, (Haz. Sabri Hizmetli) Umran yay.,
Ankara 1981, s. 49-67; Oliver Leaman, Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş, (Türkçesi: Turan
Koç), Rey Yayıncılık, Kayseri, 1992, s. 27.
3Bkz. M. İkbâl, İslâm'da Dinî Düşüncenin Yeniden Doğuşu, (çev. N. Ahmed Asrar) Bir
yay., İst., 1984, s. 140, Paul Janet-Gabriel Seailles, Metâlib ve Mezâhib, (Çev.: Elmalı'lı M.
Hamdi Yazır), Eser Neşriyat, İst., 1978, 133 v.d.; M. Şemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ
İsbat-ı Vacip ve Ruh Nazariyeleri, ( Haz. Nuri Çolak), İnsan yay., İst., 1994, s. 109 v.d.
4P. Janet-G. Seailes, Metâlib ve Mezâhib, 134; M. Ş. Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, 150-159.
5Krş. P. Janet-G. Seailes, Metâlib ve Mezâhib, 149-180, 202-225, 421-437; Günaltay, a.g.e.,
s. 67-171, 89-209, 213 v.d.
6Bkz. İ. H. İzmirli, İslâm'da Felsefe Akımları, s. 50-66, 345-358; Keith. Ward, Images of
Iternity, Oneworld Publications 2. bs.,Oxford, 1993, s. 99; Mehmet S. Aydın, Din
Felsefesi, selçuk yay., 3. bs., Ankara 1992, s. 245-246; Montgomery Watt, İslâm
Avrupa'da, (çev. Hulusi Yılmaz) M.Ü.İ.F.Y., 1.bs., İst., 1989, s. 84-85, 114-115, 122-126.
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A- PLATON (M.Ö.427-347)
İnsanın ruhsal yönünün cevher olduğunu felsefî anlamda ileri süren ilk düşünür
olan Platon,7 insan ruhunun ölümsüzlüğünü onun kendi başına var olan basit ve yok
olmaz cevher oluşuna dayandırmaktadır. Ölümle ruhun tenden ayrıldıktan sonra
yok olmadığı, bir nefes gibi dağılıp gitmediğini, uçup hiç olmadığını, aksine
yaşadığını, hareket ettiğini, düşündüğünü temellendirmeye çalışır.8 Bu konuda
başlıca üç önemli kanıt öne sürer. Platon’un bu konuda getirdiği birinci kanıt ‘zıtların
uyumu’ doktrinine dayanır. Bu kanıta göre, sıcakla soğuk, hızlı ile yavaş gibi zıtlar
arasında daimî ve dönüşümlü bir geçiş süreci vardır. Bu durum, ölüm ve hayat
arasında da benzer şekilde, dönüşümlü bir geçiş süreci olduğunu göstermektedir. Bu
dönüşüm içinde ölüm hayattan geldiği gibi, hayatın da ölümden gelmesi gerekir.
Hayattan ölüme olan geçiş günlük hayatta herkes tarafından müşahede edilen açık
bir

olgu

olmakla

beraber,

ölümden

hayata

olan

geçiş

aynı

ölçüde

gözlemlenememektedir. Ancak bu durum, ölümden hayata bir geçiş olmayacağı
anlamına gelmez. Çünkü ölümden hayata bir geçiş olmazsa, tabiatta bir eksikliğin,
dolayısıyla bir boşluğun meydana geleceği aynı ölçüde açık bir durumdur. Bu demek
oluyor ki, şayet zıtlar arasında karşılıklı bir geçiş olmasaydı, kâinatta var oluş
sürecinin sona ermesi ve dolayısıyla hayatın son bulması gerekecekti.9 Bu bakımdan
eğer ölümün karşıtı olmayacaksa, bu tabiatın kör olması anlamına gelecektir. 10 Böyle
bir durum gözlemlenmediğine göre ölümden hayata da bir geçiş olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Platon’un ruhun ölümsüzlüğü konusunda ki ikinci delili, ruhun, bedenin ölümü
sonrasındaki

bekâsını

değil,

bedenle

birleşmeden

önceki

ezelî

varlığını 11

ispatlamakla ilgilidir. Çünkü Platon ruhun ölümsüzlüğü doktrinine karşı yapılan en
etkili tenkitlerinden biri de ruhun var olması için bedenle birleşmiş olması gerektiği
konusundadır. Eğer ruhun bedenden önce bir varlığı ortaya konsa, eş deyişle ezelî
olduğu ispatlansa, bu tenkitlere yer kalmamış olacaktır.12 Bu bakımdan var eden
(ruh) tabiatı gereği daima öncedir. Meydana gelen (beden) de sonuç olmak

7Mehmet

S. Aydın, "Farabi'nin Ruhun Ölümsüzlüğüne Dair Görüşü ile İlgili Bazı Yanlış
Anlamalar: Some Misunderstandings Concerning al-Farabi's Idea of Immortality", İslam
İlimlerİ Enstitüsü Dergisi, sayı: 5, Ankara, 1982, s. 113, 120.
8Eflatun, Phaidon, (Çev.: Suut Kemal Yetkin-Hamdi Ragıp Atademir), 3. Bs., A.Ü.
Basımevi, Ankara, 1963, s. 26.
9Eflatun, Phaidon, s. 26 v.d.; Günaltay, a.g.e., s. 167.
10Eflatun, a.g.e., s. 30.
11Günaltay, a.g.e., s. 191-192; Jostein Gaarder, Sofi'nin Dünyası, (Çev: Gülay Kutal), Pan
Yay., 17. bs., İst., 1996, s. 102-103.
12Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 245.
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bakımından daima sonradır.13 İnsan, ruhunu her bakımdan üstün olan kâinatın
(küllî) ruhundan almıştır.14 Bu anlamda ruh, vücuttan önce, yaş ve erdem
bakımından da ondan üstündür. Çünkü ruh, hükmetmek ve emretmek için, vücut da
boyun eğmek için vardır.15 Dolayısıyla her arzunun kaynağı ve her canlıyı idare eden
ruhtur.16 Platon, ruhların cesetlerden önceki varlığını, “ölülerin yaşayanlardan doğduğu
gibi yaşayanların da ölülerden doğduğu ... bu, ölü ruhlarının ister istemez bir yerde
bulunduklarını, oradan da yeniden hayata döndüklerini kabul etmemiz için yeter bir delildi.”
şeklinde değerlendir.17 Bu bağlamda ruhun bedenden önce var olduğunu ispatlamak
iki mukaddimeye dayanmaktadır.
Birinci mukaddime, insanın dünya hayatında kazanması imkânsız olan bazı
apriori hakikatlerin bilgisine sahip olmasıdır.18 İkincisi, eşitlik düşüncesinde olduğu
gibi19 insanın dünya hayatında gerçekleştirmesi imkânsız olan, kendinden güzel,
kendinden iyi, doğruluk, kutsallık gibi20 bazı ideal kavramlara sahip olmasıdır. Platon’a
göre böylesine yüce değerleri bu hayatta elde etmek mümkün değildir; çünkü bunlar
bütünüyle bu hayatın üstünde olan kavramlardır. Bütünüyle mutlağın mührünü
taşıyan bu kavramlara21 sahip oluşumuz bir anımsamadan başka bir şey değildir.22
Platon, “O halde, bu eşitlik bilgisini dünyaya gelmeden önce kazanmış olmamız gerekir 23
diyerek, bu düşüncelerin daha önce yaşanmış bir tecrübenin hatıraları olması
gerektiğini savunur.
Platon, üçüncü kanıtta, ruhun maddeden soyut aklî formlara benzemesinden
dolayı ölümsüz olduğunu ispatlamaya çalışır.24 Ruhun hakikî mahiyeti, gerçek özü
hayat olduğundan, çelişkiye düşmeksizin, onun öldüğünü ya da yok olduğunu
kabul etmek imkânsızdır; çünkü ruhlar kendi kendilerine hareket eden hareket
ettiriciler olmaları sebebiyle, tüm tabiî sürecin kaynağıdırlar.25 Bundan da, ruhların
13Eflatun,

Phılebos, (Çev.: Sabri Esat Siyavuşgil), 2. Bs., Maarif Matbaası, İst., 1959, s. 32.
a.g.e., s. 38.
15 Eflatun, Timaios, (Ter.: Erol Güney-Lütfi Ay), Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 3031; Günaltay, a.g.e., s. 190.
16Eflatun, Phılebos, s. 49.
17Eflatun, Phaidon, s. 30. Aslında Onun bu konudaki görüşleri bir bakıma tenasüh
öğretisine dayanmaktadır. Bkz. Phılebos, s. 30 v.d.
18Eflatun, Phaidon, s. 30 v.d., A. Flew, "Immortality", s. 142; Günaltay, a.g.e., s. 193;
Jostein Gaarder, Sofi'nin Dünyası, s. 103.
19Eflatun, a.g.e., s. 34.
20Eflatun, a.g.e., s. 37.
21A.y.
22Eflatun, Phılebos, s. 32, 38; krş. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 245-246; Günaltay,
a.g.e., s. 192, 195; Hamdi Ragıp Atademir, Aristo'nun Mantık ve İlim Anlayışı, A.Ü.İ.F.
Yay., Ankara, 1974, s. 56.
23Eflatun, Phaidon, s. 37.
24Eflatun, Phaidon, s. 42 v.d; krş. Günaltay, a.g.e., s. 193.
25Eflatun, a.g.e., s. 57 v.d.
14Eflatun,
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yok olmaz cinsten şeyler, yani basit ve parçalardan oluşmayan cevherler oldukları
sonucu çıkar.26 Dolayısıyla insanda yok olan şey, farklı unsurların bileşiminden
meydana gelmiş olan bedendir.27 Buna dayanarak insan ölür ölmez, ruhun dağılacağı,
sona ereceği, şeklindeki kamul (geçerli) sanının aksine ruhun, tenimizi canlandırmadan
önce doğmasına, kurulmasına ve onu canlandırdıktan ve ondan ayrıldıktan sonra onun gibi
sona ermesine, yok olmasına gerek yoktur.28
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Platon, iki noktaya vurgu yapmaktadır:
Birinci nokta, insanın bilinen cismânî yönü olan bedenle, bedenden oldukça farklı
olan, yani cismânî olmayan ruhun terkibinden oluştuğudur. Bedenin hayatta kalması
için ruh bir yolla onunla birleşmiştir. Bununla birlikte ruh cisimsel olmasa da, bir
cevher olarak kendi başına bedene dayanmaksızın varlığını sürdürebilecektir. 29
Esasen cevherin temel özelliği, başka bir varlığa dayanmadan kendi başına var
olabilmesidir.
Platon’un vurguladığı ikinci nokta ise, ruhun bir kişi hatta insanı temsil eden
gerçek kişi olduğu hususudur. Ona göre insanın bedenine ait bir şey ile ilgilenmesi o
kişinin kendisiyle değil, kendisine ait bir şeyle ilgilenmesi anlamına gelir. Yine insanı
seven gerçek dostu, onun ruhunu sevendir; kişinin fizikî/bedensel yanını seven gerçek
dost değildir; zira beden solunca, bu sevgi bitecek, ancak ruhunu sevenin sevgisi
bâki kalacaktır.30 O’na göre her ne kadar iyi bir durumda olursa olsun, bedenin kendi
iyilikleriyle ruhu iyileştirmeye gücü yetmez. Buna karşın iyi bir ruh, sahip olduğu bu
iyilikleriyle bedeni mümkün olduğu kadar iyi edebilir.31 O hâlde insan bedeninden
başka bir şeydir. Beden insanın asıl temsilcisi olan ruhun emrinde bir alettir ve onun
tarafından kullanılmaktadır.32
Platon,33 insanın gerçek anlamda ruhtan meydana geldiğini şöyle temellendirir:
İnsan, ya beden, ya ruh ya da bedenle ruhun bütününden meydana gelen bir
varlıktır.

Bedene

emreden

insan

olduğuna,

ve

beden

kendi

kendine

emredemeyeceğine göre insan beden değildir. Aynı şekilde insan, bedenle ruhun
bütünü de olamaz. Çünkü, bütünün parçalarından birinin emirde payı olmazsa, iki
parçanın teşkil ettiği bütün de emredemez. Beden de, bedenle beraber ruh da insan
olamayacaklarına göre, insan ruhtan başka bir şey olamaz. Çünkü insana ruhtan
26Eflatun,

a.g.e., s. 43.
Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, İz yay, 1.bs.,İst., 1991, s. 32.
28Eflatun, Phaidon, s. 41.
29A. Flew, "Immortality", The Encyc1opedia of philosophy MacmillanPublishing co
Newyork, London, 1972, s. 39.
30Eflatun, Alkıbıades, (Çev.: İrfan Şahinbaş), Maarif Matbaası, B.y.y., 1942. I , 71-72.
31Eflatun, Devlet , (Çev.: Azra Erhat), Maarif Matbaası, Ankara, 1960, III, 52-53.
32Eflâtun, Alkıbıade,I, 67.
33Eflâtun, a.g.e., I, 68-69.
27Turan
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daha egemen hiçbir şey yoktur, iki kişi konuşurken birbiriyle asıl konuşan onların
ruhlarıdır.34

Birbirimizle

konuşurken

birbirimizin

yüzüyle

değil

ruhlarımızla

konuşuyoruz. Kendimizin ne olduğunu bilmekten maksat, ruhumuzu bilmektir.
Bedeninin bir parçasının ne olduğunu bilen, kendini değil kendine ait bir şeyi biliyor
demektir.35 Bu, insanın asıl kişiliğini temsil eden yönünün ruhu ve bu ruhun bekâ
sahibi olduğu anlamına gelmektedir. Aksi takdirde bakî olan şey, kişinin asıl
kimliğini temsil etmeyecek, dolayısıyla bakî olduğu anlamına gelmeyecektir.36 Bu
nedenle Platon’a göre beden ruh için bir alet, insan, esas itibariyle ve son tahlilde ruh
demektir.37
Platon’a göre insan öldükten sonra ruh çürümeye terkedilen bedenden ayrılmakta
ve tek başına varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Buna göre cisimsel olmayan
bir cevher niteliğindeki ruh, ölümle bedenden çıkmakta, kevnü-fesâd dünyasından
kurtulup ebedî var oluş âlemine ulaşmakta, ölümsüzlüğe ermektedir.38 Beden
yükünden kurtulan ruh, görünen muhayyed âlemden; sonsuz, daimî ve mutlak olan
ideler âlemine ulaşır.39 İşte bu âlemde, tenden uzaklaştığı ve onunla olan her türlü
ilişkisi kesilmiş olduğundan ruh, gerçeğe ulaşır.40 Çünkü, ten akıl ile beraber
oldukça, ruh böylesine kötü bir şeye bulaşmış bulundukça hakikate hiçbir zaman
ulaşamazdı.41 Platon, Phaidon’da ölüme ilişkin olarak Sokrates’in ağzından şöyle der:
“Ölüm, ruhun tenden ayrılmasından başka bir şey mi?’ diye sordu ve devam etti: ‘Ölüm
adını verdiğimiz şey, bir yandan ruhun tenden ayrılarak kendi kendine kalması, öbür yandan
ruhun tenden ayrılarak kendi kendine var olmağa devam etmesi değil midir? Ölüm, bundan
başka ne olabilir?”42 Bu nedenle Platon’un ortaya koyduğu ruh anlayışı, farklı tonlarda
da olsa genel bir kabul görmüştür.
Görüldüğü gibi Platon, görünen âlemi geçici bir kayda bağlı; ideler âlemini de
sonsuz, daimî ve mutlak âlem olarak görmesi, insanın bedenini veya bu bedene ait
bir organı insanın kendisi değil, kendisine ait olan bir şey olarak nitelemesi gerçek
anlamda bir dualizm örneğini teşkil eder. İnsanın fizikî yönünün sevilmesi geçici,
ruhî tarafının sevilmesini ise kalıcı sevgi olarak değerlendirmesi onun dualist
yönünü teyit etmektedir.
34Eflâtun,

a.g.e., I, 68-69.
a.g.e., I, 70.
36 A. Flew, "Immortality", s. 140.
37Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 245.
38Eflatun, Phaidon, s. 48; Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 246; T. Koç, Ölümsüzlük
Düşüncesi, s. 13-14.
39Bkz. Eflatun, Phaidon, s. 20-22; krş. Muhammed el-Behiy, İslam Düşüncesinin İlahî
Yönü, (Çev.: Sabri Hizmetli), Fecr Yay., 1. bs., Ankara, 1992, s. 272.
40Eflatun, Phaidon, s. 17.
41Eflatun, a.g.e., s. 19.
42Eflatun, a.g.e., s. 15.
35Eflâtun,
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B- ARİSTOTELES (M.Ö.384-322)
İslâm düşünürlerinin ölümsüzlük düşüncesi konusunda etkilendiği filozoflardan
birisi de Aristoteles’tir. Ona göre ruh, organizma hâlini almış ve bedende potansiyel
olarak hayatın gerçekleşmesi veya fiile çıkmasını sağlayan en üst yetkinliktir. Buna
göre ruh, bedenin kemâle ermesi ve var oluşunun doruğuna ulaştığı en son nokta
olmaktadır.43 Bu yüzden Aristoteles, ruhla bedenin bir ve aynı şeyler olup olmadığı
şeklindeki bir soruyu mantıkî temelden yoksun, dolayısıyla gereksiz bir soru olarak
değerlendirir.44 Buna göre ruhla beden birbirinden bağımsız olmadıkları gibi,
bunların ayrı-ayrı var olmaları imkânı da yoktur. Zira ruh ve beden birbirilerinin
gereği olarak vardırlar.45
Görüldüğü gibi Platon’dan farklı olarak Aristoteles’in insan anlayışında bedene
önemli bir yer verilmiş olması, onun materyalist eğilimli 46 olduğu izlenimini
doğurmakta ve ruhun ölümsüz olmadığı sonucuna götürmektedir. Aristoteles’in De
Anima’sının temel tezi hayat ya da ruhun, yaşayan belli bir bedenin formu/sureti olduğu
esasına dayanır.47 Bu açıdan bakıldığında Aristotelesçi düşüncede, Platon’da olduğu
şekliyle bir dualizme rastlanılmamaktadır. Aristoteles’te canlı bir varlığı madde ile
özdeşleştirme

eğilimi

olduğundan48

Platoncu

dualist

insan

görüşünden

ayrılmaktadır.
Aristoteles’e göre ruh bedene bağlı olmakla birlikte, bedenin âhengi değildir.49 Bu
yüzden ruh, gölge bir varlık olamayacağı gibi, bir bedenden başka bir bedene göç
etmesi de düşünülemez.50 Öte yandan Aristoteles’e göre idealar dünyası, zihnin dış
dünyadan elde ettiği kavramsal bir âlemdir, dolayısıyla başlı başına bir gerçekliği
yoktur.51 Bu bakımdan Aristoteles, ruhun maddîliğiyle ilgili her türlü düşünceyi
dışlamış olsa da herhangi bir ölümsüzlük öğretisine de mutlak anlamda yer
vermemektedir. Aristoteles’in öngördüğü form, Platon’un temellendirdiği formdan

43Fârâbî,

"Aristo Felsefesi", (çev.Hüseyin Atay),A.Ü.F.Y., Ankara, 1974, s. 159-160; Kustâ
b. Lûkâ el-Yûnânî, "Kitâbu'l-Fark Beyne'r-Rûhî ve'n-Nefs", Resâilu Îbn Sînâ, (Neşr.
Hilmi Ziya Ülken), İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul, 1953, II, 89, 91-92; Câbirî, Arap
Aklının Oluşumu, ( çev. İbrahim Akbaba) İz. Yay., İst., 1997, s. 374.
44Günaltay, a.g.e., s. 200-202; Câbirî, Arap Aklının Oluşumu, s. 374-75.
45"Aristo Felsefesi", s. 148 v.d.; Günaltay, a.g.e., s. 202; T. Koç, a.g.e., s. 36.
46Günaltay, a.g.e., s. 200-201, 206-207.
47Farabi,"Aristo Felsefesi", s. 148-150; Kustâ b. Lûkâ el-Yûnânî, "Kitâbu'l-Fark Beyne'rRûhî ve'n-Nefs", II, 89, 91-92; Günaltay, a.g.e., s. 199; Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s.
246.
48T. Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, s. 35.
49T. Koç, a.g.e., s. 36.
50 Günaltay, a.g.e., s. 202.
51Günaltay, a.g.e., s. 200, 201.
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daha ruhânî değil, ancak cismânî olmadığına dair bir belirti de taşımamaktadır. 52
Dolayısıyla Aristoteles, ruhun bedenin formu olduğunu savunurken onun cisimsel
olmadığına vurgu yapmış olmakta böylece materyalizmden uzaklaşmaktadır.53
Aristoteles’in başta Fârâbî ve İbn Rüşd olmak üzere filozofları dolayısıyla kelâmî
düşünceyi etkileyen düşüncelerinden birisi, ilk olarak bahse konu ettiği pasif akıl
kavramıdır.54 Bu kavram Fârâbî tarafından faal akıl kavramı altında geliştirilerek,
ölümsüzlük konusunda üretilen düşüncelerin açılım noktası olacaktır. Doğrusu
Aristoteles’in ölümsüzlük hakkındaki görüşlerini tam olarak kavramak zor
görünmektedir. Onun, ruhu bedenin bir formu olarak görmüş olması ve aklın
ölümsüzlüğünden söz etmiş olması Aristotelesçi filozoflar arasında uzun tartışmalara
sebep olmuştur. Zira akıl son tahlilde bir kapasitedir. Bu farklı düşüncelerine rağmen,
Aristoteles’in de ölümsüzlüğe inandığı görüşü oldukça yaygındır.55
Aristoteles’in akıl eksenli ölümsüzlük düşüncesini temellendirirken yaptığı analojiyi
Oliver Leaman şöyle aktarır: “Tıpkı bütün fizikî dünyada olduğu gibi her sınıfta, bir yandan
madde, (yani potansiyel olarak bütün bu şeyler olan nesne), öte yandan yeter sebep olan başka
bir şey (mademki bütün bu şeyleri o yapmaktadır) vardır; aynı şekilde ruh dünyasında da bu
ayırımın bulunması gerekir. Aklın biri, sözgelimi her şey olurken, ötekisi bütün bu şeyleri
yapmak içindir; ışık gibi bir çeşit pozitif bir durum; çünkü bir bakıma ışık potansiyel
durumda bulunan renkleri bilfiil renkler yapmaktadır”.56
Oliver Leaman, ardından şu değerlendirmede bulunur: “Fail (agent) aklın ışıkla
mukayesesi iyi seçilmiştir; çünkü ışık, eğer görme fiili gerçekleşecekse, yetenek (görme) ile
görülen nesneye ilave olarak bulunması gereken üçüncü bir etkendir. Bu husus
önemsenmeyebilir; ancak durum tamamen tersidir. Bilginin imkânının kendi kendine var
olan formlar ya da soyut varlıklara bağlı olduğu şeklindeki Platonik görüşlere muhalefetinde
Aristoteles bilgimizin çok önemli bir parçasını oluşturan soyut kavramlara ulaşmanın bizim
için nasıl mümkün olduğu anlamında, bilginin nasıl imkân dahilinde olduğunu açıklamak
durumundaydı.

Aristoteles’in

duyu

nesnelerinde

gizli

kuvve

hâlindeki

mâkulatı,

“aydınlatan” (tıpkı ışığın nesnelerin karanlıkta “gizli” kalan renklerini aydınlatmasında
olduğu) fail akıl türünden bir şeye atıfta bulunması, bir anlamda kavramların zaten “orada”,
eşyada bulunduğunu ve bunların ihtiyaç duyduğu tek şeyin aydınlatılmak olduğunu ima ve
ihtar etmektedir.”57

52A.

Flew, "Immortality", s. 144.

53A.y.
54O.

Leaman, Ortaçağ İslam felsefesine Giriş, s. 120.
S. Aydın, Din Felsefesi, s. 246.
56O. Leaman, a.y.
57O. Leaman, a.g.e., s. 120-121.
55Mehmet
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Bu analojide özne olan gören göz ve görülen nesneden ayrı olan ışığın seçilmesi
önemsenmeye değer bir noktadır. “Aristoteles, fail aklın ‘kendi özünde gerçeklik
olması dolayısıyla ayrılabilir ve katışıksız, bir kez bedenden ayrı olunca bu aklın
ölümsüz, zaman üstü, bağımsız; dolayısıyla kendi kendine var olduğunu ima
eder.”58
Öte yandan Aristoteles’in, aklı, ruhun dışında onunla faal olan59 haricî bir unsur
olararak görmesi, onu ferdî ölümsüzlük inancına götürmenin aksine zıt bir neticeye
götürmüştür.60 Aristoteles, insan ruhunun potansiyel olarak akıllı olduğu ve aklî bilgi
edinmeye yatkın bulunduğunu söyler; fakat bu imkân ya da yatkınlığın, bilfiil
gerçekleşmesi aktif bir ilkenin müdahelesini gerektirmektedir. Bu ilke, yani Nous,
bağımsız, sağ ve özü gereği faal olan ezeli kaynakların bilgisidir ve ezelidir.61
Aristoteles’e göre akıl, yok olmayan ve ruha yerleştirilmiş kendi başına kaim olan bir
cevherdir. Dolayısıyla sevgi, nefret, düşünce aklın niteliği değil, bu akla sahip olanın
nitelikleridir, akıl sahibi beden ölünce sevgi, nefret, hafıza gibi nitelikler de sona erer.
Zira bunlar bizzât aklın değil, dağılan bedenin nitelikleriydiler, oysa nous, daha ilâhî
ve değişmeyen bir şeydir.62
Aristoteles’e göre bağımsız bir şekilde ferdî aklın varlığından söz etmenin bir
anlam ifade edebilmesi, muhtemelen görme ve işitme algılarından farklı bir şekilde
akıl yürütmenin herhangi bir organa özgü olmadığı kanaatine dayanmış olmasından
ileri gelmektedir.63 Aristoteles’in ferdî aklın bağımsız bir varlığına kani olduğunu
58O.

Leaman, a.g.e., s. 121; Kindî ve Farâbî gibi pek çok müslüman düşünürün
kullandığı ve Oliver Leaman'ın Aristoteles'e dayandırdığı Güneş, ışık ve göz analojisini
Gazzâlî Platon'a atfetmektedir. Bkz. Gazzâlî, "Mi'râcu's-Sâlikîn", el-Mecmuatu Resaili’lGazzali, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, !986, I, 97.
59Günaltay, a.g.e., s. 202.
60Mehmet Dağ, "İbn Sînâ'nın Psikolojisi", İbn Sînâ; Doğumunun Bininci Yılı Armağanı
A.K.D.T.Y.K., T.T.K. Yay., Ank, 1984, s. 334.
61Günaltay, a.g.e., s. 202; H. R. Atademir Aristo'nun Mantık ve İlim Anlayışı, 26.
Gazzâlî'nin, Kaaf, 50/16; Mâide, 5/115; Mücadele, 58/22 gibi âyetlere dayanarak ruhânî
nefslerin/insanın potansiyel olarak entellektüel niteliklerine sahip bulunduğunu,
dolayısıyla meleklerden/ruhânîlerden geleni kabul ettikleri ve etkilendikleri, eğer, dışta
nefslere entellektüel yardımı yapmayan melek olarak tanımlanan akıllar olmasaydı,
kesinlikle hiçbir akledilir akledilmeyecekti, şeklinde ileri sürdüğü görüşleri,
Aristoteles'in Nous kavramının İslâmî bir açıklaması niteliğindedir. Öte yandan
Gazzâlî'nin, meleklerden etkilenmemek için direnen ve entellektüel çaba içine
girmeyenleri de Furkân, 25/44 ve A'râf, 7/179 dayanarak hayvanlardan da aşağı
varlıklar olarak nitelemesi (Bkz. Gazzâlî, "Mi'râcu's-Sâlikîn", I, 103-105), ileride
değinileceği gibi Farâbî'nin entellektüel çaba içine girmeyen, tamamen cahil kalmış
nefslerin öte dünyada varolma hakkına sahip olmadıkları şeklindeki açıklaması ile
paralellik arz etmektedir. Ancak Gazzâlî'nin bunu mecazî anlamda kullandığı
anlaşılmakla birlikte Farâbî'nin bunu hakiki anlamda kullandığı kuvvetle muhtemeldir.
62T. Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, s. 38-39.
63A. Flew, "Immortality", s. 144.
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kabul etsek bile, bu, akıl için mutlaka maddî bir organın bulunması dolayısıyla
insanın zihnî niteliklerinin de belirli gayrı cismânî cevherlerin nitelikleri olmasını
gerektirmez. Her psikolojik duygu için bir arzu organının bulunmamasında olduğu
gibi, psikolojik istekleri atfedebileceğimiz görünmez süjeler aramamıza gerek yoktur.
Bu bakımdan bunları kişinin nitelikleri olarak kabul etmemiz gibi, aklın bilmesi için
de maddî bir organ aramamız gerekmez.64 Bu demektir ki Aristoteles’in, bilmek için
aklın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı şeklindeki ısrarı, muhtemelen onun, aklın gayrı
cismânî bir cevher olduğuna inanmasından kaynaklanmaktadır.65 Bu inanç, onun
soyut zihnî faaliyet ve salt bilişin en yüksek seviyedeki kişilere özgü bir yetkinlik,
hatta tanrıya benzerlik kazandıran bir çaba olarak değerlendirmesine yol açmıştır. 66
Bununla birlikte Aristoteles, bu saf aklın düşünme kabiliyeti dışında bir şey
olmadığını vurgulamasına karşın,67 konumuz açısından önemli gördüğümüz aklın
kendi başına bağımsız bir varlık olarak kalacağına değinmemiştir. Bundan öte, ferdî
ölümsüzlük düşüncesini hor görerek bir kenara ittiği de görülmektedir.68
Aristoteles açısından madde için şekil, kuvve için fiil ve göz için görme ne ise,
beden için de ruh o olduğuna göre,69 “bir form ve bedenin kemâl zirvesi olan ruh,
bizâtihî ne bedendir, ne de bedensiz kavranabilir. Bedenin ruhtan ayrıldığı yerde ruh
da yok olur.”70 Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Aristoteles’ te, kaptanın geminin
yetkinliği olduğu anlamında ruhun da bedenin yetkinliği olduğu şeklinde kesin ve
açık bir kanaat ortaya koymak mümkün değildir.71 Ancak o, beden denen aletin
yaşlılık ve hastalık sonucunda çökerken, ruhun/zihnin her an yeni ve güçlü
kaldığını, hatta orta yaşlardaki bedeni kendisine verilecek olsa, onun yine eskisi gibi
işlevini yerine getirebileceğini belirtir.72
Öyle görünüyor ki, Aristoteles fertlerde açığa çıkan evrensel bir akıl ilkesine
inanıyordu ve zihnî yetiyi de ruhtan ayrı tutuyordu. Buna göre, insan derin bir
tefekkür hayatı yaşadıkça tanrısal bir yetkinlik derecesine ulaşır.73 Sonuçta öyle bir
dereceye gelir ki, burada her şey ölümsüzdür ve ölümsüzlükten pay alır. İnsan
yaşlandıkça zihnin açıldığı ve güç kazandığı şeklindeki böyle bir yaklaşım, pekâlâ,
insan zihninin zamanla daha kapsamlı ve tutarlı faaliyetlerde bulunmasının bir

64A.

Flew, a.g.m., s. 145.
Koç, a.g.e., s. 40.
66A. Flew, a.g.m., s. 145; Günaltay, a.g.e., s. 206.
67O. Leaman, Ortaçağ İslam felsefesine Giriş, s119 v.d.
68T. Koç, a.g.e., s. 40.
69Günaltay, a.g.e., s. 208.
70Günaltay, a.g.e., s. 209; T. Koç, a.g.e., s. 40-41.
71M.Dağ, "İbn Sinâ'nın Psikolojisi, s. 334.
72T. Koç, a.g.e., s. 41-42.
73Günaltay, a.g.e., s. 206.
65T.
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başka izahı olarak da değerlendirilebilir.74 Başka bir ifade ile düşüncenin nesnesi
sonsuzsa, bunu düşünen aklın da sonsuz olması dolayısıyla fânî olmaması gerekir.
Bu durum, aklın, bilginin nesnesiyle özdeş kabul edilmesinin bir sonucudur ki, bu
yaklaşım

İslâm

Felsefesindeki

ölümsüzlük

tartışmalarında

önemli

bir

rol

oynamıştır.75
C- HOCAZADE (ö.893/1488)76
İslam geleneğinde, ölümsüzlük inancının rasyonel olarak temellendirilmesi için
mutlak ilim, irade, kudret, adalet... gibi niteliklere sahip bir Allah inancının temel
postula olarak kabul edilmesi zorunludur. Bu bağlamda hem insanın kendi iç
dünyasından/enfüsten, hem dış dünyadan/âfâktan delil/âyetler sunulmaktadır.
Öte yandan insanın, maddî varlığını aşan ve bu dünya hayatına sığmayan
değerlere sahip olması, onun madde ötesi bir yönünün olduğunu ortaya
koymaktadır. Doğumundan ölümüne kadar maddî bedeni sürekli değişse de, insanın
kişilik, kimlik ve hafızasını koruyan, ahlâkî, imânî ve entelektüel etkinlikleri
gerçekleştiren bir gücü vardır. Bu gücün tamamen maddî olan bu bedenden ibaret
olduğunu savunmak doğru görünmemektedir. O halde sürekli değişen, dönüşen
bedenden öte, insanın yok olmayan ruhî bir yönü vardır. Buna göre, mutlak ilim,
irade ve kudret sahibi Yaratıcı Kudret’in ölümden sonra yeni bir beden
yapılandırarak ruhu ona iade etmesi mümkün olmalıdır.77
Ölümsüzlüğe dayanılarak, insanın bedensel yönünün dışlandığı bir öte dünya
inancı,

İslâmî

naslarla

bağdaşmamakla

birlikte,

uhrevî

hayatın

inkârını

gerektirmeyen bir tevile dayandığı için tekfir edilmemesi gereken bir inançtır. Başta
Gazzâlî ve Hocazade olmak üzere pek çok kimse tarafından tekfir edilen bu
düşüncenin İslâm dünyasını derinden etkilediği görülmektedir.
Hocazâde' kitabının önsözünde de belirttiği gibi Tehâfut'ü, Fatih Sultan Mehmed
Han'ın emriyle yazdığını, bu amaçla Gazzâlî'nin metodunu takip ettiğini, ancak
Gazzâlî'nin değinmediği bir kısım inceliklere değinerek din ve felsefe ilişkilerinde
74T.

Koç, a.y.
Leaman, Ortaçağ İslam felsefesine Giriş, s. 125.
76 Hocazade, Musluhuddin Efendi, Muhtemelen 1434 yılı dolaylarında Bursa da doğdu.
Babası Bursa tüccarlarından Yusuf efendidir.O dönemde tüccarlar hoca ünvanıyla
anıldığından “Hocazade” diye meşhur olmuştur. Atabey medresesinde usul, meani
beyan dersleri aldıktan sonra, hızır beyin derslerine devam etti II. Murad tarafından
Kestel kadılığına ardından Esediye medresesi müderrisliğine getirdi.Fatih Sultan Han
tahta çıktığında onu kendi hocası konumuna yükselterek ondan dersler aldı. II. Beyazit
ise onu Bursa Müftülüğüne geirerek onun engin ilminden istifade edilmesini
sağladı.bkz. İslam Ansiklopedisi mad.
77Er-Râzî,
Fahreddin Muhammed b. Ömer, el-Metâlibu'l-'Âliye mine’l-İlmi’lİlahi,Daru’l-Kutubi’l-Arabi,1.bs.,Beyrut, 1987, VII, 113 v.d ; T. Koç, a.g.e., s. 40
75O.
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dinin üstünlüğünü ortaya koymaya çalıştığını belirtmektedir.78 Makro açıdan
Hocazâde'nin planı Gazzâlî'nin planına uymakla beraber, bazen ayrıntılarda
Gazzâlî'den farklı düşüncelere yer verdiği, özellikle kavramlar üzerinde daha çok
yoğunlaştığı

görülmektedir.

Hocazâde

karşıt

reddiye

yazmasına

rağmen,

inceleyebildiğimiz kadarıyla gerek kitabının girişinde gerekse konumuzla ilgili
kısmında, filozofları isimleriyle anmaktan ziyade görüşleriyle ortaya koyarak
eleştiriye tabi tutmuştur.
Hocazade, Gazzâlî ve İbn Rüşd arasında geçen tartışmalarda de geçtiği gibi,79
cevher ruhla ondan ayrı olan maddî beden arasında karşılıklı bir ilişki
bulunmaktadır. Bu açıdan filozofların bu konuda getirdiği delillerin tamamının
zorunlu bilgi ifade ettiğini, ruhun bedenden ayrı bir varlığının olduğunu böylece
ölümsüzlüğünün kesin bir şekilde ispatlanmış olduğunu varsayalım. Acaba bu,
gerçekten kişiliğin ölümsüzlüğü anlamına gelir mi? Doğrusu bunu tereddütsüz kabul
etmenin imkânı yoktur. Zira kişiliğin, hiçbir cisim veya cisimsel birimi olmayan
gizemli cevher kavramı ile her türlü koruma altına alındığını söylemek oldukça
zordur.80
Hocazade, filozofların (cevher-ruh) teorisine ilişkin getirdikleri delilleri kategorik
bir yaklaşımla reddetmemektedir. Vahiy desteği olmadan salt akıl ile bu meselenin
üstesinden gelinebileceği ve bu konunun burhânî delillerle ispatlanabileceği
şeklindeki yaklaşımları tenkit etmekte, bu vadide getirilen delillerin yakîn değil zan
ifade ettiğini, bazen paradigma içi çelişkiler içerdiğini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Bu bağlamda Hocazâde’nin İslâm düşüncesinde ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin
meydana gelen düşünsel tartışmalar, ruh anlayışı ve buna dayalı Filozofların
ölümsüzlük

teorisine

yönelttiği

tenkitleri

iki

kategoride

değerlendirmek

mümkündür.
Birincisi, “Nefsin kendi başına var olan ruhânî bir cevher olduğuna dair filozofların aklî
delil getirmedeki yetersizlikleri”, bu delillerin yakînî bilgi doğurmadığını, zannî
dolayısıyla yetersiz olduğunu ortaya koymaya çalışır.81

Hocazâde, Musluhuddin Efendi, Tehâfuü’l-Felasife (Üç Tehâfut'le birlikte basılı),
Matba'atu'l-İ'lâmiyye, Mısır, 1303, s. 101
79Bkz. İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ( çev. Kemal Işık, Mehmet Dağ),Ondukuz
mayıs Ünv. Yay., Samsun 1986, s. 324 vd.
80Bkz. Gazzâlî, "el-Ecvibetu'l-Ğazzâliyye fî Mesâili'l-Uhreviyye", el-Macmuetu Resaili
İmam Gazzali, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1986, IV, 166-168.
81Hocazâde, Tehâfüt, s. 101 ; Gazzâlî ruhun basit, bölünmez, yok olmaz bir cevher
olduğunu, Âl-i İmrân, 3/169; Tâhâ, 20/74; Duhân, 44/56; 87A'lâ, /13 gibi ayetlere ve
tenkit ettiği felâsifenin delillerine dayanarak savunur. Gazzâlî, "Mi'râcu's-Sâlikîn", I, 107
v.d. Ancak, bu âyetlerin bu konuda açık ve kesin/kat'i delâletlerinin bulunmadığını
belirtmek gerekir.
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İkinci olarak, “İnsan nefsinin var olduktan sonra yok olmasının imkânsızlığı, nefsin
ebedîliği ve yok olmasının düşünülemeyeceği” başlığı altında nefsin ebedî oluşunun akılla
bilinemeyeceği, dolayısıyla filozofların delillerinin zannî olduğunu değerlendirir. 82
Hocazâde filozofların ilmin bölünmezliği görüşünü reddederek, makûl’lerin
bölünmemesi, mahallinin de bölünmemesini gerektirmez diyerek, noktanın
doğrudaki konumundan hareketle, geometrik açıdan karşıt bir delil getirir. Buna
göre, bölünme kabul etmeyen noktanın mahalli olan doğrusal çizgi bölünme kabul
eder. Bilginin nefse hulûlunu zâtî değil, başka bir yönden olması mümkündür. Bilgi,
objenin nefse bir form/sûret olmaksızın açılmasıdır, burada form, başka bir soyuta da
bürünerek ruh onu buradan idrak edebilir.83 “Nefsin, bu algılanabilen bünye olması, ve
algılanan objelerin algı duyusunda bıraktığı izlenim gibi aklî formların izlenimlerinin de bu
nefse ait güçlerin birinde bulunması niçin mümkün olmasın”84 diyerek birinci delilin
zorunlu bilgiye dayanan bir gerçek olmadığını savunur.
Hocazade bu anlamda Aristoteles’in, bilmek için aklın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı
şeklindeki ısrarını, muhtemelen onun, aklın gayrı cismânî bir cevher olduğuna
inanmasından kaynaklandığını.85 Bu inanç, onun soyut zihnî faaliyet ve salt bilişin en
yüksek seviyedeki kişilere özgü bir yetkinlik, hatta tanrıya benzerlik kazandıran bir
çaba olarak değerlendirmesine yol açtığını,86 bununla birlikte Aristoteles, bu saf aklın
düşünme kabiliyeti dışında bir şey olmadığını vurgulamasına karşın,87ferdî
ölümsüzlük düşüncesini hor görerek bir kenara ittiğini vurgulayan Hocazade, bu
düşünce sahiplerini şiddetle tenkid etmektedir.88
Hocazâde, ye göre Filozoflar, algılamayı objenin sujede izlenim bırakmasıdır
şeklindeki tanımlarından dolayı bu yargıya varmışlardır. Oysa algılama, obje ile suje
arasında özel bir ilişki/izafet durumu olarak kabul edilmesi bu delilin zorunlu bilgi
ifade etmeyeceği anlamına gelir. Buna göre bu ilişki algı yetisi ile mahalli arasında
kurulduğunda aletini bilir, aksi hâlde bilemez. Aklî yetilerle mahalleri arasında bu
ilişkinin varlığı ise mümkün bir durumdur.89
Hocazâde, bu durumda hayvan ve bitkilerin de ruhlarının olması gerektiği, ancak
filozoflara göre bunların nefs-i nâtıka sahibi olmadıklarını hatırlatır. Buna ek olarak
Filozofların nefsin bekâsına ilişkin görüşlerine alternatif olarak, insan gibi irade ve
82Hocazâde,

Tehâfut, s. 102-119; bkz.,Gazzâlî, Tehâfut, s. 206-234.
a.g.e., s. 102-104.
84Hocazâde, a.g.e., s. 102-104.
85Hocazâde, a.g.e, s. 102-104;T. Koç, a.g.e., s. 40.
86A. Flew, a.g.m., s. 145; Günaltay, a.g.e., s. 206.
87O. Leaman, a.g.e., s. 119 v.d.
88Hocazâde, a.g.e., s. 102-104; T. Koç, a.g.e., s. 40.
89Hocazâde, a.g.e., s. 106-108.
83Hocazâde,
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ahlâkî eylem sahibi bir varlıkta, var oluş başlangıcından sonuna kadar yok olmaktan
korunan aslî birimlerinin olabileceği imkânı üzerinde durur.90Akılda bulunduğu
savunulan tümel bilginin varlığını reddederek, akılda sadece duyuların verilerinin
bulunduğunu savunur. Tümelin, maddî eklentilerden soyut olması, eğer özü gereği
ise, cisme veya cisimsel bir nesnede yer etmesi imkânsız olmaz. Çünkü, maddî
eklentiler uzamsal açıdan değil, özü gereği soyuttur. Şâyet, mutlak anlamda ise bu
imkânsızdır. Zira, onun tümel olması için eklentilerden, özü açısından soyutlanmış
olması yeterlidir. Bu açıdan kabul edilse bile, bilmenin/taakkulun akledende/sujede,
objenin formunun oluşması ile olduğunu kabul etmek mümkün değildir.
Bilme/taakkul, nesnel formun diğer bir soyutta gerçekleşmesi ile niçin mümkün
olmasın? ‘Bilme’yi bu tanımlama ile kabul etsek bile, tümelin her türlü ilintiden
soyutlanmış olduğunu da kabul etme zorunluluğu yoktur. Siyahın beyaza girmesi
gibi tümeller de nefse girseydi bu gerekirdi, oysa geçtiği gibi, bundan başka türden
bir girme/hulûl mümkündür.91
Hocazâde’nin tahlil ettiği bu delili şöyle özetlemek92 mümkündür: “Bütün duyuları
alan bir tek yetinin varlığı bilinmediğine göre, görme, duyma, tatma, koklama, düşünme, arzu
etme, üzülme, sevme, haz veya elem duyma gibi fonksiyonların tümü arasında uyum
sağlayan ve hepsinin fonksiyonuna hakim bir güç olması gerekir ki tümelleri ve tikelleri aynı
anda algılayabilsin. Aksi takdirde yetiler arasında koordinasyon olamaz. O hâlde bunları
birleştiren, değerlendiren ve uyum sağlayan cisim veya cisimsel olmayan bir şey olmalıdır, bu
da nefs tir.”93
Hocazâde, Aristonun ruh beden bölünmezliği düşüncesine, bedende bu kuvvetleri
toplayan bir tek yetinin olmasının mümkün olduğunu, cisim şeklinde böyle bir
yetinin olmadığı kabul edilse bile, cisimsel yoğunluğa sahip bu bedenin emrinde,
onun dışında kalan, cismânî lâtif bir varlığın olması ve bunun bütün bu duyulara
hakim olması neden mümkün olmasın, diye karşı çıkar.94
İnsan fânî olan maddî yapısıyla sonsuz varlıkları bilebilir. Oysa fânî olan bir şey
sonsuzu bilmemelidir. O hâlde insanda cisim ve cisimsel bütün özelliklerden uzak
sonsuzu algılayabilecek bir güç olması gerekir ki bu da nefs/ruh olmalıdır, şeklinde
özetlenebilecek bu delili95 Hocazâde, Müslüman filozofların diğerlerine yaptıkları
ilave bir delil olarak değerlendirerek, objeye ilişkin bilginin sujede meydana gelmesi,
sujenin de objenin niteliklerine sahip olmasını gerektirmez. Dolayısıyla sonsuzluk
90Hocazâde,

a.g.e., s. 110-111:
a.g.e., s. 104-105.
92Bkz. Hocazâde, a.g.e., s. 103.
93Hocazâde, a.g.e., s. 111; Râzî, el-Metâlibu'l-'Âliye, VII, 113 v.d.
94Hocazâde, a.g.e., s. 111.
95Hocazâde, a.g.e., s. 112; İbn Sînâ, el-Adhaviyyetu Fi'l-Me'âd, (Tah., Hasan Âsi), 2.bs.,
Beyrut, 1982, s. 132-133.
91Hocazâde,

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

155

düşüncesinin cisim veya cisimsel bir varlıkta bulunması o varlığın da sonsuz
olmasını zorunlu kılmaz96diyerek, Filozofların siyah ve beyaz gibi birbirine zıt
varlıklar hakkında hüküm verenin, her iki zıt şeyi tasavvur edip ikisini de akledilmiş
duruma getirmesi gerekir ki zıt kavramlar hakkında hüküm verme onda oluşsun. Bu
hükmü verecek şeyin cisim veya cisimsel olmaması gerekir. Zira zıt olma hükmünü
veren şey cisim veya cisimsel olursa iki zıttın aynı anda bir mekânda birleşmesi
demek olur ki bu imkânsızdır. O hâlde bu hükmü veren şeyin cisim veya cisimsel
olmaması gerekir,97 diye özetlediği delile Hocazâde şöyle itiraz eder:
Siyah veya beyazın, algılayan gücün cisim veya cisimsel olması durumunda
bunların onun maddesinde husulu/oluşması şart değildir. Zira siyahlık ve beyazlık
zıtlığının ‘aynî” açıdan olması ‘algılanma’ açısından olmasını gerektirmez.98
Ayrıca filozofların nefs-î nâtıkada olan akletme yetisi sonsuz fiillerle daha da güç
bulur, oysa, cismânî yetilerin güçlerinde böyle bir özellik yoktur delilini ise, 99
Hocazâde şu açıdan tenkit eder:
Akletme yetisinin sonsuz fiilde bulunması bir yana, bir tek fiilden bile
güçlenmesinin mümkün olmadığını, zira filozoflara göre akletme, bu fonksiyonunu
Aklî formları verenden/Vâhibu’s-Suver’den almaktadır. O takdirde bu bir etkinlik/fiil
değil, edilgenlik/infi’âl durumudur. Eğer kuvvetlenme edilgenlik ile olur derseniz o
takdirde delilinizin öncülü ile çelişkiye düşmüş olursunuz.100Bu anlamda filozoflara
göre101 insanî nefsin ölümü, ya bedenin ölümü, ya zıddının ona arız olması, ya da
Kadir’in kudretiyle yok olabilir. Aristo’nun delilleri arasında da yer alan bu üç
ihtimalin olumsuzluğu ortaya konduğunda nefsin ölümsüzlüğü de ispatlanmış
olur:102
Nefs-i Nâtıka bedenle değil kendi kendine kaim olan bir cevherdir. Dolayısıyla
beden, ruh için sadece bir alettir, aletin ölümü sahibinin ölümünü gerektirmediği
gibi, bedenin de ölümü, ruhun yok oluşunu gerektirmez.
Öte yandan ruh cevherdir, cevherin ise zıddı olmaz. Zıddı olmayan bir şeyin
zıddının kendisine arız olması söz konusu olamaz. Bu demektir ki nefs, zıddının
96Hocazâde,

a.g.e., 112.
a.g.e., 112-113.
98Hocazâde, a.g.e., 113.
99İbn Sînâ, el-Adhaviyyetu Fi'l-Me'âd, s. 132-133
100Hocazâde, a.g.e., s. 113-114.
101İbn Sînâ, el-Adhaviyyetu Fi'l-Me'âd, 132-133; Hocazâde, a.g.e., 113-114; Gazzâlî,
Tehâfutu’l-Felasife,4.bs.,Daru’l-Meşrik, Beyrut, 1990,228-229; Âmidî, Ğâyetu'l-Merâmfi
İlmi’l-Kelam,(Tah., Hasan Mahmud Abdullatif, Kahire, 1971, s. 285-287; Râzî, elMetâlibu'l-'Âliye, VII, 235-241.
102 H. R. Atademir, Aristo'nun Mantık ve İlim Anlayışı, s. 55-56.
97Hocazâde,
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kendisine arız olması mümkün olmadığı için bu açıdan yok olmaz. Öte yandan
bozulma için terkip gerekir. Basit bir cevher olan nefs, mürekkep olmadığından
bozulması düşünülemez.
‘Adem” (bir şey değildir), olmayan şeye kudretin ilişmesi düşünülemez.
Dolayısıyla Kadir’in kudretinin nefsin ‘ademiyetine taalluk etmesi söz konusu
olamamalıdır.
Hocazade, bu üç ihtimalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, yok
olma sebepleri ortadan kalktığına göre, var olan bir şeyin yok olmasının
düşünülemeyeceği gibi, öte yandan filozofların bedenin oluşumu ile nefsin
oluştuğunu söylemekle Platon’un, nefs’lerin kadim olduğu görüşüne de ters
düştüklerini belirtir.103Zira bu konuda çok tartışmalar yapılmıştır. Her şeyden önce
eğer nefs bedenden önce varsa, maddî yapısı olmayan nefsin kişiler bazında
bölünmesi nasıl mümkün olmaktadır? Eğer bölünme yok denilse oğul Ali’nin nefsi
baba Veli’nin veya anne Ayşe nefsinden nasıl ayrılmaktadır? Bu durumda nefs’lerde
artma söz konusu ise bu nasıl olmaktadır? Buna göre bedenlerin yok olması ile
nefs’lerin de yok olması gerekir.104 Beden nefs ilişkisi aşık maşuk, demir mıknatıs
ilişkisine benzer bir ilişki içinde olduğu, birinin yok olması diğerinin yok olmasını
gerektirmeyeceği105 iddia edilemez. Çünkü Ali’nin nefsinin insan sayısınca beden
arasında sadece kendi bedenini tercih etmiş olması, insan aklının da bu ilişkiyi
kavramaktan aciz kalması, bunun, yukarıda söz konusu edilen bir ilişki türünden
olmadığını gösterir. Bütün bunlar, nefs’lerin bedenlerle olan ilişkilerini anlamada
aşılmaz derecede zor görünen problemlerin varlığını ortaya koymaktadır.
O halde, beden-nefs ilişkisinin özünü bilmememiz, bedenin ölümü ile nefsin
ölmeyeceğini söylememizi gerektirmediği gibi, bunun bir Müreccih (tercih eden)
tarafından yapılmış olduğundan şüpheye düşmemizi de gerektirmez. Yine bu
ilişkinin mahiyetinin nefsin bekâsı’nın ihtiyacından kaynaklandığı, dolayısıyla
ilişkinin sona ermesi ile nefsin varlığının da son bulması niçin mümkün olmasın?106
103Gazzâlî,

Tehâfut, s. 229-230; Âmidî, Ğâyetu'l-Merâm, s. 293; İbn Rüşd, Tutarsızlığın
Tutarsızlığı, s. 324
104Hocazâde, a.g.e., s. 113-114; Gazzâlî, Tehâfut, s. 229-230; "el-Ecvibetu'l-Ğazzâliyye fî
Mesâili'l-Uhreviyye", IV, 175; Âmidî, Ğâyetu'l-Merâm, s. 293-294.
105İbn Sînâ, "Risâletun fi'n-Nefsi ve Bekâihâ ve Me'âdihâ",resailu İbn-i Sina, (nşr., H.
Ziya Ülken, Horoz bs. Evi, İst, 1953, II, 152.
106Hocazâde, a.g.e., s. 113-114; Gazzâlî, Tehâfut, s. 230-231; "el-Ecvibetu'l-Ğazzâliyye fî
Mesâili'l-Uhreviyye", IV, 174-176, Gazzâlî, nefsin yaratılışının bedenle birlikte olduğunu
savunur. Ona göre cenin anne karnında ruhu kabul edecek bir kıvama ulaşınca, insanî
ruh kendisinde üflenir. Bu tıpkı yağın içine konulmuş ve tutuşmaya hazır hale
getirilmiş fitile alevi yaklaştırarak onu tutuşturmak üzere aleve üflemek gibidir. Bkz.
Gazzâlî, "el-Ecvibetu'l-Ğazzâliyye fî Mesâili'l-Uhreviyye", IV, 166-168. Aynı yapıtın
devamında konu ile ilgili olarak Gazzâlî, "Lakin gerçek şu ki; tıpkı sırçalandığında
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Üçüncü ihtimal olarak Allah’ın kudretinin ‘ademe taalluk etmediği şeklindeki
iddialarını tamamen asılsız107 bulan Hocazade108 bu delilin çürütülmesi ile ilgili olarak
âlemin ebedîliği konusunda etraflıca açıklamalarda bulunmuş, Yüce yaratıcının
kudretinin

ezeli

ve

ebedi

olduğunu

mahlukatı

‘adem’

den

var

ettiğini

vurgulamıştır.109
Özetle filozofların açıklamalarından ve Hocazade’nin tenkitlerinden ve Ruhun
ölümsüzlüğü üzerine yapılan tartışmalardan şu sonucu çıkarmak mümkündür:
Filozofların ruhun kendi kendine kaim bir cevher olduğunun salt akıldan
hareketle burhânî delillerle ispatlayarak zorunlu bilgiye ulaştıkları konusundaki
iddialarının kesin bilgiye dayanmadığını ispatlamada Hocazade büyük ölçüde başarılı
olmuştur. Bu konuda nakilci anlayış yerine, temel aklî prensiplerden hareket etmiş,
deneysel verilerin her zaman aynı sonucu vermeyebileceğinden hareketle imkân
kavramını genişletmiş ve delilleri bu yönüyle kritize etmiştir. Bu delillerin rasyonel
boyutlarda mutlak yanlışlığını değil, onların zan içerdiklerini ortaya koymaya
çalışmış ve bunu büyük ölçüde başarmıştır. Bu tür problemlerin salt akılla
çözümlenemeyeceğini, vahyin mutlak çıkış noktası olarak alınması gerektiğini
zorunlu görmüştür.

Sonuç
Platon’a göre nesneler ideler âleminin bir gölgesidir. Ancak ideler zaman üstü
formlardır ve var oluşları fizik âlemde değil, algı alanı dışında mutlak ve değişmez
başka bir âlemdedir.110 Oysa Aristoteles için form, bu dünyada ve varlıkların
kendisinde bulunmaktadır. Formlar maddeye düzen ve yön veren, biçimlendirici,
organize edici dinamik zihinsel ilkelerdir. İnsana bu açıdan bakıldığında, ruh bir
hayat ilkesi, hayat sürecinin toplamı ve bu süreci organize eden faal/etkin bir ilkedir.
Bu bakımdan insan ne salt ruh, ne de salt bedendir. Bu nedenle ruh ve beden ayrı-

suretin aynada meydana gelmesi gibi, beşeri ruh, nutfenin kendisini kabul etme
yeteneğini kazandığı zaman meydana gelir." "el-Ecvibetu'l-Ğazzâliyye fî Mesâili'lUhreviyye", IV, 175.
107Şehristânî,Abdulkerim, Nihâyetu'l-İkdâm fi İlmi’l-Kelam, (tas. Alfred Guilammue)
Londra, 1934, s. 345.
108Hocazâde, a.g.e., 113-114; Gazzâlî, Filozofların alemin kıdemi konusunda ileri
sürdükleri delillerin çürütülmesi ile alemin ebedîliği konusundaki görüşlerinin de
çürüyeceğini belirtir. Bkz. Gazzâlî, Tehâfut, s. 81.
110Jostein

Gaarder, Sofi'nin Dünyası, s. 102; H. R. Atademir, Aristo'nun Mantık ve İlim
Anlayışı, s. 55-56.
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ayrı birbirinden bağımsız varlıklar olmadığından, insan ikisinin birleşmesi ve
bütünleşmesiyle meydana gelmiş olmaktadır.111
Aristoteles’e göre ruh, bedene hareket, suret ve canlılık kazandıran, onu belli bir
insanın bedeni kılan bir form, dolayısıyla bedenin yetkinliği olurken; Platon’a göre
ruh, tek başına ve yalnız kendisi için var olan, basit, yok olmaz ve gayrı maddî bir
cevherdir.112 Bu açıdan bakıldığında Aristoteles’in insan görüşünün Platon’un insan
anlayışından oldukça farklı olduğu görülür.113
Bununla birlikte cevher ruh görüşü, İslam dünyasında da yankı bularak, felsefede
başta İbn Sînâ olmak üzere, kelâm ve tasavvuf çevrelerinde çokça işlenerek dile
getirilmiştir. İslam dünyasında yeniden ve özgün bir şekilde canlanan bu kuram,
daha sonra batı düşüncesini derinden etkilemiştir. Örneğin Fârâbî, Saint Thomas’ın
teolojisini öylesine etkilemiş ki, bu iki mütefekkirin ifadeleri arasında yer yer
cümlelere,

hatta

bulunmaktadır.114

cümlelerdeki

kelimelere

varıncaya

kadar

bir

paralellik

Bu açıdan bakıldığında cevher ruh görüşü İslâm düşünürlerini,

onların vasıtasıyla da batılı düşünürleri, Yahudi ve Hristiyan ilâhiyatçıları etkilediği
kolaylıkla anlaşılmaktadır.115 Bunun bir sonucu olarak ruhun cisim olmadığını,
111O.

Leaman, Ortaçağ İslam felsefesine Giriş, s. 127; M.Şemseddin Günaltay, Felsefe-i
Ûlâ İsbat-ı Vacip ve Ruh Nazariyeleri, s. 199.
112Günaltay, a.g.e., s. 199-200.
113Laberthoniĕre, Descartes Üzerine Tetkikler, (Çev.: M. Karasan), 2. bs., Kültür
Bakanlığı Yay. Ankara, 1977, s. 89
114Aydın Sayılı, "Fârâbî ve İlim", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi, Sayı: 4, Aralık 1950, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1950, VIII, 440.
115Fazlur Rahman, dualist olması sebebeiyle, cevher ruh görüşünün Kur'ân'ın monistik
insan anlayışıyla bağdaşmadığını, özellikle vurgular. Ona göre, ruhun üflenmesiyle
insanın yaratılışının diğer bütün tabiî yaratılışlardan ayrı bir özelliği vardır. Ancak bu,
Kur'ân'ın Yunan felsefesi, Hiristiyanlık ve Hindû dinindeki gibi müfrit bir ruh-beden
ayırımını ileri süren ikici insan anlayışını benimsediği anlamına gelmemektedir. Zira
Kur'ân'da insanın birbirinden ayrı olarak ruh-beden gibi iki ayrı cevherden meydana
geldiğini ifade eden bir metni bulmak çok zordur. Özellikle Gazzâlî sonrasında ve
ağırlıklı olarak onun etkisiyle ikici insan anlayışı, geleneksel İslam düşüncesine
girmiştir. Fazlur Rahman, bu anlayışın İslam düşüncesine giriş sebeplerinden biri
olarak da nefs kavramının kişi veya kendi anlamlarına gelmesine rağmen, bunun
İngilizce dolayısıyla Latince'de ki soul kavramının karşılığında kullanılmış olmasını
gösterir. Bkz. Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur'ân, Fecr yay., 2.bs., Ank.,1993, 6667.
Bu konuda Watt, Fazlur Rahman'dan bir adım daha ileri giderek, ikici insan anlayışının
aslında Kur'ân, Tevrat ve İncil dahil olmak üzere semâvî kitapların hiçbirinde açıkça
ifade edilmediğini, bu görüşün Yunan düşüncesinden İslam düşüncesine, oradan da
Batı düşüncesine geçtiğini, dolayısıyla Yunan kültürünün etkisiyle batıda bazı
çevrelerde yaygın olan dualist insan anlayışından farklı olarak Kur'ân-ı Kerim'de
monist bir görüş hakim olduğunu belirtir. Ardından dulist insan görüşü ile monistik
insan anlayışını şöyle karşılaştırır: Dualist görüşe göre insan ruh ve ceset olmak üzere
iki kısımdan oluşmuştur ve ruh daha önemlidir. Bu görüşün aşırı şekillerine göre ruh
gerçek insandır; vüvut ise geçici ilavedir: Ceset, ruhun mezarıdır. Monistik görüş ise,
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mahiyeti icabı yok olmaz nitelikte olduğunu kabul etmesi, böyle düşünen filozofların
hemen her zaman ruhun ölümsüzlüğü lehinde kullandıkları gözde bir kanıt
olmuştu.116 Ruh öğretisinin bu derece etkin, dolayısıyla önemli olması sebebiyle, bu
görüşün İslam felsefesindeki temellendirilişini irdelemek konumuz açısından
önemlidir.
Hem Fârâbî hem İbn Sînâ, ruhun bir form/sûret ve bedenin ilk yetkinliği olduğu
şeklinde Aristotelesçi görüşü benimsemiş görünmelerine rağmen, bu görüşün ölüm
ve sonrası hayatla ilgili problemlerin temellendirilmesinde Platon’a daha çok yakınlık
göstermişlerdir.117 Bu nedenle ölümsüzlük konusunda Kindî ve Fârâbî’yi özellikle akıl
kuramında Platon’dan çok Aristoteles’e daha yakın olarak değerlendirmek mümkün
olmakla birlikte, kendi dönemine kadarki felsefî birikimi sistemleştiren İbn Sînâ’yı ise
Aristoteles’ten çok Platon’a yakın olarak değerlendirmek daha doğru görünmektedir.
Buna rağmen başta İbn Sînâ olmak üzere Müslüman filozofların, felsefî birikimden
hareketle orijinal bir ölümsüzlük düşüncesi geliştirdikleri şüphe götürmez bir
gerçektir.
Bu konuda gerek filozofların delilleri gerekse karşıt tenkitlerden öyle anlaşılıyor
ki ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi, filozofların iddia ettiği gibi zorunlu bilgi hasıl

vücut ve ruh arasında ayırım olduğunu kabul etmekle birlikte, vücudun insanın başlıca
bir parçası olduğunu söyler.
Daha sonra Watt, dualist insan anlayışının İslam düşüncesine giriş sebeplerinden biri
olarak nefs kavramını göstererek, bu kelimenin kullanılışına dikkat edilmesi gerektiğini
belirtir: Bu kelimenin can olarak tercüme edilebileceğini, fakat daha çok kişi veya şahıs
anlamına gelmesine karşın, Yunan felsefesinin İslam dünyasında Arapça'ya terceme
edilirken Yunanca'da dualist veya dualist düşünceye yakın anlamlara gelen psyche
kelimesi nefs diye terceme edildiğini belirtir. Bundan hareketle dualist insan anlayışının
Yunan Felsefesinin tercemesiyle İslam düşüncesine girdiğini, aslında, Yunan
düşüncesinin ağır baskısı altında kalmaması halinde müslüman bir düşünürü her
zaman monistik olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu savunur. Bunun
ardından Watt, insanın monistik düşünceye göre anlaşılması, ölüm ve ötesi hayat
hakkında oluşacak öte dünya görüşünün başat belirleyicisi olarak değerlendirir. Bkz.
M. Watt, İslam Nedir, 62-63; W. M. Watt, Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık, 190-194.
Bununla birlikte semavî dinlere mensup filozoflar arasında çokça taraftar bulmuş
dualist insan anlayışının kaynağını sadece Yunan Düşüncesinde değil, belki daha
fazlasıyla aşırı dualist temelli Hint Düşüncesinde de aramak gerektiğini burada
belirtmek durumundayız. Hint, Yunan, Yahudilik ve Hiristiyanlık düşüncelerindeki
dualist anlayışlar hakkında geniş bilgi için bkz. Günay Tümer-Abdurrahman Küçük,
Dinler Tarihi, Ocak Yay., 3. bs., Ankara, 1997; 57-365; Ali İhsan Yitik, Hint Kökenli
Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul,
1996; Şinasi Gündüz, "Gnostik Mitolojide Düşüş Motifi ve Demirug Düşüncesi", O.M.Ü.
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, Samsun, 1997, s., 121-165; Şinasi Gündüz, "Arkonların
Tabiatı Üzerine", O.M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, Samsun, 1997, s.,167 v.d.
116A. Flew, "Immortality", s. 145; T. Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, s. 43.
117Mehmet Dağ, "İbn Sinâ'nın Psikolojisi", s. 333.
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edecek derecede kesin postulatlara dayanmamaktadır. Her şeyden önce metafizik bir
problemi, kesin rasyonel ölçüler içinde hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde
ispatlamak mümkün değildir. Aynı şekilde filozofların mezkur delillerini aklî
boyutlarda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yanlışlama imkânı da yoktur.
Burada Hocazâde bu delillerin rasyonel boyutlarda mutlak yanlışlığını değil, onların
zan içerdiklerini ortaya koymaya çalışmışlar ve bunu büyük ölçüde başarmışlardır.
Bu tür problemlerin salt akılla çözümlenemeyeceğini, şeriatın/vahyin mutlak çıkış
noktası olarak alınması gerektiğini zorunlu görmüşlerdir. Bu, Gazzâlî sonrası oluşan
epistemik paradigma’nın temel metodu hâline gelerek zamanla taklitle karışık bir
dogmatizme dönüşmüştür.
Hocazâde, Filozofların nefsin bekâ’sına ilişkin görüşlerine alternatif olarak, insan
gibi irade ve ahlâkî eylem sahibi bir varlıkta, var oluş başlangıcından sonuna kadar
yok olmaktan korunan aslî birimlerinin olabileceği imkânı üzerinde durur.118Akılda
bulunduğu savunulan tümel bilginin varlığını reddederek, akılda sadece duyuların
verilerinin bulunduğunu savunur. Vahiy desteği olmadan salt akıl ile bu meselenin
üstesinden gelinebileceği ve bu konunun burhânî delillerle ispatlanabileceği
şeklindeki yaklaşımları tenkit etmekte, bu vadide getirilen delillerin yakîn değil zan
ifade ettiğini, bazen paradigma içi çelişkiler içerdiğini ortaya koymaya çalışmaktadır.
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Van Gölü Havzası Türk Dönemi
Figürlü Bezemeleri ve Bazı Yerli Örneklerle
Karşılaştırma
Süleyman BÜLBÜL*1

Özet
Türk sanatının mimari süsleme elemanları içerisinde önemli bir
yer tutan figürlü kompozisyonlar, İslam inancındaki figür yasağı
tartışmalarına rağmen İslam’ın kabulünden sonra da devam etmesi
Türk kültürünün gücü ve sürekliliği açısından önemlidir. Bu
sürekliliğin Van Gölü Havzası’ndaki örnekleri kapsayan
çalışmada, bazı Ermeni sanatı örnekleri de incelenerek benzerlik ve
farklılıkların tespiti yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Mimari Süsleme, Figür, Kompozisyon, Figürlü
Kompozisyon, Kabartma
Abstract
The continuation of figurative compositions looming large Turkish
art architectural decorative elements after the acceptance of Islam
is important in terms of its stress on the power and continuity of
Turkish culture despite the discussions of prohibition of figures in
Islam. In the study that includes the examples of this continuity in
Van Lake basin, some Armenian art samples are also examined
and on assessment is carried out through detection of similarities
and differences.
Keywords: Architectural Decoration,
Figurative Composition, Relief.
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Giriş
Mevcut bilgilere göre Van bölgesindeki ilk buluntular Tirinişin yaylasında
bulunan kaya resimleri olup Neolitik Dönem’e (7000-6000) aittir. Urartular dönemine
kadar sistemli olarak izlenemese de Tilkitepe, Dilkaya, Karagündüz buluntuları
bölgenin maden çağlarında da yerleşime alan olduğunu gösterir.850-585 döneminde
Urartu egemenliğindeyaşayan bölge M.S.644-656,Halife Osman zamanında Arap
akınlarına uğrar.1071 Malazgirt zaferinden sonra Büyük Selçuklu egemenliğine giren
bölge,1229 sonrası bir müddet Anadolu Selçuklu hâkimiyetinde kaldıktan sonra 1514
yılından itibaren Osmanlı egemenliğine girmiştir.2
Çalışmanın bir bölümünün içerisinde yer aldığı ilk yayın Abdürrahim Şerif
Beygu tarafından 1932 yılında yapılmıştır.3Yazar ağırlıklı olarak Ahlat’ı incelemekle
birlikte Erciş Kara Yusuf Paşa Kümbeti (anonim kümbet) ve Akçayuva Kümbeti ile
figürlü bezemelerine de kısaca temas etmiştir.1957 yılında Oktay Aslanapa’nın 4
Karakoyunlu kümbetleri ile ilgili makalesi yayınlanmıştır. Çalışma kapsamına giren
figürlü kompozisyonların bir kısmını değerlendiren Gönül Öney ağırlıklı olarak
figürlerin sembolik anlamları üzerinde durmuştur.5 1976 yılında Rahmi Hüseyin
Ünal’ın6 makalesinde konu daha ayrıntılı ele alınmıştır. Özellikle bu yapılan figür
çizimleri dikkat çekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun süre,
bölgedeki kümbetlerle ilgili çalışmalar yapan Orhan Cezmi Tuncer’in 7 yayınlarında
mimari çizimler ağırlıklı olmak üzere figürlü bezeme ve yerli kaynaklarla ilişkileri
üzerinde de durulduğu görülmektedir. Türk Mimarisinde Figürlü Taş Plastik adlı
çalışması ile Hamza Gündoğdu figürlü bezeme hakkında ayrıntılı bilgiler
Sinan Kılıç:”Van’da Tarih Öncesi Çağlar”,Van 2006 kültür ve turizm Envanteri I Tarihsel Değerler
İst.2006,s.53-74
3
Abdürrahim Şerif Beygu:“Ahlat Kitabeleri”, İst,1932
4
Oktay Aslanapa:”Doğu Anadolu da Karakoyunlu Kümbetleri”Yıllık Araştırmalar Dergisi
I,Ank.1957,s.105-110
5
Gönül
Öney:”Niğde
Hüdavend
Hatun
Türbesi
Figürlü
Kabartmaları,”Belleten,
C
XXXI,122,Ank.1967,s.80
---------------:”Anadolu
Selçuklu
Sanatında
Hayat
Ağacı
Motifi”,Belleten,
C.XXXII,
T.T.K.Ank.1968,s.25-36
---------------:”Anadolu
Selçuklu
Sanatında
Ejder
Figürleri,”Belleten,
C.XXXIII,130,T.T.K.Ank.1969,.s.171-192
---------------:”Anadolu Selçuklu Mimarisinde Arslan Figürü,”Anadolu (Anatolia),XIII,Ank.1971,s.1-64
----------------:”Anadolu Selçuk Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek Ve Çift Başlı Kartal,” Malazgirt
Armağanı, T.T.K.Ank.1972,s.139-172
----------------:”Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları”Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İzmir,1988,s.47
6
Rahmi Hüseyin Ünal:”Az Tanınan ve Bilinmeyen Doğu Anadolu Kümbetleri”Vakıflar Dergisi
XI,Ank.1976,s.121- 176
7
Orhan Cezmi Tuncer:”Akçayuva Köyü Yakınında Bulunan Bir Kümbet ve Yöresindekilerle
Karşılaştırılması”Önasya Yıl7,C.7,Sayı 77-78,Ank.1972
--------------------------”Anadolu Türk Sanatı ve Yerli Kaynaklarla İlişkileri Üzerine Bir
Deneme”,Vakıflar Dergisi XI,Ank.1976,s.239-270.
---------------------------“Anadolu Kümbetleri 3”,Ank.1992,s.214-215,217-220
2
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vermektedir.81992 tarihli Beyhan Karamağaralı’nın Ahlat Mezar Taşları9 adlı yayını
mezar taşlarının detaylı çalışılmasının yanı sıra şahidelerdeki ejder kabartmaları
açısından da önemli bir kaynaktır. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan
Sembolizmi adlı çalışması hayvan tasvirlerinin kaynak ve sembolik anlamlarını
içeren kapsamlı bir yayındır.10 Mehmet Top’un çalışmasında Hoşap eserleri
incelemeye konu olmuştur.11 Şenay Alsan’ın çalışmasında ise figürlü bezemelerin
Orta Asya ile bağlantıları ve altmış civarındaki yapıda yer alan örnekler
işlenmiştir.12Van Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bulunan Türk Dönemi Taş
eserlerini inceleyen Gülsen Baş, müzedeki figürlü taş eserleri de ayrıntılı olarak
çalışmıştır.13

1.Ahlat Mezar Taşlarındaki Ejder Kabartmaları
Van Gölü Havzasında Türk Dönemine ait en erken tarihli figürlü kabartmalar
Ahlat mezar taşlarında bulunmaktadır.14Bir grup şahidenin doğu yüzlerinin üst
kısımlarında Ejder başlarıyla sonuçlanan yüzeysel ve tamamen süsleme amaçlı sivri
kemer formları yer almaktadır ki söz konusu kemer formları aynı zamanda ejder
figürlerinin gövdelerini de oluştururlar. Üzerleri rumi ağırlıklı bitkisel öğelerle
bezenen bazı gövdelerin merkez noktasında birer adet düğüm oluşturduktan sonra
devam ederek ikinci başla sonuçlanmalarına karşın, bazı gövdelerde düğüm yer
almamaktadır. Küçükkulaklı, bademgözlü, açıkağızlı, alt-üst çeneleri aşağı ve yukarı
kalkık olarak tasvir edilen ejderlerin ilk örneğine 1270 M.yılına tarihlenen Veysel Bin
Ahmet’in eserinde rastlanmakta olup, ejder figürlerinin 1270-1314 yılları arasında
yoğunlaştığı ifade edilir.15Beyhan Karamağaralı’nın çalışmasında on civarında ejder

Hamza Gündoğdu:“Türk Mimarisinde figürlü Taş Plastik,”İst.Ünv. Edb. Fak. Türk Sanatı Kürsüsü,
Basılmamış Doktora Tezi,”İst.1979.
9
Beyhan Karamağaralı:“Ahlat Mezar Taşları”,Kültür Bakanlığı Yayınları,1394,Sanat Tarihi
Dizisi,19,Ank.1992
10
Yaşar Çoruhlu:”Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi-I”İst.1995
11
Mehmet Top:”Hoşap’taki Mahmudi Beylerine Ait Mimari Eserler”,T.C.Kültür Bak.
Yay.2046,Ank.1998.
12
Şenay Alsan:“Türk Mimari Süsleme Sanatlarında Mitolojik Kaynaklı Hayvan Figürleri (Orta Asya’dan
Selçukluya),”Mar. Ünv. Türkiyat Araştırmaları Enst. Türk Sanatı Anabilim Dalı, Basılmamış
Doktora Tezi.”İst.2005.
13
Gülsen Baş:”Van Müzesindeki Türk Dönemine Ait Taş Eserler”,IV Uluslar arası Van Gölü Havzası
Sempozyumu 2008 Ahlat,Ank.2011,.s.185-194
14
Ahlat Meydanlık Kabristanında Prof.Dr. R.Karahan başkanlığında kazı, konservasyon ve yenileme
çalışmaları devam ettiği için çalışmanın kapsamına giren ejder figürleri hocanın bilgisi dahilinde ve kazı
öncesine ait yayınlardan faydalanılarak yapılmıştır.
15
Beyhan Karamağaralı: a.g.e. s.74
8
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kabartması yer alır ki söz konusu tasvirler Anadolu Selçuklu özelliklerine
sahiptirler.16
Çin ve Hint kültürlerinde görülen ejder tasvirleri değişik tarz ve anlamlarla Orta
Asya’dan başlamak üzere Türk Sanatının çeşitli evrelerinde de uygulanmıştır.
Anadolu Selçuklu sanatında yaygın olarak kullanılan ejder figürleri genellikle aslan,
kartal gibi figür ve hayat ağacı gibi bitkisel motiflerle birlikte kullanılmakla birlikte
Ahlat örneğinde olduğu gibi yalnızda kullanılmışlardır. Uygulandıkları yapı ve
diğer figürlerle birlikte farklı anlamlar içeren ejder tasvirleri, Anadolu Türk
sanatında genellikle Orta Asya Türk kültüründeki anlamları doğrultusunda yer
alırlar.17İslam öncesi on iki hayvanlı Türk takviminde aylardan birisini simgeleyen
ejderin iki karşıt anlamlı olduğunu belirten Yaşar Çoruhlu bunları Yer ve Gök ejderi
olarak sınıflayıp, Gök ejderinin bulutlarla olan ilgisinden ötürü bolluk ve bereketi,
Yer ejderinin ise kötülük, karanlık gibi olumsuz anlamlar içerdiğini ifade eder. 18 Gök
ejderinin bolluk ve bereketin yanı sıra iyiliği ve kahramanlığı sembolize ettiği de
kabul edilir.19 Ahlat mezar taşlarında uygulanan ejderlerin bu anlamda mezarın ait
olduğu kişiyi sembolize ettiği düşünülebilir.
Ahlat mezar taşlarındaki ejder figürlerinin Erzurum Çifte Minareli Medresenin
taç kapısının iki yanındaki ejder figürleriyle benzeştikleri görülür. Yalnız Ahlat’ta
kemer formu ve ejder başları aşağı doğru yer alırken, Çifte Minareli Medrese’de
yukarı doğru tasvir edilmişlerdir. XIII. yy’ın sonlarına tarihlenen Erzurum Çifte
minareli Medrese’nin tarihsel olarak Ahlat mezar taşlarındaki ejderlerle yakınlığı
olduğu da kabul edilir.20
2.Erciş Kara Yusuf Paşa (Anonim) Kümbeti Figürlü Bezemeleri21
Erciş-Ağrı karayolunun 5.km.sinde, yolun güneyinde, Karamelik ve Zortul köyü
yakınında bulunan yapı kare kaideli, iki katlı, dıştan onikigen ve içten silindirik
planlıdır. Mumyalık beşik tonoz örtülü, gövde ise içten kubbe dıştan piramidal külah
örtülüdür. Tamamen taş malzeme ile inşa edilmiş olan yapı 2011 depreminde büyük
ölçüde hasar görmüş olup iç ve dış örtü ile gövdenin doğu ile güney tarafı tamamen
yıkılmış, kuzeybatı tarafın ise duvarı çatlamıştır.

Gönül Öney:”Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları”Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İzmir,1988,s.47
17
Yaşar Çoruhlu: a.g.e. s.70
18-----------------:a.g.e.s..42-70
19------------------:a.g.e.s.69
20
Beyhan Karamağaralı: a.g.e. s.77
21
Gönül Öney yapıyı Patnos Türbesi olarak adlandırır.”Anadolu Selçuk Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek Ve
Çift Başlı Kartal”Malazgirt Armağanı, T.T.K.Ank.1993,s.152,Yapının Karakoyunlu Hükümdarı Kara
Yusuf Paşa’ya ait olduğu kanısındayız. Süleyman Bülbül:”Erciş ve Çevresi Selçuklu Dönemi
Yapıları”,Atatürk Ünv. Edb. Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Basılmamış Lisans Tezi”,Erz.1984,s.29
16
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Figürlü bezeme açısından çok zengin olan yapıda toplam yedi adet figürlü
kabartma bulunmaktadır. Kuzey cephede yer alan kapının kemer tablasında iki
simetrik kuş, onların üst kısmında kuyrukları ejder başlarıyla sonuçlanan simetrik
iki aslan ve batı cephede pencere üzerinde bir adet çift başlı kartal kabartması
bulunmaktadır.
Kümbetin basık kemerli giriş kapısının iki yanından başlayan kaval silmeler sivri
kemer formu oluşturarak sonuçlanır. 0.62 m. genişliğinde ve 0.70 m. yüksekliğindeki
alınlık kısmı palmet ve rumili bitkisel motiflerle dolgulanarak üzerinde simetrik iki
kuş figürüne yer verilmiştir.22Profilden tasvir edilen kuşların başları da geriye dönük
olarak işlenmiştir. Başlarında birer tane ibik,23çenelerinde ise yay formu çizen
sakalları bulunur. Zemine sağlamca basar şekilde tasvir edilen figürlerin kanat ve
kuyrukları taralı şekilde olup kuyrukları alınlığın alt köşelerini dolduracak şekilde
yerleştirilmişlerdir.
Tokat, Sivas yöresi mezar taşları başta olmak üzere Anadolu Selçuklu sanatında
kuş tasvirleri yaygın olarak kullanılmıştır. Bu tür figürlerin sembolik anlamları
doğrultusunda mı, yoksa gelenek olarak mı kullanıldıklarına dair çeşitli tartışmalar
vardır. R.H. Ünal söz konusu figürlerin sembolik anlamlarını kaybettiklerini ifade
ederken,24 G. Öney figürlerin sembolik anlamları doğrultusunda tercih edildiğini
belirtir.25Yapıda çok sayıda ve farklı figürlerin kullanılması sadece bezeme amaçlı
uygulandıklarını göstermez, söz konusu figürlü kabartmaların sembolik anlamları
doğrultusunda işlenmiş oldukları kanısındayız.
Kuzey cephede yer alan diğer figürlü bezeme kapı alınlığının üzerinde 0.40 X 0.20
m. boyutlarında yatık dikdörtgen bir alan üzerinde bulunan ve kuyrukları ejder
başlarıyla sonuçlanan simetrik iki aslan tasviridir. Aslanlar sırtları birbirlerine dönük
şekilde ve arka ayakları üzerinde oturmuş şekilde yer alırlar. Vücutlar cepheden,
başlar profilden işlenmiştir. Yuvarlak başlı olan aslanlar badem gözlü ve yassı
burunlu bir şekilde yelesiz olarak işlenmişlerdir. Genellikle kuvvet ve kudretin
sembolü olan aslan tasvirleri, şaman inanışında şamana yer altı ve gökyüzü
seyahatlerinde yardımcı olmak gibi bir işleve sahip olup, mezar yapılarında ölen
kişinin ruhunun gökyüzüne yükselmesi esnasında ona yardımcı olmak gibi bir
anlam içerisinde yer alırlar.26 Kompozisyonda yer alan ejder tasvirleri profilden
Oktay Aslanapa, figürleri Kartal diye tanımlar. a.g.m. s.106.Buna karşı R.H.Ünal figürleri Kuş olarak
ifade eder. a.g.m. s.148.Yerinde yapılan inceleme esnasında figürlerin Kuş olabilecekleri kanısına varıldı,
hatta tarz ve bıraktıkları etki nedeni ile Doğan veya Şahin olma durumları söz konusu olabilir. Batı
cephede çift başlı bir Kartal kabartmasının olması da figürlerin kuş olma ihtimalini güçlendirir.
23
R.H.Ünal:a.g.m. s.148
24
R.H.Ünal:a.g.m.s.149-150
25
G.Öney: Niğde Hüdavent Hatun… s.152
26
----------: Anadolu Selçuklu Mimarisinde Arslan Figürü... s.37-38
22
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işlenmiş olup aslanların sırtlarını ısırır biçimde bulunmaktadırlar. Cizre’den getirilen
ve Diyarbakır Müzesi’nde bulunan benzer bir figürlü kabartma vardır. Bu şekildeki
tasvirlerin anlam olarak egemenlik, koruyuculuk, güneş ve aydınlığı simgeleyen
aslan ile karanlık, yer altı, kötülük ve ay gibi kavramları içeren ejderin birlikte tasvir
edilmesi iyi-kötü, aydınlık-karanlık, güneş-ay ya da dost-düşman karşıtlığını
sembolize ettiği varsayılır.27
Kümbetin batı cephesinde pencerenin olduğu bölüm, bitkisel motif bezemeli bir
bordür ile ters U şeklinde dikdörtgen form şeklinde düzenlenmiştir. Bu form
içerisinde kaide üzerindeki silmelerin üstünden başlayan dikdörtgen pencere düz
lentolu olup sağır sivri kemerli alınlığa sahiptir. Bitkisel bezemeli alınlık içe doğru
kademelenen sağır sivri kemer içerisinde yer alır. Kemer üzerinde 0.40 X 0.45 m.
boyutlarında çift başlı kartal kabartması yer alır. Bugünkü haliyle her iki başı ve
gövdesinin bir kısmı kırılmış olan tasvirle ilgili olarak bazı eski kaynaklarda fotoğraf
ve çeşitli bilgiler bulunmaktadır.28Kuzey cephedeki aslan figürlerinin aksine kartal
tasvirinde vücut cepheden baş profilden verilmiştir, G.Öney’e göre Anadolu
Selçuklu özelliği olan bu uygulamanın Anadolu’nun doğusunda görülmesi dikkat
çekicidir. Açık kanatlı ve yelpaze şeklindeki kuyruk taralıdır. Tasvir genel olarak
Avrasya Hayvan Stili29 olarak yorumlanır.
Türk sanatının birçok döneminde tasvir edilen kartal figürünün sembolik
anlamları konusunda çeşitli görüşler vardır. Yaşar Çoruhlu “Türkler’in milli
sembollerinden olan kartal, Türk sanat ve kültür tarihinde dini, astrolojik, hukuki bir sembol
olmuştur,”30diyerek kartalın önemine vurgu yapar. Bazı Türk uygarlıklarında kartalın
hükümdarları simgelediği de ifade edilir.31Kartal tasvirinin yapıda bu anlamı ile
kullanıldığı kanısındayız.
Yapıda saçak kısmındaki Ayet kuşağından başka herhangi bir yazıt yoktur. Bu
nedenle tarihlenmesi ile ilgili farklı görüşler vardır. Yapıyı ilk inceleyen A.Ş. Beygu
600/1204 civarına işaret eder ki yapısal özellikler dolayısı ile 600 H. 32 çok erken bir
tarihtir. O. Aslanapa kümbeti Erciş’teki Kadem Paşa Hatun Kümbeti (863/1458) ile
karşılaştırarak, yapıyı 1458 M.civarına, hatta biraz daha sonrasına tarihler. 33R.H.
Ünal XIV. yy’ın ortalarına34 işaret ederken, G.Öney35 ve O.C. Tuncer36 XV. yy’ın
----------: Anadolu Selçuklu Sanatında Ejder Figürleri… s.187-188
O.Aslanapa:a.g.m. s.106
R.H.Ünal: a.g.m.s.149
G.Öney: Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar… s.152
29
----------: Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar… s.157
30
Yaşar Çoruhlu: a.g.e. s.75
31
-------------------:a.g.e. s.77
32
A.Ş.Beygu:a.g.e. s.60
33
O.Aslanapa:a.g.m. s.106
34
R.H.Ünal:a.g.m. s.149
27
28

169

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

başlarının uygun olduğunu belirtirler. Kanımızca yapı XV. yy’ın başlarında
Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Paşa adına inşa edilmiştir.37 Batı cephedeki çift
başlı kartal kabartmasının da Kara Yusuf Paşa’yı simgelediği düşüncesindeyiz.

3.Akçayuva Köyü Kümbeti Figürlü Bezemesi38
Erciş- Adilcevaz karayolunun 25.km’sinde, anayolun 2 km. kadar kuzeyinde bir
tepenin yamacında yer alan yapı yakınındaki Akçayuva köyünden ötürü Akçayuva
Kümbeti olarak tanınır. İkikatlı, mumyalığı kare planlı ve tonoz örtülü, gövdesi
dıştan onikigen içten silindirik olan yapının iç örtüsü kubbe dış örtüsü ise piramidal
külahtır. Tamamen taştan inşa edilen yapının bir onarım geçirdiği anlaşılır. Yapının
kapısı kuzeyde bulunmaktadır. Diğer üç yönde karşılıklı birer tane pencere yer alır.
Akçayuva kümbetinin batı cephesi içerisinde pencerenin yer aldığı
dikdörtgen forma sahiptir. Dikdörtgen form içbükey silmelerden meydana gelir.
Onarım

gördüğü

anlaşılan

batı

cephedeki

tek

bezeme

unsuru

figürlü

kompozisyondur. Pencerenin üst bölümünde yer alan figürler 0.25 X 0.50 m.
boyutlarında yatay dikdörtgen bir taş üzerinde yer alır. Taşın ortasında bir gülbezek,
iki yanında ise birer tane insan başı tasvir edilmiştir. Tam cepheden işlenen figürler
gülbezek ile aynı boyutlardadır. Figürlerin güney tarafında olanı kadın, kuzey
tarafında olanı ise erkektir. Saç, sakal ve bıyık yoktur. Gözler badem şeklinde, ağızlar
küçük ve burunlar basıktır.
Anadolu Selçuklu sanatında rozet formunda tasvir edilen insan başları ay ve
güneşi simgelemekte olup genellikle birlikte kullanılırlar.39Yapıda figürlerin rozetle
birlikte kullanılması G.Öney’in tespitini açıklar niteliktedir. Tasvirlerin Anadolu
Selçuklu insan tipleriyle benzerlikleri dikkat çekicidir.
Üzerinde herhangi bir tarih kitabesi olmayan yapı, XV. yy’ın ilk yarısı ile 40 XV.
yy’ın sonlarına41tarihlenir. Erciş’teki diğer kümbetlerle karşılaştırıldığı zaman
bezeme unsurlarının kaybolması, kaide ile gövdenin yükseklik bakımından
oransızlığı gibi geç dönem özelliklerinden hareketle yapının XV. yy’ın sonlarına
doğru inşa edilmiş olabileceği düşünülebilir.

G.Öney: Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar… s.152
O.C.Tuncer:a.g.e. s.216
S.Bülbül:a.g.e. s.29
38
Kümbetin yakınındaki köylerden birisinin adı Gütgah olduğu için yapı bazı yayınlarda Gütgah Kümbeti
olarak tanımlanır. Örneğin, R.H.Ünal: a.g.m.s154
39
G.Öney:Anadolu Selçuklu Mimari Süsleme… s.36
40
O.C.Tuncer:a.g.e. s.220
41
R.H.Ünal: a.g.m. s.154
35
36
37
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4.Van Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde BulunanFigürlü Bir Alınlık
Müzede bulunan ve Türk dönemine ait olduğu kuvvetle muhtemel bir alınlıkta,
hayat ağacı ile birlikte simetrik iki boğa figürü tasvir edilmiştir. Nereden getirildiği
kesin olarak bilinmeyen alınlık mimari bir yapıya ait olmalıdır.0.25 X 0.60 X 1.20 m.
boyutlarındaki alınlık tek parça beyaz taştan yapılmıştır. Tümü yarım daire
formundaki eserin alt kısmında yatay bezeme bordürleri, üst kısmında ise yarım
daire formuna sahip burmalı bir silme yer alır. Burmalı silme altında ortadaki vazo
içinde lale motifleri ve iki yanında simetrik birer tane kabartma boğa tasviri
bulunmaktadır. Boğa figürleri birbirlerine doğru hareket halinde, ağızları açık ve
profilden tasvir edilmişlerdir. Kuyrukları sırtlarına doğru kıvrıldıktan sonra ters
dönerek burmalı silme ile birleşirler. Başları normalden büyük olarak işlenmiş olup,
vücutlar oransız ve anatomik özelliklerden yoksundur.
Figürlü alan alt kısımda yatay ve düz bir silme ile sınırlanır. Silmenin orta
bölümünde tek satır olduğu anlaşılan Arap harfli yazılar yer alır, ancak büyük
ölçüde tahrip olduğu için çözülememektedir. Düz silme altında yer alan yatay
bordür dizi halinde palmet motifleri ile bezenmiştir. Motiflerin bir kısmının
içerisinde eşkenar dörtgenler bir kısmının içerisinde ise daha küçük palmetler
bulunmaktadır. Palmetli yatay bordürün altında, aynı forma sahip ancak farklı
bezemeli diğer bitkisel bordür yer almaktadır. Bu bordürde alt-üst geçmeli kıvrık
dalların oluşturduğu alanlar içerisinde daha küçük bitkisel unsurlar bulunmaktadır.
Alınlık alt kısımda iki yanda ters-düz V formundaki bezeme ile bu bezemenin orta
bölümünde burmalı silme şeklindeki süsleme ile sonuçlanır.
Çalışmanın konularından birisi olan boğa tasvirleri Anadolu Selçuklu sanatında
yaygın olarak kullanılmakla birlikte genellikle insan veya başka hayvanlarla beraber
tasvir edilmişler. Söz konusu alınlıkta sadece iki boğa tasvirine yer verilmesi bu
nedenle önemlidir. Anlam olarak Anadolu Selçuklu sanatında boğa genellikle
mağlubiyeti simgeler.42Ancak çalışmamızdaki işleniş tarzı, Anadolu Selçuklu hayat
ağaçları ile ilgili kompozisyonlar dikkate alındığında, mağlubiyet değil hayat ağacını
korur şekilde uygulandıklarını gösterir. Kompozisyonun merkezinde yer alan hayat
ağacı klasik Anadolu Selçuklu hayat ağaçlarından farklı olmakla birlikte yerleştiriliş
aynıdır. Bilindiği gibi Anadolu’daki hayat ağacı tasvirleri gerek tarz gerekse anlam
olarak Orta Asya etkileri göstermekte olup, Şaman’ın yer altı ve gökyüzü
seyahatlerinde merdiven görevi görmenin yanı sıra, dünyanın merkezi olarak da
kabul edilir.43

G.Öney: “Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları… s.50
----------------:”Anadolu Selçuklu Sanatında Hayat Ağacı Motifi”,Belleten, C.XXXII, T.T.K.Ank
1968,s.25
42
43
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Anadolu Selçuklu sanatında yaygın olarak tercih edilen, ortada hayat ağacı ve iki
yanında simetrik hayvan tasvirleri uygulaması alınlıktaki kurgu ile benzerliklere
sahiptir. Burada hayat ağacı yerine vazo içerisinde lale motiflerinin kullanılması
Anadolu Selçuklu tarzından ayrılır. Lale Osmanlı sanatının bir döneminde yaygın
kullanılan bir motiftir. Anadolu Selçuklu özellikleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde XV.
yy’ın sonlarına kadar devam eder. Bu tarih aynı zamanda Osmanlıların doğu
Anadolu’da egemenlik kurmaya başladıkları dönemle örtüşmektedir. Bu nedenle söz
konusu alınlık Osmanlı dönemine ait olmalıdır.44
Van Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde çalışmada incelenen alınlığın dışında
Türk dönemine ait olabileceği ihtimal dâhilinde olan iki ayrı aslan figürü daha
bulunmaktadır.45

5.Hoşap Kalesi Figürlü Bezemeleri
Van-Hakkâri karayolunun kuzeyinde, bir bölümü büyük ana kaya üzerinde
yükselmekte olan Hoşap kalesinin ilk kez Urartu döneminde yaptırıldığı, daha
sonraki uygarlıklar tarafından çeşitli ilave ve onarımlara tabi tutulduğu ve bugünkü
formunu Osmanlılar zamanında Mahmudi beyleri zamanında kazandığı ifade
edilir.46İç ve dış sur ile çevrilen kalenin içerisinde cami, mescit, seyirköşkü, harem,
selamlık, hamam, fırın ve zindan gibi birimler yer alır. Kalenin ana giriş kapısı
kuzeyde yer alan burcun batı tarafında bulunmakta olup taç kapı formunda bir
düzenlemeye sahiptir.
Taç kapı formuna sahip giriş bölümü dıştan iki tane çokgen kesitli ve mukarnaslı
başlıklı sütünce ile üzerindeki büyük sivri kemerle sınırlanır. İçe doğru kademelenen
ikinci sivri kemer formundan sonra giriş kısmı ve üzerindeki kitabelik bölümü
bulunur.
Yapıdaki

ilk

figürlü

bezeme

tamamen

demirden

yapılmış

olan

kapı

kanatlarından kuzeyde yer alan kanatın binisinde bulunmaktadır.0.80 X 2.50
m.47boyutlarındaki kuzey kanatın alt çerçeveden başlayan binisi kanat boyunca
devam ederek simetrik iki ejder başıyla sonuçlanır. Açıkağızlı, alt ve üst çeneleri
aşağı ve yukarı kıvrılan tasvirler kazıma tekniği ile işlenen ince yivlerle
Gülsen Baş konu ile ilgili makalesinde alınlığın Osmanlı öncesine ait olma ihtimalinin zayıf olduğunu
ifade eder. a.g.m. s.192
45
Müzenin yeni inşa edilen binasına taşınma süreci ve söz konusu figürlü kabartmaların belirgin tarz ve
teknik özelliklere sahip olmaması nedeniyle çalışmaya dâhil edilmedi. Çalışmada doğrudan mimari
süsleme örneği olarak figürlü bezemeler ele alındığı için, müze bahçesinde bulunan koç ve koyun
şeklindeki mezar taşları kapsam dışı tutuldu.
46
M.Top: a.g.e. s.11
47
---------:a.g.e. s.16
44
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hareketlendirilmişlerdir.

Profilden

çalışılan

figürlerde

Anadolu

Selçuklu

özelliklerinin kaybolması geç dönem ile ilgilidir.
Hoşap kalesindeki diğer figürlü bezeme kapının üst tarafında, iki renkli taş
işçiliğe sahip ve dilimli bir kemer formuyla sonuçlanan alanın içerisinde yer alır.
Kemer formu bezeme amaçlı olup kaval silme ile elde edilmiştir. Söz konusu
bölümün alt tarafında kitabe üst tarafında ise bir damla motifinin iki yanında
simetrik iki aslan kabartması bulunur. Aslanlar birbirlerine doğru hareket halinde ve
profilden tasvir edilmişler. Boyunlarında zincirler vardır. Açıkağızlı olarak işlenen
figürlerin diş ve pençeleri belirgin bir şekilde bulunur. Kuyruklar sırtta yatay bir S
formu oluşturarak sonuçlanır. Anadolu Selçuklu tarzından büyük ölçüde uzaklaşmış
olan aslan tasvirlerinin kale kapısında tasvir edilmeleri koruyucu anlamları ile ilgili
olmalıdır.
Bugünkü şeklini Osmanlı döneminde aldığı anlaşılan kalenin kitabesinde
Mahmudi beylerinden Süleyman Bey tarafından 1052/1643 yılında yaptırıldığı
kayıtlıdır.48

6.Türk Dönemi Figürlü Kompozisyonlarının Bazı Yerli Örneklerle
Karşılaştırılması
a)-Karatavuk Köyünden Bir Örnek
Çalışmalarımız

esnasında,

O.C.Tuncer’in

1976

yılında

yayınlanan

bir

makalesinde49Akkilise’den getirilen bir taş üzerinde bulunan simetrik figürlü
bezemelerin varlığından söz eder. Erciş- Adilcevaz karayolunun 30.km’sinde ve
karayolunun kuzeyinde bulunan Karatavuk köyündeki araştırmamız esnasında
bulduğumuz O.C.Tuncer’in belirttiği taş üzerindeki bezemeler50 1.82 X 0.45
m.boyutlarında beyaz bir taş üzerinde yer almaktadır.
Adı geçen bezemeli taşın çalışmaya dâhil edilmesinin nedeni Erciş Kara Yusuf
Paşa Kümbeti’nin kuzey cephesinde, kapı üzerindeki kemer tablasında yer alan
simetrik iki kuş figürü ile olan benzerliğidir. Yatık dikdörtgen taşın zemininde kıvrık
dal, rumi ve palmetlerden meydana gelen bitkisel bezeme yer alır. Taşın orta alt
kısmında yer alan kıvrık dallar simetrik olarak devam edip, kenarlarda rumi ortada
bir palmeti meydana getirir. Palmet ve rumilerden çıkan kıvrık dallar kuşların boyun
48

M.Top:a.g.e. s.11
O.C.Tuncer: “Anadolu Türk Sanatı ve Yerli Kaynaklarla… s.257
50
Araştırmamızda O.C.Tuncer’in makalesinde söz konusu taşın Karatavuk köyünde Şerif Önal’ın evinde
dış basamaklarda olduğu (a.g.e. s.257,dp.36) bilgisinden hareketle, hayatta olmayan Şerif Önal’ın oğlu
İbrahim Önal’a ulaşarak taşın adı geçen şahısta olduğunu öğrendik. Konukseverliği ve taşı inceleme
fırsatı verdiği için İbrahim Önal’a şükranlarımızı sunarız.
49
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kısmının arkasından geçerek, taşın köşelerine gelecek şekilde ve her yanda birer tane
olmak üzere iki palmet ve rumili kompozisyon oluşturur. Arka taraftaki dallardan
birisi merkeze doğru kıvrılarak birer üzüm salkımı şeklinde sonuçlanır.
Bitkisel motiflerin dışındaki alanlarda karşılıklı birer tane güvercin (?)figürü yer
alır. Tamamen profilden tasvir edilen figürlerin kanat ve kuyrukları taralı olup
ağızlarında söz konusu meyvenin sapını tutar şekilde işlenmişlerdir. Göz ve ayaklar
başta olmak üzere ayrıntılı çalışıldığı gözlemlenir. Figürler Kara Yusuf Paşa Kümbeti
figürleriyle karşılaştırıldığı zaman oradaki estetikten uzaklaşıldığı görülür.
Kuşların üzüm salkımı ile birlikte tasviri Ermeni Sanatı’na çağrışım yapar.
Bölgedeki başta Akdamar Kilisesi olmak üzere bazı Ermeni yapılarındaki
bezemelerde

üzüm

motiflerine

rastlanır.

O.C.Tuncer’in

taşın

Akkilise’den

getirildiğine dair olan ifadesi de göz önüne alınınca taş eserin Ermeni sanatına ait
olabileceği düşünülebilir. Ancak Kara Yusuf Paşa Kümbet bezemesi ile olan yakın
benzerlik ve Anadolu Selçuklu sanatı başta olmak üzere Türk sanatının çeşitli
evrelerinde yaygın olarak kullanılan palmet-rumi motifleri ile kullanım biçimide
Türk sanatına ait özellik olarak dikkat çeker. Ermeni ve Gürcü sanatında XI. yy’a
kadar palmetli bezemenin olmadığı, bu bezemelerin Ermeni ve Gürcülerin
Müslüman Türklerle Anadolu’daki yakın ilişkisi ile başladığı kabul edilir.51 Bu
nedenle söz konusu taş eser bir Ermeni kilisesine ait olsa bile belirgin Türk sanatı
özellikleri göstermesi açısından önemlidir.

b)-Yedi Kilise Manastırından Bir Örnek
Van merkezinin 10 km. kadar güneydoğusunda Erek Dağı eteğindeki Yukarı
Bakraçlı köyünde bulunan Varagavank Manastırı52halk arasında Yedi Kilise olarak
tanınır. Farklı zamanlarda inşa edilen altı kilise, bir jamatun, bir çan kulesi ve diğer
birimlerden meydana gelen yapı topluluğunda çalışmamız açısından ilginç bir
figürlü kompozisyon bulunmaktadır. Jamatundan Kutsal Meryem Kilisesi’ne girişte
bulunan taç kapının kapı alınlığında, alt kısmı kare üst kısmı üçgen olan bir pano
üzerinde simetrik iki kuş figürü ile ortada bir haç motifi yer alır.
Bezemede zemin çok düzenli olmayan kıvrık dal ve bitkisel motiflerle
dolgulanarak, üst-orta kısıma bir haç, haçın alt iki yanına da karşılıklı birer tane kuş
(?) Figürü yerleştirilmiştir. Figürler haçın paralel kolu altında ve simetrik olarak yer
alır. Kabartma tekniği ile profilden çalışılan figürlerin ağızlarında Karatavuk köyü
51

---------------:a.g.m. s.261
Mehmet Top-Sinan Kılıç-Yalçın Karaca: “Ortaçağ ve Sonrası”,Van Kültür ve Turizm Envanteri
I,İst.2006,s.238
52
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örneğinde olduğu gibi birer tane üzüm salkımının sapı bulunmakta olup salkımlar
aşağı doğru sarkar şekilde işlenmişlerdir. Haçın dışında genel kompozisyon
Karatavuk örneği ile benzeşmekle birlikte, Karatavuk bezemesindeki palmet ve rumi
motifleri burada yer almaz. Bir başka farklılıkta Karatavuk figürlerinde kanatlar
kapalı, burada ise özellikle iç kanat belirgin bir şekilde açık olarak tasvir edilmiştir.
Yedi Kilise Manastırı ilk kez Vaspurakan Kralı Gagik Bagratid’in kızı tarafından
981 yılında inşa ettirilmiş olup çalışmamızda yer alan figürlü bezemenin bulunduğu
SurbAstuacacin (Kutsal Meryem) kilisesi ise Kral Senekerim (1003-1021) zamanında
ilave edilmiştir.53Ancak yapı 1648 depreminde zarar görünce aslına uygun bir şekilde
onarıldığı ifade edilir.54Figürlü kompozisyonun tarz ve tekniğinden hareketle, 1648
onarımında ilave edildiği kanısındayız.

c)-Akdamar Adası Manastırından iki Örnek
Van Gölü havzasında bulunan Ermeni yapıları içerisinde en çok figürlü
bezemeye sahip eserlerden birisi olan yapı Gevaş ilçesinin 4 km. kadar açıklarındaki
Akdamar Adası’nda bulunmaktadır. Kutsal Haç Kilisesi olarak da tanınan yapı ilk
kez bir sarayın kilisesi olarak inşa edildikten sonra farklı zaman kesitlerinde şapel,
jamatun, keşiş hücreleri ve mezarlık gibi ilavelerle günümüze gelir.55Çalışmamıza
Akdamar Manastırından seçtiğimiz örnek, kilisenin doğu haç kolunun güney
tarafında, bitkisel bezemeli kuşağın hemen üzerinde ve bir pencerenin altında
bulunmaktadır. Bu örneğin seçilme amacı ortadaki bir ağacın iki yanında simetrik
figürlerin yer almasıdır. Çünkü simetrik tasvir Türk sanatının bir özelliğidir.
Figürlü bezeme iki ayaklarıyla ağaca tutunan iki keçi tasvirinden meydana gelir.
Genel kurgu Türk sanatında ortadaki hayat ağacının iki yanındaki hayvan tasvirleri
kurgusu ile birlikte düşünülebilir. Figürler kabartma tekniği ile profilden
çalışılmıştır. Dış hatlarıyla bir beşgen formu oluştururlar. Manastırın doğu
cephesinin üst figürlü kuşağında ve ortada yer alan Abbasi Halifesi Muktedir’in
bağdaş kurmuş bir şekilde, bir elinde kadeh diğerinde üzüm tutarken 56 tasvir
edilmesi Türk sanatına çağrışım yapar. Anadolu Selçuklu sanatında, bağdaş kurarak
oturmak ve ellerinde haşhaş veya nar gibi sonsuzluk ve bereketi simgeleyen objelerle
yapılan tasvirler57 dikkate alındığı zaman, Akdamar tasviri anlam kazanmaktadır.
IX. yy’dan sonra Abbasiler zamanına ait figürlerde Orta Asya Türk tarzının etkileri

M.Top vd:“Ortaçağ ve Sonrası… s.238
-------------:a.g.m.s.238
55
-------------:a.g.m.s.274
56
-------------:a.g.m. s.278
57
G.Öney:“Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi… s.35
53
54
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görülmeye başlanır ki Türk askerleri için Bağdat’ın kuzeyinde kurulan Samarra kenti
söz konusu tarzın öncüsü durumundadır.58Abbasi Halifeliğine bağlı Vaspurakan
Krallığı zamanında inşa edilen yapıdaki tasvir, Türk sanatı özelliklerinin Abbasiler
yoluyla Akdamar Manastırı figürlü bezemelerine geçtiğinin somut kanıtıdır.
Yapı ilk kez 908 M. yılında Vaspurakan kralı olan I.Hacik Gagik Ardzruni
tarafından 915-921 yılları arasında mimar Manuel’e yaptırılan saray kompleksinin
kilisesi olarak inşa edilir.59

Değerlendirme ve Sonuç
İslam inanışındaki figür yasağı tartışmasından ötürü Müslüman uygarlıklar
figürlü bezemeye ihtiyatlı yaklaşmıştır. Bu tartışmalar XV. yy’dan sonra figür yasağı
şekline dönüşünce tasvirlerin azalmasına yol açmıştır.60Ancak Türkler İslamiyet
öncesinde zengin figürlü bezemeye sahip oldukları için, İslamiyet’in kabulünden
Osmanlı dönemine kadar özellikle de Anadolu’da figürlü bezeme geleneğini devam
ettirirler. Anadolu Selçuklu dönemi bu noktada önemli bir aşamadır. Anadolu
Selçuklu figürlü bezemelerine etki eden çevrelerin başında Avrasya Hayvan Üslubu
gelmektedir ki üslubun M.Ö. VII. yy’a61 kadar çıkan bir geçmişi vardır.
Çalışmamızda yer alan örneklerin bir kısmı ile Orta Asya Türk Sanatı figürleri
arasında yakın benzerlikler bulunmaktadır. Ahlat mezar taşlarının ve ejder figürlü
şahidelerinin 732 tarihli Kültigin ve Bilge Kağan anıtlarıyla benzeşmesi gibi. 62
Ulanbator Müzesi’ndeki Kültigin heykelinin başlığında bulunan arma şeklindeki
kartal figürü63Kara Yusuf Paşa Kümbeti’ndeki kartal figürü ile karşılaştırılabilir.
Anadolu Selçuklularının siyasal olarak Doğu Anadolu’daki etkinlikleri kısa süreli
olmasına rağmen sanatsal olarak bölgedeki etkileri XVI. yy’ın başlarına kadar devam
eder. İncelemeye konu olan tüm yapıların XVI. yy öncesine ait olması dolayısıyla
Anadolu Selçuklu tarzını gündeme getirmektedir. Anadolu Selçuklu figürlü
bezemelerindeki İslam öncesi Türk Sanatı özelliklerinin en azından bir kısmı
incelemeye konu olan yapılarda gözlemlenebilmektedir.
Çalışmada bazı yerli figürlü bezemelerle Türk dönemi figürlü bezemelerinin
kompozisyon olarak benzeştikleri görülmüştür. Kara Yusuf Paşa Kümbeti’nin
kapısının üzerindeki simetrik kuş figürlerinin, gerek Karatavuk Köyü’ndeki figürlü
G.Öney:”Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi… s.33
M.Top vd: a.g.m. s.274
60
G.Öney:”Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi… s.33
61
----------: a.g.e. s.34
62
B.Karamağaralı:a.g.e. s.78
63
G.Öney:”Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar… s.159
58
59
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taş, gerekse Yedi Kilise’de taç kapının üzerindeki simetrik kuş figürlü bezeme ile
benzeşmesi gibi. Ermeni Sanatı’na ait iki örneğin Kara Yusuf Paşa Kümbeti’nden
sonraki tarihlerde yapıldıkları göz önüne alınınca, Türk Sanatı özelliğinin Ermeni
bezemelerine geçmiş olduğu gözlemlenmiştir. Akdamar Adası Manastırı’ndaki halife
tasvirindeki tarz ise, Müslüman Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce sanat etkileri
ile

gelmiş

olmalarını

belirlememiz

açısından

önemli

bir

örnek

olarak

değerlendirilmektedir.
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1990 Sonrası Türkiye’de Sosyolojik Gelişmeler:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün
Kısa Tarihi Üzerine (1995-2011)
Suvat PARİN*1

Özet
Bu çalışmanın amacı, 1995 yılında lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlayan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün kuruluşunu, süreç içinde
değişen akademik kadro profilini ve hareketliliğini, lisans ve lisansüstü
çalışmalarını ve gerçekleştirilen bilimsel faaliyetleri sosyolojinin Türkiye’deki
üniversitelerde gerçekleştirdiği yolculuk içinde anlamak, YYÜ Sosyoloji
Bölümü’nü 1990 sonrası dönem içinde değerlendirmek ve Türkiye’deki
sosyolojik gelişmeler açısından ihtiva ettiği önemi ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Sosyoloji, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü, Van, Sosyolojik Gelişmeler.

Sociological Developments in Turkey after the 1990s: On the
Short History of Department of Sociology, Yüzüncü Yıl
University
Abstract
The aim of this paper is to understand the founding philosophy of
Sociology Department in Yüzüncü Yıl University, to evaluate the profile
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Giriş
Sosyoloji, Fransa’da ortaya çıkışından çok kısa bir süre sonra bir düşünce biçimi
olarak Türkiye’de yerini aldı. Sosyolojinin Türkiye’deki serüveni yüzyıllık bir
geçmişe sahiptir. Bir asırlık geçmişin başlangıcı, dönemin entelektüel dünyasını
meşgul eden ülkenin “kurtuluş problemi” etrafında cereyan eden sosyal ve politik
krizin yaşandığı II. Meşrutiyet dönemine dayanmaktadır.2 Bu dönemde sosyoloji
daha çok Ahmet Şuayp, Suphi Ethem, Bedii Nuri gibi isimlerin Ulum-u İktisadiye ve
İçtimaiye Mecmuası ve Servet-i Fünun gibi dergilerde kaleme aldıkları makalelerle,
telif

veya

tercüme

yayınlarla

sınırlı

bir

düşünce

çizgisidir.3

Bu

açıdan

değerlendirildiğinde Türkiye’de sosyolojinin tarihi, akademi dışı bir alanda
sürdürülen tartışmalarla başlamaktır.
Sosyolojinin akademi içinde yer edinmesi ise Ziya Gökalp’in 1914 yılında
Darülfünun’da sosyolojiyi ders olarak okutmasıyla başlar. Üniversite’de sosyoloji
eğitiminin ortaya çıkışı noktasında 1912’de Darülfünun’da Emrullah Efendi
tarafından yapılan girişimlere gönderme yapılsa da sosyolojinin üniversitede
kurumsallaşmasının başlangıcı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İÜEF)
Sosyoloji Bölümü’nün kuruluş tarihi olan 1914 yılı olarak kabul edilmektedir.4 Bu
tarihten Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Sosyoloji
Kürsüsü’nün açıldığı 1939 yılına kadar sosyoloji, İÜEF Sosyoloji Bölümü ile birlikte
İçtimaiyat Darülmesaisi (1915), Mesleki İçtimai Derneği (1918) ve Türk Felsefe
Cemiyeti (1928) gibi düşünce kuruluşları içinde tartışma alanı ve zemini bulmuştur.5
1939’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Enstitüsü içinde
açılan sosyoloji kürsüsünün kimliğinin ve akademik kadrosunun 1948’deki tasfiyesi6
sosyolojinin akademi içindeki kurumsallaşma sürecini kısa ve orta vadede sekteye
uğratmıştır. Sosyolojinin üniversiteye yerleşme ve yerleşik bir pozisyon kazanma
arayışı Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün açıldığı 1964 yılına kadar
üniversitelerde yapılan sosyal bilim çalışmalarının bir müştemilatıyla sınırlı
kalmıştır.

2Aynur

İlyasoğlu, “Türkiye’de Sosyolojinin Gelişmesi ve Sosyoloji Araştırmaları”,
Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Yay., Cilt: 8, s.2164.
3Alim Arlı ve Yücel Bulut, “Türkiye’de Sosyolojiyle 100 Yıl: Mirası ve Bugünü”, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt:6, Sayı:10, 2008, s.25.
4İsmail Coşkun, “Sosyoloji Bölümü’nün Tarihine Dair”, 75. Yılında Türkiye’de Sosyoloji,
Haz.:İsmail Coşkun, İstanbul: Bağlam Yay., 1991, s.14.
5Nilgün Çelebi, Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Ankara: Anı Yay., 2004, s.20-21.
6Hacı Bayram Kaçmazoğlu, “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Sosyoloji Kürsüsü’nün Kuruluş
Misyonu ve Ankara Ekolünün Tasfiyesi”, Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi-I, Ed.: Ertan
Eğribel ve Ufuk Özcan, İstanbul: Kitabevi Yay., 2009, s.475.
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Türkiye’de sosyolojinin yeniden biçimlendiği 1980 öncesinde üniversitelerde
bağımsız bir lisans programı olarak sosyoloji eğitimi veren İÜEF Sosyoloji Bölümü ile
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mevcut iken, 1980 sonrası Yüksek Öğretim
Kanunu ile birlikte bağımsız sosyoloji bölümleri kurulmaya başlanmış, 1980’lerin
sonuna doğru sayıları toplamda 13’ü bulmuştur. 1990 sonrasında bu sayı 25’e, 2011
yılı itibariyle sosyoloji eğitimi veren sosyoloji bölümü sayısı 57’ye ulaşmıştır.
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Tablo 1: Türkiye’de Eğitim-Öğretim Yapan Sosyoloji Bölümleri7
Üniversite

İstanbul

Lisans
Eğitimine
Başlama
Tarihi
1914

Üniversite

Başlama
Tarihi

Süleyman

1994

Gazi

2007

Üniversite

Başlama
Tarihi

Demirel
Hacettepe

1965

Yüzüncü Yıl

1995

Adıyaman

2008

Selçuk

1981

Dicle

1996

Yeditepe

2008

Anadolu

1982

İstanbul Bilgi

1997

Maltepe

2008

Boğaziçi

1982

Kırıkkale

1998

Okan

2008

Cumhuriyet

1982

Sabancı

1999

Çoruh

2009

Ege8

1982

Adnan Menderes

2000

Çankırı

2009

Fırat

1982

Galatasaray

2000

Niğde

2009

ODTÜ

1982

Pamukkale

2000

Bingöl

2010

Ankara

1983

Afyon Kocatepe

2001

Tunceli

2010

Mimar Sinan G. S.

1984

Akdeniz

2001

Karamanoğlu M. Bey

2010

İnönü

1985

Marmara

2001

Karabük

2010

Atatürk

1987

Erciyes

2005

Artuklu

2011

Uludağ

1990

Abant İzet Baysal

2006

İstanbul Arel

2011

Sakarya9

1992

Balıkesir

2006

İzmir Ekonomi

2011

İstanbul Şehir

2011

Koç

1993

İstanbul
Bahçeşehir

2006

Mersin

1993

Fatih

2006

On Dokuz Mayıs

2011

Dumlupınar

1994

Gaziantep

2006

Süleyman Şah

2011

Muğla

1994

Çanakkale18 Mart

2007

Bartın

2011

Türkiye’deki sosyoloji bölümlerinin lisans eğitimine başlama tarihleri ilgili bilgiler bölümlerin
internet sayfalarından ve bölümlerde telefonla ulaşılan akademik ya da idari personelden elde
edilen bilgilere dayanmaktadır.
8 Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 1976’da Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Davranış
Bilimleri Bölümü olarak kurulmuş, Edebiyat Fakültesi içinde bağımsız bir sosyoloji bölümü
olarak 1982 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
9 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün ilk başlangıcı, 1978-1979
yılları arasında Sakarya Mühendislik Akademisi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümü
bünyesinde kurulan Hukuk ve Sosyoloji Kürsüsü’ne dayanır. 1980’de Sakarya Mühendislik
Akademisi İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) bağlanarak Fakülte olurken, Hukuk ve Sosyoloji
Kürsüsü de kaldırılır ve ana bilim dalları da İTÜ şablonuna uygun olarak şekillendirilir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. www.http://www.sosyoloji.sakarya.edu.tr/bolumhakkinda.htm.
7
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Türkiye üniversitelerinde sosyoloji bölümlerinin kuruluşunu beş dönem içinde
ele almak mümkün görünmektedir. Kuruluş Dönemi (1914-1950): Sosyolojinin, İÜEF
Sosyoloji Bölümü kimliği ile üniversiteye yerleştiği başlangıç evresidir. İÜEF
Sosyoloji Bölümü’nün yanında sosyolojik tartışmaların imkân bulduğu düşünce
kuruluşlarıyla da bu dönemde karşılaşılmaktadır. Bu dönem aynı zamanda
sosyolojinin

Ankara

Üniversitesi

Dil

ve

Tarih-Coğrafya

Fakültesi

içinde

kurumsallaşma yönünde attığı adımların başladığı ve daha sonra kesintiye uğradığı
dönemdir. Yerleşme Dönemi (1950-1980): Bu dönem, Hacettepe Üniversitesi’nde lisans
derecesi veren bağımsız bir sosyoloji programının açıldığı ve sosyolojinin sosyal
bilim çatısı altında üniversitelerde yer edinmeye çalıştığı bir dönem özelliği
göstermektedir. Kurumsallaşma Dönemi (1980-1990): Sosyolojinin Selçuk, Anadolu,
Boğaziçi,

Cumhuriyet,

Ege,

Fırat,

ODTÜ,

Ankara,

İnönü

ve

Atatürk

üniversitelerinde, Türkiye’deki büyük kent üniversitelerinde, yer edindiği ve bölüm
sayısının 13’ü bulduğu bir evredir. Genişleme Dönemi (1990-2000): Sosyoloji
bölümlerinin Türkiye sathına yayıldığı, sayıca bir önceki döneme göre iki katına
çıktığı ve genişleyerek arttığı bir dönemdir. Yaygınlaşma Dönemi (2000-2010): Bu
dönemde sosyoloji, Türkiye’de yeni kurulan üniversitelerde açılan sosyoloji
bölümleriyle birlikte yerleşik ve yaygın bir özellik kazanmıştır (Tablo 1).
1980’li yılların ilk yarısına kadar sosyoloji Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir,
Konya, Eskişehir, Sivas, Malatya ve Elazığ, 1980’lerin ikinci yarısında Erzurum’un da
içinde bulunduğu üniversitelerde kendine yer bulmaktadır. 1990-2000 arasında bu
yelpaze Bursa, Sakarya, Mersin, Kütahya, Muğla, Isparta, Diyarbakır, Kırıkkale,
Aydın, Denizli ve Van gibi daha çok Anadolu illeri yoğunluklu bir genişleme ile
karşımıza çıkmaktadır. 2000 sonrasında ise Afyon, Antalya, Kayseri, Bolu, Balıkesir,
Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman, Artvin, Çankırı, Niğde, Bingöl, Tunceli, Karaman,
Karabük, Mardin, Bartın ve Samsun kentlerinde yeni açılan üniversitelerde eğitim
veren sosyoloji bölümlerinin de bu halkaya dâhil olduğu görülmektedir.

I.Yüzüncü Yıl Üniversite (YYÜ) Sosyoloji Bölümü’nün Kuruluş Süreci
1990 sonrası dönemde Türkiye’de çok önemli gelişmeler ve değişimler olmuştur.
1980 darbesinin bütün toplum kesitlerinde olduğu gibi akademide de yarattığı içe
kapanma bu dönemde kırılmaya başlamıştır. Küreselleşme tartışmalarının da
yoğunluk kazandığı bu evrede ekonomik, politik ve eğitim alanlarında her anlamda
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bir yeniden yapılanma kendini göstermiştir10. 1990 öncesi dönemin temel stratejisi
olan her alanda kontrol ve denetime dayalı anlayış yerini liberal öğretinin
önermelerine ve uygulamalarına bırakmaya başlamıştır.
Üniversiteler düzleminde bakıldığında, akademinin 1990 sonrası dönemde iç
işleyiş açısından görece daha özerk olduğu, yeterli koşullar sağlanıldığında
büyüme/genişleme yönünde destek gördüğü rahatlıkla söylenebilir. Yine bu dönem,
Türkiye’de politik ve ekonomik liberalleşmesinin bir yansıması olarak sosyolojinin
akademide bağımsız lisans ve lisansüstü eğitim veren bir disiplin olarak çıkış yaptığı
bir evre olarak karşımıza çıkmaktadır11. Sosyolojinin toplumsala ilişkin gizil ve
muhalif gücü/kimliği bu dönemin liberalleşme anlayışı içinde kendine akademide
bir yer bularak yaygınlaşmaya başlamıştır. 1990’ların politik ve ekonomik düzlemi,
bir yandan sistem tarafından sakınılan bir düşünce biçimi olarak anlaşılan/kabul
gören sosyolojinin akademideki serüvenine imkân tanımış, diğer taraftan da 2000’li
yılların başında merkez dışındaki üniversitelerde de yerleşik bir disiplin olmasının
önünü açmıştır12.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi13 (YYÜ) Sosyoloji Bölümü, yukarıda politik ve
ekonomik temel çizgileri çizilen 1990 sonrası dönemde ortaya çıkmıştır. YYÜ
Sosyoloji Bölümü’nün kuruluş hikâyesinin arka planında söz konusu siyasal ve
iktisadi değişimlerin yarattığı algı önemli derecede makro bir fon oluşturmaktadır.
Az gelişmişlik, yoksulluk, çarpık kentleşme, güvenlik gibi dönem itibariyle hassas
konuların/problemlerin olduğu bir bölgede sosyoloji bölümünün açılması söz
konusu liberal politikaların bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 1980’lerin başında
10 Gökhan Atılgan, “Türkiye’de Toplumsal Sınıflar (1923-2010)”, 1920’den Günümüze
Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, (Der.: F.Alpkaya ve B. Duru), Ankara: Phoenix Yay., 2012,
s.301
11 Aynur İlyasoğlu, “Türkiye’de Sosyolojinin Tarihini Yazmak: Bir Sorunsallaştırma ve
Yaklaşım Önerisi”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, İstanbul: Metis Yay., 1998, s.95.
12 Birsen Gökçe, “Türkiye’de Sosyoloji’nin Gelişimi ve Örgütlenme Süreci”, Sorgulanan
Sosyoloji, Der.: M. Çağatay Özdemir, Ankara:Eylül Yay., s.6
1320 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Van’da kurulan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin kuruluş öyküsü Cumhuriyet’in ilk yıllarına dayanmaktadır.
Dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk, 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’i
incelemeler yapmak üzere Van'a göndermiştir. Van’da incelemelerde bulunan Milli Eğitim
Bakanı, Van’da bir üniversitenin kurulmasını gerekli görmüştür. Bunun üzerine Atatürk 1
Kasım 1937’de Meclis açış nutkunda şunları ifade etmiştir: “Doğu bölgesi için Van Gölü
sahillerinin en güzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet üniversitesi ile modern bir kültür şehri
oluşturmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir.” 11 Haziran 1951 tarihinde, Milli Eğitim
Bakanlığınca, aralarında Prof. Afet İnan’ın da bulunduğu 15 kişilik bir heyet oluşturulmuş ve
Doğu Üniversitesi’nin yerinin tespiti için esaslı incelemelere girilmiştir. Bu heyet, merkezi Van
olacak bir Doğu Üniversitesi’nin kurulmasını; Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır’da bazı fakülte ve
enstitülerin, Doğu Üniversitesi’ne yardımcı şubeler olarak açılmasını uygun görmüştür. Bu
düşünce ve çabalar uzun bir bekleyişten sonra, 1982 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin
kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.yyu.edu.tr/genel.aspx.
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kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi kuruluşundan yaklaşık on beş yıl sonra sosyoloji
bölümünü bünyesinde barındırabilmiştir. Bu durumun temel nedenlerinden birini
Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) birtakım sabitelere dayalı kurduğu ve bunu
kontrol ederek sürdürdüğü üniversite yapısına ilişkin 1990’lara kadar sürdürdüğü
anlayış oluşturmaktadır.
YYÜ Sosyoloji Bölümü 1990 sonrası sosyo-ekonomik ve politik atmosfer içinde
YÖK ile yapılan yazışmalar neticesinde bir lisans programının açılabilmesi için
gerekli koşulları sağladığı ve lisans eğitimine engel teşkil edecek bir durumun
olmadığı bilgisi üzerine 1995-1996 eğitim öğretim yılında YYÜ Fen Edebiyat
Fakültesi’nin bir departmanı olarak örgün eğitim içinde yerini almıştır. Resmi olarak
kurulduğu 1994 yılından bir yıl sonra eğitim ve öğretime başlayan YYÜ Sosyoloji
Bölümü’nün kuruluş aşamasını, eğitim-öğretim sürecinde ilk bölüm başkanı olan
Ahmet Emre Bilgili şu şekilde ifade etmektedir:
“Çalışma alanım sosyoloji olmasına rağmen YYÜ Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyeliği yapıyordum. Bu da beni biraz
rahatsız ediyordu. Ama asıl faktör; üniversitenin Van’da bulunuş gereği
olarak o yörenin sorunlarını anlamak ve bilimsel çözümler üretmek
olduğunu düşünüyordum. Bu bağlamda Van ve yöresinin hem sosyolojik
açıdan bakir bir bölge olduğunu görüyor hem de birçok sosyal sorunun
mevcut olduğunu bizatihi biliyordum. Bu düşünceler beni çözümün ilk
adımı olarak bir sosyoloji bölümü kurmanın doğru olacağı şeklinde
yönlendirdi. Önce Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı’na sonra Rektör’e bu
durumu benzer konumda bulunan öğretim üyesi arkadaşım Feramuz
Aydoğan’la birlikte anlattık. Onlar da uygun görünce resmi prosedürü
başlattılar ve aynı yıl bölüm açılmış oldu.” 14
Bugün Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr.
Ahmet Emre Bilgili, bölümün kurulduğu dönemin koşullarını ise şu kelimelerle ifade
etmektedir:
“Bölüm açıldığında diğer öğretim üyesi olan Feramuz Aydoğan,
Cumhuriyet Üniversitesi’ne atandığından eğitim-öğretime sadece bir
öğretim üyesi ve iki öğretim görevlisi ile başladık. Derslerin bir kısmını da
üniversitenin diğer bölümlerinden arkadaşların katkısı ile götürmeye
çalıştık. Sosyoloji ile kimin ilgisi varsa işbirliği halindeydik. Bütün yük
benim omzumda idi. Ben de akademik hayata öğretim üyesi olarak yeni
Suvat Parin, “Ahmet Emre Bilgili’yle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün Kuruluş
Süreci ve Sosyolojideki Gelişmeler Üzerine”, Yayımlanmamış Görüşme Notları, 2008.
14
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atanmış bir kişi idim. Kendime dair yapmam gerekenler vardı. Zorunlu
olarak hepsini birlikte yürütmeye çalıştım. Zira bu o dönemin bir
zorunluluğu idi. Bu durumun hem pozitif hem de negatif yönleri vardı.
Bölüm bir yaşına bastıktan sonra hepimize cesaret geldi, kendimize
güvenimiz arttı. Bütün yaptıklarımıza artık öğrencilerimizi de katıyorduk.
Yani hep beraber kendimizi ve bölümümüzü geliştiriyorduk. Bundan sonra
sosyoloji camiası ile hem kurumsal olarak hem de kişisel olarak bir takım
ilişkilere girdik. Ankara’da Sosyoloji Derneği’ne gittik. Dernek başkanı Prof.
Dr. Birsen Gökçe hocamız bizi ilgi ile dinledi ve bundan sonra her türlü
çalışmamızda yardımcı oldu.” 15
YYÜ Sosyoloji Bölümü’nden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde

Fırat, İnönü ve Atatürk üniversitelerinin sosyoloji bölümleri eğitime devam
etmekteydi. Ahmet Emre Bilgili, bölge açısından önemi tartışılmaz olan Sosyoloji
Bölümü’nün Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde açılmasında etkili olan kişisel, kurumsal
ve toplumsal nedenler konusunda şunları dile getirmektedir:
“Her üçüne ilişkin de nedenler vardı. Ama en kuşatıcı olan;
üniversitelerin yerel kuruluş felsefesine olan inancımdı. Bana göre bir
üniversite bir şehirde kuruluyorsa, üniversite şehrin ve bölgesinin
sorunlarına bilimsel olarak eğilmeliydi. Yoksa orada kurulmasının hem de
devlete maliyeti daha yüksek olduğundan bir anlamı yoktu. Kurumsal
neden bu idi. İkincisi; Van bölgesi, sosyolojik araştırmalar açısından bakir
bir durumda idi. Ve araştırılması gereken birçok konu vardı. Kişisel neden
ise; bir öğretim üyesi olarak kendi alanım ile ilgili yol almalıydım. Bu da
beni teşvik ediyordu.” 16
Bilgili, bölümün ana felsefesini ve bunun etrafında oluşan bölüm kimliğini;
eğitim-öğretim, araştırma, üniversite, kent ve toplumsal sorunları merkeze alan bir
bağlamda şu şekilde formüle etmektedir:
“Benim amaçladığım sosyoloji bölümü; bir akademik bütünsellik
içerisinde hem öğrenci yetiştirecek hem bölgede uygulamalı sosyolojik
araştırmalar yapacak, toplumsal sorunlara bilimsel bir duyarlılıkla çözümler
üretecek hem de akademik olarak kendisini inşa edecek bir bölüm
yapılanmasıydı. Şehir olarak Van’ın ve üniversite olarak Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nin ortamı ve imkânları bunu gerçekleştirmek için müsaitti. Bu
konuda epeyce yol almıştık. Fakat sanıyorum bölüm 6–7 yıldır bir
durgunluk içerisinde. Öncelikle bölüm başkanının bu ideali paylaşması
15
16

Parin, a.g.e.
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Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

193

gerekiyor. Kendisinin inanması ve etrafındakileri inandırması gerekiyor.
YYÜ Sosyoloji Bölümü’nün bölgesinde en iyi bölüm olma idealini
unuttuğunu görebiliyorum. Hâlbuki şimdilerdeki imkânlar eskiye göre çok
daha iyi.”17

II.Akademik Profil
1994 yılında bölüm açıldığında akademik kadroda öğretim üyesi olarak Ahmet
Emre Bilgili18, Feramuz Aydoğan19 ve öğretim elemanı olarak da M. Şerif Duman20
yer almaktadır. Eğitim-öğretime başladığı dönemde üniversitenin diğer fakülte ve
bölümlerinden öğretim üyesi desteği alan bölüm, 1997 yılında doktorasını
İngiltere’de Manchester Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Emin Yaşar
Demirci’yi21 kadrosuna katmıştır. 1995-1998 yılları arasında bölüm başkanlığı yapan
Ahmet Emre Bilgili döneminde bölüm kadrosuna öğretim elemanı düzeyinde İsmail

Parin, a.g.e.
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1986 yılında hazırladığı İslam Öncesi Arap
Toplumunda Putların Sosyal İşlevi isimli teziyle lisans derecesi alan Bilgili, yüksek lisans eğitimini
Türkiye'nin Avrupa Topluluğu İle Bütünleşmesinde Basının Rolü başlıklı teziyle 1989 yılında Mimar
Sinan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlar. 1993’te Mimar Sinan Üniversitesi
Sosyoloji Anabilim Dalı’nda hazırladığı Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türk Aile Yapısıİstanbul Aile Araştırması isimli çalışmasıyla doktorasını tamamlayan Ahmet Bilgili, 1998 yılında
doçent unvanı aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü’ne geçer ve 2009 yılında bugüne aynı bölümde Profesör olarak görev yapmakta ve aynı
zamanda İstanbul İl Kültür Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
19 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.
Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda
yaptığı Kırsal Kesimden Kente Gelen Ailelerin Kentlileşme Süreçleri ve Sorunları başlıklı tezle;
doktorasını ise 1990’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal
Değişme Anabilim Dalı’nda hazırladığı Ailenin Fonksiyonları ve Bu Fonksiyonlardaki Değişmeler
konulu tezle tamamladı. 1994’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünün kurulması
için gerekli çalışmalara katıldı ve bölümün açılmasıyla birlikte, YYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Başkanlığına atandı. Bölüm başkanlığı görevini 1995 yılına kadar yürüttü.
20 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan M. Şerif Duman,
bölümden ayrıldığı tarih olan 2002 yılından bu yana Tatvan Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim
görevlisi olarak görev yapmaktadır.
21 Bölümün akademik kadrosuna 1997 yılında dahil olan Emin Yaşar Demirci, lisansını 1983
yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde hazırladığı Sosyolojik Açıdan Azgelişmişlik
Olgusu isimli teziyle tamamladı. Türkiye Sosyolojisinde Köy Olgusu konulu teziyle Hacettepe
Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda 1985 yılında yüksek lisansını tamamlayan Demirci,
doktorasını 1997 yılında İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde hazırladığı Modernization,
Religion and Politics in Turkey: The Case of the İskenderpaşa Community isimli teziyle tamamlayarak
Türkiye’ye döndü. 1997-2009 yılları arasında YYÜ Sosyoloji Bölümü’nde görev yapan Emin
Yaşar Demirci, 1997-2002 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Demirci, 2009
yılından bu yana Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın genel sekreterliğini yürütmektedir.
17
18
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Kıran22, Mehmet Özcan, Oğuz Tuncay Görür23 ve Hasan Hüseyin Tekin’in24 alındığı
görülmektedir.
Ahmet Emre Bilgili’nin 1998 yılında Marmara Üniversitesi’ne geçişiyle birlikte
bölüm başkanlığını 2002 yılına kadar Emin Yaşar Demirci yürütmüştür. Emin Yaşar
Demirci’nin bölüm başkanlığı yaptığı 1998-2002 arası dönemde Oya Açıkalın25, Cahit
Bağcı26 ve Halilrahman Açar’ın27 bölüm kadrosuna öğretim üyesi olarak dâhil
olduğu görülmektedir. Ayfer Türkmen28, Suvat Parin29 ve Tülay Tekin Yılmaz30 da

Fırat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1993 yılında mezun olan Kıran’ın mezuniyet tezi
Cemil Meriç ve Sosyoloji başlığını taşımaktadır. Doktorasına Fransa’da Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (EHESS)’te devam eden Kıran, yüksek lisansını 1993’te Dumlupınar
Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda hazırladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde
Bulunan Ağa, Şeyh ve Aşiret Yapılarının Yönetim Sosyolojisi Açısından İncelenmesi adlı tezle
tamamlamıştır.
23 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Oğuz Tuncay
Görür, yüksek lisansını 2010 yılında YYÜ Sosyoloji Anabilim Dalı’nda hazırladığı Van’da
Seçmen Davranışı:2000-2009 başlıklı teziyle tamamladı. 2009 yılında bölümden ayrılan Görür,
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda uzman olarak görev yapmaktadır.
24 Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Tekin, aynı üniversitede 1997
yılında yüksek lisansını Kentleşme Sürecinde Belediyelerin Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
isimli tezle, doktorasını 2005’te Türkiye Van İli Örneğinde Mültecilik Statüsüne Geçiş Sürecinde
İranlı Sığınmacılar Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme adlı tezle tamamladı. Doktora sonrasında kısa
bir süre bölümde görev yapan Hasan Hüseyin Tekin, önce Erciyes Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nde ardından da Polis Akademisi’nde görev yapmaya başlamıştır.
25 Hacettepe Üniversitesi sosyoloji lisans programını 1983’te tamamlayan Açıkalın, yüksek
lisansını 1987’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda hazırladığı
Modernism/Westernism vs. Fundamentalism/İslamism teziyle, doktorasını ise 1999 yılında
Amerikan Univeristy’de sunduğu Constructing Power Through An İrragation Organization
başlığını taşıyan çalışmasıyla tamamladı. Açıkalın, 2012 yılında doçent unvanı aldı.
26 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Bağcı, 1993 yılında ODTÜ
Sosyoloji Anabilim Dalı’nda hazırladığı The Impact of Rural İndustrial İnvestment in Turkey: The
Case Of Van (Türkiye'de Kırsal Sanayi Uygulamalarının Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri: Van
Örneği) teziyle yüksek lisansını, 1998 yılında İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde ise
doktorasını tamamladı.
27 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Halilrahman Açar, 2000 yılında
ODTÜ’de Felsefe Anabilim Dalında hazırladığı Bilimsel Bilgideki Ussallığın Epistemik Bir
Savunusu isimli çalışmayla doktorasını tamamladı. 2010 yılından bu yana Yıldırım Bayezid
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
28 Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Ayfer Türkmen, yüksek lisansını 2003
yılında aynı üniversitenin sosyoloji anabilim dalında hazırladığı Gebelik ve Doğum Sürecinin
Sosyo-Kültürel Çerçevede Belirlenimi: Van- Bahçesaray Örneği isimli tezle tamamladı. 2007 yılında
bölümden ayrılan Türkmen, doktora çalışmasına Almanya’da devam etmektedir.
29 1999 yılında YYÜ Sosyoloji Bölümü’nden Kentleşme Sürecinde Aşiret ve Ağalık isimli bitirme
teziyle mezun olan Parin, yüksek lisansını 2003 yılında aynı bölümde hazırladığı Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da Akademik Dünyanın Avrupa Birliği’ne Bakışı konulu tezle, doktorasını ise
2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda çalıştığı Kentsel Ortamda Bir
Getto: Fatih Kadınlar Pazarı Örneği isimli teziyle tamamladı.
30 Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Tekin Yılmaz, yüksek lisansını
Zorunlu Göçe Maruz Kalmış Kadınlar Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması: Van Örneği isimle tezle Van
22
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bu dönemde araştırma görevlisi olarak alınmıştır. Emin Yaşar Demirci’nin bölüm
başkanlığını yürüttüğü dönemde yurt dışında doktora yapan bir kadronun ve daha
çok Ankara ekolü diyebileceğimiz Hacettepe, Ankara ve ODTÜ sosyoloji
bölümlerinde lisans, yüksek lisans ya da doktoralarını tamamlamış bir kadronun
bölümde yer aldığı göze çarpmaktadır.
YYÜ Sosyoloji Bölümü Başkanlığı’na 2002 yılında Mehmet Ruhi Köse 31
atanmıştır. Bu dönemde, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yapan Balım
Sultan Yetkin32 ile bölüm mezunlarından M. Zeki Duman33 ve Dilek Tosun34
araştırma görevlisi kadrosuna alınmıştır. Aynı zamanda bu dönemde öğretim üyesi
düzeyinde bölümde önemli değişikler olmuştur. Bölümün akademik kadrosunda yer
alan Cahit Bağcı, 2003 yılında geçici görevlendirme ile önce Devlet Planlama
Teşkilatı’na oradan da Çorum Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
seçilmiştir. Bölümün felsefe ve mantık derslerini yürüten Halilrahman Açar, ailevisağlık sorunları nedeniyle yine önce geçici görevlendirme ile 2006 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı kadrosuna, akabinde de Yıldırım Bayezid Üniversitesi’ne geçmiştir.
Bölüm başkanlığını 2005-2006 yılları arasında Nuran Erol Işık35yürütmüştür. Bu
dönemde bölümün akademik kadrosunda önemli bir değişikliğin olmadığı daha çok
YYÜ Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Tekin Yılmaz halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
31 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1983 yılında mezun olan M. Ruhi
Köse, yüksek lisansını 1985 yılında aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda
hazırladığı A Study on Job Satisfaction of Employees in Three Research Organizations in Turkey
başlıklı teziyle tamamladı. 1983 yılında asistan olarak girdiği ODTÜ Eğitim Bilimleri
Bölümü’nde Prediction of Educational Performance of Turkish High School Seniors From Selected
Variables konulu doktorasını 1989 yılında tamamladı. 1995 yılında doçent, 2002 yılında da
profesörlük unvanını aldı.
32 1998 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde hazırladığı Yeni Toplumsal Hareketler:
Bergama Çevre Hareketi başlıklı tez ile lisans derecesi alan Yetkin, 2000 yılında ODTÜ’de
başladığı yüksek lisansını Bir Eğlence Mekânı Olarak Sakarya Caddesi konulu tez ile 2004 yılında
tamamladı. Sultan Yetkin 2006 yılından bu yana doktora çalışmalarına ABD’de İndiana
Üniversitesi’nde sürdürmektedir.
33YYÜ Sosyoloji Bölümü’nden 2001 yılında hazırladığı Türkiye’de Sivil Toplum başlıklı tezle
mezun olan M. Zeki Duman, yüksek lisansını YYÜ Sosyoloji Anabilim Dalı’nda Yeni Dünya
Düzeninde Siyasal Yapılanmalar, doktorasını da 2008 yılında Ege Üniversitesi’nde hazırladığı
Türkiye’de Modernleşme ve Liberal Muhafazakâr Siyaset başlıklı tezlerle tamamladı.
34 YYÜ Sosyoloji Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan, 2005 yılında başladığı araştırma
görevliliği kadrosundan 2010 yılında ayrılarak İstanbul Esenler İbrahim Turhan Lisesi felsefe
grubu öğretmenliğine geçen Dilek Tosun, üniversite’den ayrıldıktan sonra yüksek lisans
çalışmasını 2012 yılında hazırladığı Göç ve Kent Yoksulluğunun Toplumsal GörünümleriVan/Bostaniçi Örneği isimli tezle tamamladı.
35 Lisansını 1985 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde,
yüksek lisansını Ege
Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda (1987) tamamlayan Nuran Erol Işık, 1989 yılında
Michigan Eyalet Üniversitesi (A.B.D.) Sosyoloji Bölümü’nde ikinci yüksek lisans derecesini aldı.
Doktorasını 1993 yılında Michigan Eyalet Üniversitesi’nde hazırladığı New York Times
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yarı zamanlı ya da görevlendirme ile öğretim görevlisi ve öğretim üyesi desteği
sağlandığı anlaşılmaktadır.
Nuran Erol Işık’ın 2007 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden ayrılmasıyla
bölüm başkanlığına tekrar Mehmet Ruhi Köse atanmıştır. Köse’nin ikinci
döneminde, bir dönem bölüm başkanlığını yürüten Emin Yaşar Demirci 2009 yılında
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreterliği’ne geçerek bölümden
ayrılmıştır. Bu dönemde Ahmet Zeki Ünal36 ve Aytaç Yıldız’ın37 öğretim üyesi
olarak, Abdussamet Aydeniz38, Olcay Akgün39 ve Sabahat Ölçer’in40 de araştırma
görevlisi olarak akademik kadro içinde yer aldığı görülmektedir.

III.Lisans Programı
Ahmet Emre Bilgili, bölüm lisans programını nasıl oluşturduğunu, ders programı
konusunda model aldığı bir sosyoloji bölümü olup olmadığını şu şekilde ifade
etmektedir:
“Lisans programını da belirttiğim ideale göre hazırlamıştık. Model
aldığımız bir bölüm olmadı. Çünkü; burası özellikleri itibarı ile farklı bir

Gazetesi’nin Politik Söylemleri konulu tezle tamamlayan Nuran Erol Işık, 1994’te yardımcı doçent,
2002 yılında doçent oldu.
36 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden lisansı derecesini
alan Ünal, yüksek lisansını 1997’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı’nda
tamamladığı Dinselliğin Dönüşümü Bağlamında Laiklik ve Sekülerlik-Modern Türkiye Örneği başlıklı
tezle, doktorasını da 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalında hazırladığı
Sosyal Tabakalaşma Bağlamında Pierre Bourdieu’nün Kültürel Sermaye Kavramı adlı çalışmayla
tamamladı. Ünal 2009 yılından itibaren Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nde görev yapmaktadır.
37 Ankara Üniversitesi iletişim ve tarih lisans derecesine sahip Yıldız, Tarih Bölümü’nde
hazırladığı Sabri Ülgener’de Medeniyet Kavramı başlıklı tez ile mezun oldu. Yüksek lisansını
2003’te, doktorasını da 2009 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksel Lisans’ta Radyo
Televizyon Üst Kurumu (RTÜK): Kurumsal Bir Analiz, doktora da ise Erken Cumhuriyet Döneminde
İktidar ve Aydın İlişkisi- Burhan Asaf Belge, konularını çalıştı.
38 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Sivil Toplum
Kuruluşlarında (STK) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGEV) Yeri isimli mezuniyet tezini
tamamladı. 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başladığı master eğitimini Terörle
Mücadele Kanunu (TMK) Mağduru Çocukların Gündelik Hayat Bağlamında Kimlik Oluşumları ve
Siyasallaşmaları” başlıklı teziyle sürdürmektedir.
39 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2009 yılında mezun olan Akgün,
Sokakta Çalışan Çocuklar-Eskişehir Örneği- başlıklı bir bitirme tezi hazırladı. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda 2010 yılında başladığı yüksek lisans eğitimine devam
etmektedir.
40 2004 yılında Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimi tamamladı. Ölçer’in,
mezuniyet tezi Görme Özürlülerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımları başlığını taşımaktadır. 2011
yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimine
sürdürmektedir.
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yerdi. Bu yüzden seçilmiş sosyoloji bölümlerinin ders programını önümüze
koyduk ve oradan kendimize göre tercihlerde bulunduk. Bununla birlikte
bölgesel koşulları da dikkate alarak tamamen -tabiri caizse- yeni dersler icat
ettik. Bölüme ilişkin ana yaklaşımımız çerçevesinde bu bölümden yetişen
öğrencilerimizin bu yöreye ilişkin bilgilerinin olmasını tasarlamıştık. Sosyal
yapının tarihsel yanını ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Toplumsal
Tarihi’ dersi ile bugünkü yanını ise ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun
Sosyal Yapısı’ dersi ile öğretmeyi tasarlamıştık. Bu dersler sosyoloji
bölümlerinde bir ilk idi. Daha doğrusu yörenin koşullarına göre ders koyma
da bir ilk idi. Bu derslerimiz gerçekten de zevkli geçiyor ve öğretici
oluyordu. Bir farklılık yaratıyordu aynı zamanda.”41

41

Parin, a.g.e.
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Tablo 2: YYÜ Sosyoloji Bölümü’nün Lisans Ders Programı (1995-2011)
1995–1996 Eğitim-Öğretim Yılı
I.YARIL

II. YARIYIL

Sosyolojiye Giriş-I

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

Sosyolojiye Giriş-II

Sosyoloji Tarihi-I

Sosyoloji Tarihi- II

Sosyal Bil. İstatistik- II

Alan Araş. ve Teknikleri

Ekonomi Sosyolojisi

Hukuka Giriş

Kurumlar Sosyolojisi

Küçük Gruplar Sosyolojisi

Türk Sosyoloji Literatü

Aile Sosyolojisi

Hukuk Sosyolojisi

Sosyal Antropoloji

Gelişim Psikolojisi

Ekonomiye Giriş

Osmanlı Toplum Yapısı

Psikolojiye Giriş-I

Felsefe Tarihi-I

Öğrenme Psikolojisi

17.ve 18.Yüzyıl Felsefesi

Ortaçağ ve Rönesans Fels.

Sosyal Psikoloji

Sosyal

Bilimlerde

Metod
Sosyal Bilim. İst.-II
Doğu

ve

G.Doğu.

Top. Tar

Felsefeye Giriş-I

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı
I.YARIL

II. YARIYIL

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

Sosyolojiye Giriş-I

Sosyolojiye Giriş-II

Felsefe Tarihi-I

Felsefe Tarihi-II

Sosyal Antropoloji

Felsefeye Giriş-II

Sosyal Psikoloji

Klasik Sosyoloji Kuramları

Felsefeye Giriş-I

İktisada Giriş II

Eğitim ve Toplum I

Sosyal Bil.Araş.Yöntm –II

İktisada Giriş I

Psikolojiye Giriş-II

Sosyal Bil.Araş.Yöntm- I

Sosyal Bil. İstatistik-II

Psikolojiye Giriş-I

Sosyolojik Çözümleme- II

Sosyal Bil. İstatistik-I

Eğitim ve Toplum II

Sosyolojik

Bilgisayara Giriş-II

Kırsal Yapılar Sosyolojisi

Aile Sosyolojisi

Kent Sosyolojisi

Eğitim Psikolojisi

Çözümleme- I
Bilgisayara Giriş-I

1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılı
V.YARIL

VI. YARIYIL

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

Sosyoloji Tarihi-III

Türk Sosyoloji Tarihi-I

Türk Sosyoloji Tarihi-II

Çağdaş Sosy. Teorileri-II

Sosyal Tabakalaşma

Sosyal Değişme

Siyaset Sosyolojisi

İleri Sosyoloji Metodları-II

Demografya

Suç Sosyolojisi

Köy Sosyolojisi

Kent Sosyolojisi

Çağdaş Sosyoloji Teorileri-I

Din Sosyolojisi

Devlet ve Toplum Felsefesi

Mezuniyet Çalışması-I

Mezuniyet Çalışması-II

Endüstri Sosyolojisi
Zeka

ve

Kuram.
Klasik Mantık

Kişilik

Modern Mantık
Çağdaş Felsefe
Organizasyon Psikolojisi

Doğu

ve

G.Doğu

And.Top.Yap

İletişim Sosyolojisi
Mezuniyet Çalışması-III
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2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı
V.YARIL

VI. YARIYIL

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

Sosyal Tabakalaşma

Sosyal Değişme

Siyaset Sosyolojisi

Mezuniyet Çalışması-II

Klasik Mantık

Türk Sosyologları

Mezuniyet Çalışması-I

Psk. Danışma ve Rehberlik

Toplumsal Tarih-I

Modern Mantık

Devlet ve Toplum Felsefesi

Din Sosyolojisi

Demografya

Çağdaş Felsefe

İleri Sosyoloji Metodları

Küreselleşmenin Sosyolojisi

Edebiyat Sosyolojisi

Toplumsal Tarih-II

Zekâ ve Kişilik Kuramları

Doğu

ve

G.Doğu

And.Top.Yap.
Topl. Alan Çalşm.-I

Topl. Alan Çalşm.-II

Kalkınma sosyolojisi

Çağdaş Sos. Teori-I

Çağdaş Sos. Teori-II

Topl.Cinsiyt ve Eşitsizlikler

1990’lı yılların ortasında YYÜ Sosyoloji Bölümü lisans ders programında Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’nun Toplumsal Tarihi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Sosyal
Yapısı isimli bölgeye özgü iki dersin yer almasını Türkiye’nin 1990 sonrası toplumsal,
siyasal ve ekonomik yapısıyla ilintilendirmek mümkün görünmektedir. Çünkü
önceki dönemlerle kıyaslandığında bölgenin sosyal ve ekonomik yapısının
akademide ders formatında tartışılması çok rastlanılan bir durum değildir.
2000 yılına kadar kısmi değişikliklere uğrayan bölüm lisans programında
2000’den sonra köklü bir değişikliğin yapıldığı görülmektedir. “Hukuka Giriş”,
“Türk Sosyoloji Literatürü”

gibi sosyoloji dersleri ile pedagojik formasyon

kapsamında verilen “Ahlak Felsefesi”, “Türk İslam Felsefesi”, “İlkçağ Felsefesi”,
“Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi”, “17. ve 18. Yüzyıl Felsefesi”, “Organizasyon
Psikolojisi” ve “Öğrenme Psikolojisi” derslerinin 2001 yılında programdan
kaldırıldığı görülmektedir. 1995 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan bölümün
lisans programında yer alan “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Toplumsal Tarihi”,
“Endüstri Sosyolojisi”, “Kurumlar Sosyolojisi”, “Aile Sosyolojisi”, “Suç Sosyolojisi”,
“Ekonomi Sosyolojisi”, “Küçük Gruplar Sosyolojisi”, “Hukuk Sosyolojisi” ve
“Osmanlı Toplumsal Yapısı” gibi derslerin ise 2004 yılında programdan kaldırıldığı
anlaşılmaktadır. Bunun yanında “Sosyoloji Tarihi-I,II,III” derslerinin kaldırıldığı
yerine “Sosyolojik Düşünce Tarihi I ve II” derslerin açıldığı, “Türk Sosyoloji Tarihi”
isimli iki dönemlik dersin de “Türk Sosyologları” adı altında bir dönemlik ders
olarak açıldığı görülmektedir. (Tablo 2)
Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınan kayıtlara göre
bölümün lisans programındaki ikinci kısmi değişikliklerin ise 2005 yılında yapıldığı
görülmektedir. Bu dönemde ise “Sosyolojik Düşünce Tarihi-I”, “Sosyolojik Düşünce
Tarihi-II” derslerin kaldırılarak yerine bir dönemlik “Klasik Sosyoloji Kuramları”
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isimli bir dersin açıldığı, “Bilim Felsefesi” ve “Rehberlik–II”, derslerinin de
kaldırıldığı görülmektedir. Bu dönemin lisans programına “Mesleki Yabancı Dil”
adı altında iki dönemlik bir dersin eklendiği bu dönemin transkriptlerden
anlaşılmaktadır.

IV.Yüksek Lisans Programı
Bölümün kuruluş sürecinde olduğu gibi yüksek lisans programının açılmasında
da imzası bulunan Bilgili, bölümde lisansüstü eğitim programının açılması
konusunda şunları ifade etmektedir:
“Bir gerçeği belirtmemiz gerekiyor. Normal lisans derslerini yürütmek
zor iken lisansüstünü açmanın anlamı ne idi? Biz bölümün amacını yüksek
tutmak zorunda idik, zira bir iddiamız vardı. Açılımımız da bunu
gerektiriyordu. Henüz öğrenci mezun etmemiştik fakat yüksek lisans için
üst düzey kamu yöneticilerden ciddi bir talep vardı. Hem inşa sürecinin bu
şekilde başlamasının yararları da olabilirdi. Bu yüzden teorik olarak yanlış
da olsa lisansüstü programı açtık. Bölümün gelişimine hem akademik hem
de idari katkılarının olduğunu söyleyebiliriz.”42
Lisansüstü ders programında din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, kalkınma
sorunsalında teori ve pratik, kent ve kamusal alan, nüfus ve yerleşme, kalkınma
sosyolojisi, birey-toplum-devlet ilişkileri, sosyolojik teori, edebiyat ve toplum,
metodoloji, Osmanlı-Türk modernleşmesi gibi derslerin okutulduğu görülmektedir.
Yüksek lisans programında yapılan tezlerin yoğunlaştığı konular bölümün
kuruluş felsefesi, kent ve bölge ile ilişkiler açısından önem arz etmektedir. 1997
yılında ilk öğrencilerini alan Sosyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programında ilk
tezlere 2001 yılında rastlanmaktadır.
YYÜ Sosyoloji Anabilim Dalı’nda ortaya konulan tezler konu açısından
incelendiğinde genel sosyolojik konular dışında43; başta Van olmak üzere Doğu
Parin, a.g.e.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda yapılan yüksek lisans tezleri için
ayrıntılı olarak bkz. Mustafa Özarslan, Ulus, Ulus-Devlet ve Ulusçuluk, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001; İrfan Yıldırım, Toplumsal
Birlikteliğin Temel Etik Gereksinimleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005; Mustafa Okşar, Küreselleşme ve Ulus Devlet
Çatışmasında İnsan Hakları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2003; Seyit Ali Eren, Sivil Toplum Ve Sivil İtaatsizlik Üzerine Kavramsal Bir
Çerçeve, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2003; Ömer Erkan Erdeve, Küreselleşme Sürecinde Ulusal Kimliğin Geleceği Üzerine Bir Çalışma,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004;
42
43
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Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni içeren konuları inceleme nesnesi yapan
çalışmaların önemli bir yer tuttuğunu belirtmek gerekir. Van’da küçük sanayinin
önemi44, sosyal yardım hizmetlerinin sosyalizasyonu45, Van’da yaşayan mülteciler46,
köy-kent uygulamaları47, bölgedeki üniversitelerin Avrupa Birliği’ne bakışı48,
koruculuk sistemi49, zorunlu göç ve kadın50, zorunlu göç ve yarattığı toplumsal
sorunlar51, sağlık52, toplumsal hareketler53, nüfus hareketleri54, yoksulluk ve
dilencilik55, seçmen davranışı56, göç ve kent yoksulluğu57 ve bölgedeki eğitim58
konularını merkeze alan tezlerin yapıldığı görülmektedir.

Abdurrahman Mengi, Platonun Siyasal Seçkinleri Olarak Yönetici Sınıfı, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004; M. Zeki Duman, Yeni
Dünya Düzeninde Siyasal Yapılanmalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004; Funda Masdar, Türk Sinemasında Kadın Sorununun
Analizi: Sevmek Zamanı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2006; Şenol Varer, Bir İktidar Çözümlemesi: Michael Foucault'da İktidarın
Mikrofiziği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2010.
44 Vahdettin Özkan, Toplumsal Kalkınma Açısından Küçük Sanayinin Önemi: Van Örneği,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
45 H. Namık Demir, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Sosyalizasyonu: Van Örneği, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
46 Yurt Atayün, Mülteciler Sorununa Sosyolojik Bir Yaklaşım: Van Örneği, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
47 Harun Kaptaner, Türkiye’de Köy-Kent Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Dorutay Örneği,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
48 Suvat Parin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Akademik Dünyanın Avrupa Birliği’ne Bakışı,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
49Cevdet Dolapçı, Sosyolojik Açıdan Koruculuk Sistemi ve Köy Koruculuğu, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
50 Tülay Tekin Yılmaz, Zorunlu Göçe Maruz Kalmış Kadınlar Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması: Van
Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2005.
51 Sefer Eyüp Şensoy, Köy, Kent ve Göç (Van İline Çevre İl ve İlçelerden Göç Edenlerin Sorunlarına
Sosyolojik Bir Yaklaşım), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2005.
52 Enes Ertaş, Doktor Hasta İlişkisinde Güven Sorunu: Van Devlet Hastanesi Örneği, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
53 Fatih Bedirhanoğlu, Toplumsal Hareketler Bağlamında Şeyh Sait İsyanı, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
54 Mehmet Keske, Mardin'de Süryaniler: Nüfus Hareketlilikleri ve Nedenleri, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
55 Adem Palabıyık, Sosyolojik Bir Olgu Olarak Dilencilik ve Yoksulluk-Van Örneği, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
56 Oğuz Tuncay Görür, Van'da Seçmen Davranışı: 2000-2009, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
57 Dilek Çakmak, Göç ve Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri-Van/Bostaniçi Örneği,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
58 Ferit Pakır, Aile Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikleri İle Mezun Olunan Lise Türünün
Öğrencilerin Üniversite Giriş Sınavındaki Başarıları Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek
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V. Bilimsel Etkinlikler ve Faaliyetler
YYÜ Sosyoloji Bölümü 17 yıllık geçmişinde ulusal ölçekli Sosyal Bilimler
Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, Doğu Anadolu’nun Toplumsal
Tarihi Sempozyumu ve XVI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi ile birlikte sosyoloji
günleri kapsamında çok sayıda küçük ölçekli akademik etkinlik gerçekleştirmiştir.
YYÜ Sosyoloji Bölümü’nün organize ettiği, Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Rektörlüğü’nün birlikte desteklediği ve 4-6 Haziran 1997 tarihlerinde
yapılan Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu bölge,
kent, üniversite ve bölüm açısından önemli bir akademik girişim olarak kayıtlara
geçmiştir. Eğitim-öğretime başladıktan iki yıl sonra Türkiye’nin en önemli toplumsal
sorunlarından birini oluşturan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini birçok açıdan
masaya yatıran ulusal nitelikli ve geniş katılımlı bir özellik gösteren Sosyal Bilimler
Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, bölgeyi akademik düzeyde
tartışan YYÜ’de ilk bilimsel organizasyon olması açısından da büyük önem
taşımaktadır. Sempozyumda Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi, aşiret yapılanmaları,
istihdam olanakları, etnisite ve bölgesel azgelişmişlik, şehirleşme sürecinde aşiret
kimliği, doğu sorununa zihniyet temelli yaklaşımlar, olağanüstü durumlar
sosyolojisinde yöntem sorunları gibi ekonomik, politik, kültürel, antropolojik ve
sosyolojik perspektiften birçok konunun tartışıldığı görülmektedir. Ahmet Emre
Bilgili’nin koordinatörlüğünü yaptığı sempozyumda sunulan tebliğler, 1998 yılında
Van Valiliği tarafından kitaplaştırılmıştır59.
Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 16-18 Haziran 1999
tarihinde düzenlenen, Van Valiliği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından
desteklenen, YYÜ Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'nun Toplumsal Tarihi sempozyumuna Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden
38

bilim

insanı

katılmıştır.

Sempozyumda

Türkiye

Selçukluları’nda

Doğu

Politikalarının Önemi, Abdülhamit’in Eşraf Siyaseti ve Doğu Anadolu’ya Yansıması,
Tanzimat Döneminde Doğu Anadolu’da Toplumsal Yapı ve Modern Eğitim
Sorunları, Yakın Tarihten Günümüze Hükümetlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006; Emrullah Türk, Ailenin
Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikleri İle Mezun Olunan Okul ve Özel Dershanenin Kontrol
Odakları, Akademik Tutumları ve Liselere Giriş Sınavındaki Başarıları Üzerindeki Etkiler,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007;
Eda İlmen, Okul Grubunun Okul Yaşam Kalitesi ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
59 Ahmet Bilgili, Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Van: Van Valiliği
Yay.,1998.
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Politikaları, Van ve Çevresinde Meydana Gelen Asayişsizlik Olayları gibi konular
ele alınmıştır.
Sosyoloji Bölümü’nün ev sahipliğinde Sosyoloji Topluluğu tarafından organize
edilen XVI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi 5-7 Mayıs 2010 yılında Van’da
yapılmıştır. Türkiye’deki sosyoloji bölümü öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı
kongrede aile, küreselleşme, kent ve kimlik, milliyetçilik, toplumsal hareketler,
darbeler, suç, medya, göç, yoksulluk, Kürt Sorunu, sinema ve din gibi konuların
sosyoloji öğrencileri tarafından tebliğlere konu edildiği görülmektedir60.
Sosyoloji Günleri, YYÜ Sosyoloji Bölümü’nün geleneksel hale getirmeye çalıştığı
küçük ölçekli bir akademik etkinlik olarak 2009 yılında başlatılmıştır. İlki 9-15 Mayıs
2009 tarihinde gerçekleştirilen Sosyoloji Günleri-I etkinlikleri kapsamında İstanbul
Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 49 öğrenci ve 7 öğretim elemanının
katıldığı ve bir hafta süren kısa süreli değişim programı olmuştur. Program
kapsamında atölye çalışmaları, panel ve konferans gibi akademik etkinliklerin
yanında Akdamar Adası, Hoşap Kalesi, İshakpaşa Sarayı gibi yerleri içeren tarihsel
çevre gezileri de yapılmıştır. Bu programın devamı niteliğinde 2010 yılı Nisan ayında
bu kez İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde YYÜ Sosyoloji Bölümü’nden 20
öğrenci ve bir öğretim üyesinin katıldığı yine içinde akademik tartışma ve çevre
gezilerinin de yer aldığı bir etkinlik yapılmıştır.
27-28 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Sosyoloji Günleri-II kapsamında Amerika
Birleşik Devletleri Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Berch Berberoğlu
ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Murat Belge’nin katıldığı öğrencilerle
bölümde ders ve üniversitede bir panelin yapıldığı bir etkinlik söz konusudur.

Sonuç Yerine
Türkiye’de sosyoloji, akademi içindeki bir asırlık yolculuğunu tamamlamak
üzeredir. Üniversitelerin sosyoloji bölümleri ortaya koyduklar düşünce, kitap,
makale, araştırma ve tez çalışmaları ile bu tarihin önemli aktörlerini oluşturmaktadır.
YYÜ Sosyoloji Bölümü’nü bu bağlamda değerlendirdiğimizde şunları söylemek
mümkün görünmektedir.


YYÜ Sosyoloji Bölümü, sosyolojinin Türkiye’deki üniversitelerde

hızla yer almaya başladığı 1990 sonrası dönemde kurulmuştur.
Bölümün kuruluşunda, bölümün lisans programında okutulan “Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’nun Toplumsal Tarihi” ve “Doğu ve
60

XVI. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, Van, 2010.
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Güneydoğu Anadolu’nun Toplumsal Yapısı” derslerinin yer almasında
ve bu dönemler içinde yapılan ve söz konusu dönem itibariyle önemli
konuların tartışıldığı Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Sempozyumu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Toplumsal
Tarihi Sempozyumu’nun gerçekleşmesinde 1990 sonrası dönemin liberal
ekonomik ve politik atmosferi belirleyici bir rol oynamıştır.


YYÜ Sosyoloji Bölümü eğitim-öğretime başladığı 1995 yılından

2000’lerin başına kadar akademik kadro anlamında daha çok Ankara
ekolü diyebileceğimiz sosyoloji bölümlerinden gelmiş, yüksek lisans ve
doktora çalışmalarını yurt dışında tamamlamış görece zengin bir
akademik kadronun bölümde çalıştığı, 2000 sonrasında ise söz konusu
akademik tablonun zayıfladığı görülmektedir.


YYÜ Sosyoloji Bölümü lisans ders programı 17 yıllık süre zarfında

önemli değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliğin nedenlerinden birini
bölüm

başkanlarının

lisans

ve

lisansüstü

eğitimi

aldıkları

üniversitelerin sosyoloji bölümlerini model almaları oluşturmaktadır.
Bununla birlikte Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Avrupa Birliği’ne
uyum / Bologna süreci gibi dışsal zorunluluklar ile öğrencilerin
pedagojik formasyonlarını tamamlamaları için yapılan düzenlemeler
diğer önemli nedenleri oluşturmaktadır.


YYÜ Sosyoloji Bölümü’nün akademik üretimlerinden birini

oluşturan yüksek lisans tezlerinde 2005 yılına kadar kent ve bölge ile
ilgili

konuların

azımsanmayacak

bir

oranda

incelendiği

anlaşılmaktadır. 2005 sonrasında bu hattan kısmi bir uzaklaşma ile
birlikte 2010 sonrası tezlerinde kent ve bölgenin göç, yoksulluk fakat
daha

çok

eğitim

sorunları

etrafında

bir

çizginin

izlendiği

görülmektedir.


YYÜ Sosyoloji Bölümü 2000 yılına kadar iki ulusal ölçekli

sempozyuma, bölüm içi çok sayıda etkinliğe ve 2010 yılında ise XVI.
Sosyoloji Öğrencileri Kongresi’ne ev sahipliği yaptığı görülmektedir.
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