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Van İlinin Kültürel Tarihine Dair Notlar
Yrd. Doç. Dr. Caner IŞIK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Halk Bilimi
Bölümü.
caner@yyu.edu.tr
Özet
Van ilinin kültürel tarihi üzerine notların aktarıldığı makalemiz, Van
ilini bir bütün olarak betimlemeyi ve tarihi kalıtlar üzerinden bazı
belirlemeler yapmayı hedeflemiştir. Çalışmamız dört ana kısımda
incelenmiştir. Birinci bölümde Van ilinin coğrafi konumu ve demografik
yapısı ortaya konulmuş göç üzerine tespitlerde bulunularak, önemli tarihsel
kalıtlar sayısal olarak tespit edilmiştir. İkinci bölümde Sosyo ekonomik yapı
üzerinde saptamalar yapılmıştır. Bunu takip eden üçüncü bölümde ise tarihsel
bir süreç içinde Van ili ve çevresinin nasıl bir geçmişten geldiği tespit
edilmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise sosyo-kültürel durum başlığı altında;
dinsel ortam, etnik unsurların neliği belirlenip bunlarla ilgili tarihsel kanıt
sunan mimari yapılar ve onların göstergeleri ortaya konulmuş ve kültürel
tarihe dair belirlemeler yapılmıştır.
Anahtar Kavramlar: Van, Van Gölü Çevresi, Van tarihi, Van kültürü,
Toplumsal yapı.

Abstrac
In this article, notes on Van’s cultural history, main goal is to define
basics of cultural characteristics by using literary and defining historical
deposits. Consisting of four chapters, in the article, general structure was
explaining. In the first chapter was disclosed numerical datas on geography
and demographical facts. In the second part, social-eonomical structure was
clearly defined. In the third chapter, historical background of city explained.
In the last part, etnicity and religious influences on the whole cultural
structure was defined by construction of historical architectural.
Key Words: Van, Around Lake Van, History of Van, Culture of Van,
Cultural Structure.
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Giriş
Anadolu’nun birçok ili gibi Van da iklimi, tarım ve hayvancılığa
uygun coğrafi durumu ve jeostratejik konumu ile önemli bir ilimizdir.
Makalemizde Van ilini bir bütün olarak betimlemek hedeflenmiştir.
Bunun yapılabilmesi için ise coğrafi konumunun belirlenmesinden
tarihi kültürel dokunun betimlenmesine kadar geniş bir alanda tespitler
yapılması gerekmektedir. Bu anlamıyla çalışmamızda özetle bu tarz
belirlemeler yapılmaya çalışılacaktır. Bu belirlemelerin daha geniş bir
hali daha kapsamlı bir çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu anlamıyla
çalışmamız daha kapsamlı bir çalışmanın ön çalışması olarak kabul
edilebilir. Makalemizde tarihi kalıtlar üzerinden bazı belirlemeler
yapmak amacıyla söz konusu kalıtların tespiti üzerinde durulacaktır.
Buradan hareketle öncelikle Van ilinin coğrafi konumu ve demografik
yapısı belirtilip, göç durumlarının demografik yapı üzerindeki etkileri
ortaya konulacaktır. Daha sonra tarihsel kalıtlar sayısal olarak tespit
edilip, sosyal ve ekonomik yapı üzerinde saptamalar yapılacak, bu
belirlemeler tarihsel bir süreç içinde değerlendirilerek analiz edilecek,
son olarak ise sosyo kültürel durum başlığı altında, kültür tarihi
bağlamında belirlemeler yapılacaktır. Bunun için öncelikle dinsel
ortam hakkında belirlemeler yapılacaktır. Dinsel ortamın geçmiş
çeşitliliği ve günümüz benzerlikleri üzerinden hareketle tarihsel
belirlemelerde bulunulacaktır. Daha sonra etnik unsurların tespiti ve
tarihsel dönüşümün gösterilmesi ile kültürel tarihsel alan hakkında net
belirlemeler yapılabilecektir. Bu durum tarihsel kanıt sunan mimari
yapılar ve onların göstergelerinin ortaya konulması ile daha da
somutlaşacaktır. Çalışmamız özet mahiyetinde tarihsel kültürel bir
betimleme yaparak sonlandırılacak ve Van ilinin kültürel tarihine dair
notlar düşecektir.
Van İlinin Coğrafi, Demografik Yapısı ve Tarihi Eserleri
Coğrafi Konum
Van şehri kıyısında bulunduğu göle ismini vermiş bir şehirdir.
Evliya Çelebi, Büyük İskender’in seferi sırasında Van kalesi üzerinde
bulunan bir kiliseye, yerlilerin ibadet yeri anlamına gelen “Vank”
adını koydurduğunu, sonra bu kelimenin söylene söylene Van’a
dönüştüğünü belirtir.1 Başka bir kaynakta Van adının Urartu'ca
“Biane” adının zamanla “Viane” daha sonra Van'a dönüşmesinden

1

Evliya Çelebi, Seyahatname, IV, Üçdal neşriyat, İstanbul, 1976, s.1215.
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oluşmuş olduğu belirtilir2. Van şehri kıyısında bulunduğu göl ve
jeopolitik konumu sebebiyle tarihin birçok döneminde çok önemli
uygarlıkların oluşmasına merkez olmuştur. Genel olarak coğrafi
yapısını şöyle tanımlayabiliriz3
Van Türkiye üzerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin içindeki Yukarı
Murat-Van bölümündeki Van Gölü Kapalı Havzasında yer alır.
Kuzeyden Ağrı ili; batıdan Van Gölü ile Bitlis ili; güneyden Siirt,
Şırnak ve Hakkâri illeriyle çevrilidir. Doğusunda ise İran devlet sınırı
yer alır. Van ili 19.069 km² yüzölçümüyle Türkiye’de geniş bir alana
sahip illerinden biridir. Van Gölü ile birlikte ilin gerçek alanı 21. 823
km²'dir. İlin etrafı aynı zamanda Van gölünü de oluşturmuş olan
volkanik dağlarla çevrilidir. Van şehri Van Gölü'ne 5 km. uzaklıkta
bulunan verimli Van Ovası üzerine kurulmuştur.
Van ilinin denizden yüksekliği ortalama 1725 m. 'dir. Daha
ayrıntılı söyleyecek olursak Van gölünün denizden yüksekliği 1720 m.
aynı kesimdeki ovaların yüksekliği ise1750 ile 1800m. arasındadır4.
Van ilinin en yüksek dağı Başet dağıdır (3684 m. ). Bunun dışında çok
sayıda irili ufaklı dağ bulunmaktadır. İlin % 33'ünü platolar, % 14'ünü
ovalar, % 53'ünü dağlar kaplar.
Van ilinde İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin
Karasal iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş tipi iklim görülür.
Sıcaklık bakımından Akdeniz ikliminin daha karasal bir yapıya
bürünmüş tipi hâkimdir. Bu iklim değişikliğinin başlıca etkeni şehrin
kıyısında bulunan Van Gölü'dür. Kışlar uzun ve kar yağışlı, yazlar ise
az yağışlı ve sıcak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 8°C'dir. En soğuk
geçen ayları -28, 7°C ile Ocak-Şubat, en sıcak geçen ayları 37°C ile
Temmuz ve Ağustos aylarıdır. En çok yağış ise Nisan ve Mayıs
aylarında görülür5.
Van ilinde step (bozkır) bitki örtüsü yaygındır. Gölün kenarları
genelde verimsiz arazilerden oluşur. Gölün sodalı suyu toprağın bitki
yetiştirmesini engellemektedir. Bu sebeple doğal bitki toplulukları
arasında kolay yetişebilen söğüt ve kavak önemli yer tutar. Bunun
yanında iç kesimlerde özellikle ovalarda verimli topraklar vardır.6
Van'da bütün bölgeyi besleyebilecek büyüklükte akarsuyu yoktur. Çok
2

http://www. van. gov. tr/, Erişim Tarihi, 12. 12. 2006. 14. 30.
http://www. van. gov. tr/ Erişim Tarihi, 12. 12. 2006. 15. 30.
4
Van il yıllığı, Ankara, 1968, s. 46-76.
5
http://www. van. gov. tr/ Erişim Tarihi, 12. 12. 2006. 10. 00
6
Mine Günel, Eski Van Kent Dokusu Üzerine Bir Deneme, YYÜ. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana bilim dalı Yayınlanmamış
Yüksek lisans tezi, Van, 1993, s.6.
3
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sayıda küçük dereler vardır. Derelerin büyük bir çoğunluğu tarımsal
sulamada kullanılır ve dereler Van Gölü'ne dökülür.
Van'da volkanik oluşum sebebiyle çok sayıda göl vardır. Bu
göllerin en büyüğü Van Gölü'dür. Van gölü volkanik bir göldür. Çok
girintili yapısı olan gölün çok sayıda koyu vardır. Van Gölü'nün
yüzölçümü 3. 713 km²'dir. Gölün suyu sodalı ve tuzludur. Denizden
yüksekliği 1720 m. ölçülebilinmiş derinliği 457 metreyi aşmaktadır.
Göl'ün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak,
Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik özelliğe sahiptir. Göl
üzerinde feribotlarla Tatvan-Van demiryolu bağlantısı sağlanmakta;
aynı zamanda bu demiryolu, İstanbul-Tahran demiryolu hatlarını da
bağlamaktadır. Göl etrafı karadan 430 km.'dir. Göl etrafı aynı
zamanda bir kuş cenneti ve dinlenme alanıdır.
Demografik Yapı ve Göç
Van şehri coğrafi konumu ve verimli arazileri sebebiyle tarihin
birçok farklı döneminde yerleşim yeri olmuştur. Bunun yanında
önemli savaşlara, sürgünlere ve istilalara da maruz kalmıştır. Özellikle
doğudan batıya doğru göç edenlerin uğrak yeri olmuş ve onlar için
yerleşilen bölge olmuştur. “Doğudan batıya doğru göç eden çoğu
insan, daha batıya gitmek yerine geçit noktalarını oluşturan bu
bölgeye yerleşmeyi düşünmüş ve gerçekleştirmiştir”7 Uluçam’ın
belirttiği geçit noktalarını oluşturan bölge tanımlaması bölgenin
jeostratejik konumu hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Evliya Çelebi Van ile ilgili tespitlerinde Van halkını altı sınıfa
ayırmıştır. Birincisi kale hizmetinde olan paşa kulları. Bunlar şehir
içinde ticaret yapar. İkincisi, başka diyarlara mal götüren tüccarlar.
Üçüncü grubu sanayici ve sanatkârlar. Dördüncüyü defterdar
hizmetinde bulunanlar. Beşincisini ilim insanları. Altıncı yani diğer
kısmı ise bağcı ve hizmetçiler olarak tanımlamıştır8. Bununla birlikte
Lynch’nin 1898’de halkı şöyle grupladığını belirtir: Uçuşan elbiseleri
ve geniş başörtüleri ile Türkler, koyun derisi ceketleri içinde Kürtler
ve uzun keçe şapkalı İranlılardır. 9
Evliya Çelebinin yaptığı mesleki sınıflama şehrin iş yapabilme
kapasitesini ve uzmanlaşmış yapısını gösterirken, Lynch’nin yaptığı
sınıflama şehrin etnik çeşitlilik özelliğini göstermektedir. Bunlardan
birincisi uzmanlaşmış bir kenti ve bu anlamıyla yoğun nüfuslu bir
7

Abdülselam Uluçam, Ortaçağ ve Sonrasında Van gölü Çevresi Mimarlığı, 1.
cilt Van, T. C. Kültür bakanlığı sanat eserleri yayınları, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara. 2000, s.1.
8
Günel, a.g.e., s.17.
9
a.g.e., s.18.
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oluşumu bize sunarken, ikinci sınıflama tarihsel olarak farklı
dönemlerde farklı etki alanı içinde kalan şehrin genel görünümünü
bize vermektedir.
On dokuzuncu yüzyılın başlarında şehrin nüfusu onbeşbin
civarında iken sonlarına doğru altmışüçbine ulaşmıştır. Ermeniler
1882’den itibaren sürekli göçmenler getirerek siyasi bir varlık
kazanmaya
çalışmış,
para
yoluyla
şehirdeki
yerlerini
genişletmişlerdir.10 Bu konu hakkında Uluçam şunları belirtir:
Osmanlı devletinde 1892 yılında yapılan nüfus sayımında, Van
merkez sancağının 53.183’ü Müslüman; 56.408’i Hıristiyan olmak
üzere toplam nüfusu 109.591 olarak belirlenmiştir. 1899 Van Vilayet
salnamesinde, Van merkez kazada 32 cami ve mescidin yanı sıra 15
manastır ve kilise tespit edilmiştir. Dini yapılar dışında, ortaklaşa
kullanılan sosyal tesislere ve iyi komşuluk ilişkilerine rağmen,
milliyetçilik akımlarının isyana dönüşmesi sonucu, yüzyıllardır
beraber yaşayan iki halk düşman olup savaşmış ve Osmanlının serhat
şehri Van ve üzerinde yaşayanlar tarihten silinmiştir. 11
Yukarıdaki sayılar farklı kaynaklarda değişik ifade edilmektedir.
Örneğin Van ilinin internet sayfasında, 1889'da 35.000 olan Van
nüfusu işgal ve isyanlar sonrası 7.000'e kadar düşmüştür denilerek
daha farklı bir biçimde verilmektedir. 12
Sayılar konusunda çelişkili bilgiler verilse de ondokuzuncu yüzyıl
sonu ve yirminci yüzyıl başlarında bölgeye ciddi bir Ermeni göçü ve
bunun sonunda nüfusun artması, isyan ve yıkımlar daha sonra
sürgünler sonucu bölgenin çok hızlı bir biçimde nüfus hareketlerine
maruz kaldığını söyleyebiliriz. Bir önemli nokta da savaş
zamanlarında özellikle nüfus kayıtlarının her zaman tartışmalı
olabileceğidir.
Cumhuriyet dönemindeki nüfus yapısına bakıldığında13, Van'ın
nüfusunun 1950 yılı hariç, 1927–1997 yılları arasında sürekli artış
gösterdiği görünmektedir. 1990–1997 yılları arasında Türkiye'de
nüfus artış hızı % 15 iken, Van'da bu artış hızı % 25, 2 olmuştur.
1960 yılını takip eden dönemlerde Türkiye genelinde olduğu gibi,
Van'da da şehirleşme yani şehirlere göç ve şehirde iskân süreci hız
kazanmıştır. 1985 yılında 100.000 sınırını aşan şehir nüfusu, 1997 yılı
sayımında 288.794'e ulaşmıştır. 1990 yılından sonra Van, özellikle
çevre illerden sürekli göç almaya başlamıştır. Bunda bölgede olup
10

a.g.e., s.102
Uluçam, a.g.e., s.2.
12
http://www. van. gov. tr/, Erişim Tarihi, 12. 12. 2006.
13
http://www. van. gov. tr/, Erişim Tarihi, 12. 12. 2006.
11
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biten terör olayları en önemli etkendir. Böylece Van ili genel nüfus
toplamı da 872,525’e ulaşmıştır.
Van ili çevresinden hem yoğun göç alan, hem de büyükşehir ve
yakın gelişmiş illere göç veren bir yapıya sahiptir. İzmir, Ankara,
Antalya, Adana, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Aydın
illerine göç verirken; Hakkâri, Siirt, Muş, Ağrı ve Bitlis illerinden
yoğun göç almaktadır. Bu göçlerde ekonomik beklentiler en önemli
etkendir. Kendisinden daha az gelişmiş şehirlerden göç alırken
kendisinden gelişmiş şehirlere de göç vermektedir. İdari yapı olarak
Van ili Merkez ilçe dâhil 12 ilçesi, 20 belediyesi, 84 mahallesi, 10
bucak merkezi, 576 köy ve 401 mezradan oluşan yerleşim birimine
sahiptir.14 Merkez ilçe diğer ilçelerin nüfusları son nüfus sayımına
(2000) göre aşağıdaki gibidir. Merkez İlçe: 356. 494, Bahçesaray: 16.
795, Başkale: 55. 563, Çaldıran: 56. 485, Çatak. 23. 816, Edremit:
18. 005, Erciş: 147. 421, Gevaş: 29. 557, Gürpınar: 37. 226,
Muradiye: 54. 629, Özalp: 59. 892, Saray: 21. 578, toplam: 872, 525
kişidir. Van’ın merkez ilçe nüfusu sürekli göç sebebiyle artmakta,
dağlık bölgelerde olan ilçeler ise göç vermektedir.
Önemli Tarihi Eserler
Van ve çevresi çok önemli mimari eserlere sahiptir. Tarihsel
olarak başta Urartular olmak üzere çok önemli uygarlıklara tanık
olmuş olan şehir birçok tarihi eseri günümüze kadar taşımıştır.
Uluçam, Selçuklu döneminde Ahlat, Karakoyunlar zamanında Erciş,
Osmanlı idaresinde ise Van, Bitlis ve Muş gelişmiş mimari
dokularıyla Doğu Anadolu’nun büyük kentleri olarak ün yapmışlardır
demektedir.15 Buradan hareketle, şehrin farklı bölgeleri farklı devletler
tarafından önemsenmiş ve bayındırlaştırılmıştır diyebiliriz. Bu
anlamıyla şehrin tarihi kalıtları bir sınıflandırma ile birlikte aktarılacak
olursa şunlar söylenebilir.
Kale (7)16: Van merkezde Van kalesi, Başkale’de Pizan kalesi,
Erciş’te Erciş kalesi, Gevaş’ta Hişet kalesi, Gürpınar’da Hoşap ve
Zerdek kaleleri, Muradiye’de Muradiye kalesi olmak üzere yedi kale
vardır.
Cami (11) ve Medrese (6): Van merkezde Süleyman Han cami,
Van ulu camisi, Kızıl minareli cami, Hüsrevpaşa külliyesi, Kaya
çelebi cami, Horhor cami, Beylerbeyi Hacı Mustafa Paşa cami ve
Kethüda Ahmet cami. Bahçesaray’da Kırmızı cami, şeyh Şemseddin
14

http://www. yerelnet. org. tr/il/il. php?ilid=65 Erişim Tarihi, 12. 12. 2006.
Uluçam, a.g.e., s.3.
16
Parantez içindeki sayı kaç tane olduğunu gösterir.
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cami ve Mir Hasan veli zaviyesi. Başkale’de Hüsrev Paşa medresesi.
Gevaş’ta İzzetdin Şir cami ve medresesi. Gürpınar’da Evliya bey
medresesi, Hasan bey medresesi, Zerdek cami ve Zerdek mescidi.
Kilise (15) ve Manastır (13): Van merkezde Surb Paulos ve
Petros çifte kilisesi, Surb Sahak kilisesi, Surb Vardan kilisesi, Surp
Stephanos kilisesi, Surp Dsirvanarov kilisesi ve Yedi kiliseVarakvank (Erek dağı) manastırı. Gölün adalarında Akdamar manastır
ve kilisesi, Çarpanak (Ctus, Ctouts) manastır ve kilisesi, Lim (Adır)
manastır kilisesi. Bahçesaray’da Saint Croix (Aparank) manastırı,
Saintnes Femmes (azize kadınlar) manastırı, Saint Sauver manastırı,
Saint George manastır ve kilisesi, Andzghonts manastır kilisesi ve
Saint Jacques kilisesi. Başkale’de Saint Bartolomeos manastır kilisesi
ve Yanal (Soradir) kilisesi. Çatak’ta Sortikin kilisesi, Saint Jean
Baptise (Ziv) kilisesi, Deyr kilisesi, Hiris (Meryem ana ve Trinite)
Kiliseleri ve Hişet (S. Etienne) kilisesi. Gevaş’ta Saint Thomas
manastır kilisesi ve Saint Astuacacin manastırı (kırmızı kilise).
Gürpınar’da Saint Marinor manastırı. Muradiye’de Saint Stephanos
(St. Etienne) Kilisesi.
Kümbet (8) ve Mezarlık (1): Van merkezde İkiz kümbetler.
Çaldıran’da Kübik kümbetler. Erciş’te Anonim (Kara Yusuf, Zortul)
kümbetleri, Haydar Bey kümbeti, Kadem Paşa kümbeti ve Hatun
kümbeti. Gevaş’ta Halime Hatun Kümbeti. Gürpınar’da Süleyman
Bey kümbeti. Erçiş’te Çelebi bağı mezarlığındaki Anıtsal mezarlar.
Türbe (4): Van merkezde Şeyh Abdurrahman Baba mescidi ve
türbesi. Bahçesaray’da Mehmet Çavuş Türbesi. Başkale’de Hüsrev
Paşa Türbesi ve Yukarı (batı) türbesi.
Köprü (9): Bahçesaray’daki Kırmızı köprü. Çatak’da Çatak
köprüsü, Hurkan köprüsü ve Zeril köprüsü. Erciş’te Haydar bey
köprüsü ve Koç köprüsü. Gürpınar’da Hoşap köprüsü. Muradiye’de
Şeytan köprüsü ve Bendi Mahi köprüsü.
Ambar (1), Han (1) ve Konak(1): Van merkezde Miri (arpa)
ambar ile Hükümet konağı ve Gürpınar’da Hoşap hanı.
Sosyo Ekonomik Durum
Van şehrinin sosyo-ekonomik durumu denince ilk önce geçim
kaynakları ve ekonomik üretim biçimleri içindeki yeri akla
gelmektedir. Van, çevresindeki diğer illere göre daha gelişmiş bir
yapısı vardır. Bunun sebeplerini coğrafi şartları başta olmak üzere
köklü bir geçmişi olmasına ve eski ticaret yollarının üstünde
bulunmasına bağlayabiliriz. Eski Van ile ilgili Günel’in Şemseddin
Sami’den aktardığı bilgiler dikkat çekicidir.
1889’da verdiği bilgilere göre vilayetin sanayisi Van bezi denilen
bir çeşit pamuk bezle, manuse, şayak, aba, kilim, halı, seccade,
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tiftikten şal, ipekten canfes, kadife nesciyle çorap örülmesinden ve
gümüşten telkari şeylerle, benzer kuyumculuğa dayanan ürünler;
saraç malzemeleri testi ve çanak çömlek gibi topraktan kap kacak
üretiminden,
keten yağı ve şarap üretimi ile gölden balık
çıkarılmasından ibarettir. Bunlardan başka hayvanat, yağ, yapağı,
deri, bezir yağı, keten tohumu, tütün, mazı, ceviz içi, kuru üzüm ve
benzeri ihracatı vardır. 17
Yukarıda bahsedilen ürünler gelişmeye açık bir ekonomik yapısı olan
Van şehrinin durumunu tanımlar. Ne var ki bu durum Cumhuriyet
devri sonrasında pek sürmemiş ve ekonomik kalkınmada kendisini var
edememiştir. Başta terör faaliyetleri olmak üzere birçok olumsuz
faktör Van şehrinin beklenen atılımını yapmasını engellemiştir. Şehir
ayrıca çok ciddi yer altı zenginliklerine de sahiptir fakat maalesef çok
az bir bölümü işletilmektedir.18
Topraklarının büyük bir kısmı tarıma elverişlidir. Bu sebeple
tarımsal faaliyet, buğday, arpa, mercimek üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bununla birlikte Van şehrinin bahçelerinde bol ve güzel meyveler
vardır. Bu bahçeler Urartu döneminden kalma Şamran kanalı ile
sulanır. 19 Bunu destekler bir biçimde Evliya çelebi de buradaki
ürünlerin ucuzluğundan bahsederken bolluğu vurgulamıştır. Evliya
çelebi Van’ı geniş toprakları ve ürünleri ucuz olduğundan zenginlikte
benzeri olmayan bir ülke olarak tanımlar.20
Engebeli bir coğrafya ve sert iklim şartlarına rağmen, bölgenin
Uzakdoğu, Ortadoğu ve Kafkaslar arasında bir geçit teşkil etmesi,
tarih öncesinden itibaren bahçe tarımı ve hayvancılığa elverişli
bölgelerde sürekli insan yerleşimine sebep olmuştur.21 İl yüksek ve
engebeli arazisi ile hayvancılığa çok uygun bir yapı sergiler bu
sebeple yörede hayvancılık gelişmiştir. Hayvancılık açısından önem
taşıyan çok verimli otlaklarla kaplı platolar, genel olarak ildeki
dağların arasına sokulmuştur. Bunun yanında şehir et ve süt ürünlerini
değerlendiren entegre tesislere sahiptir. Hayvancılık konusunda daha
büyük gelecekler vaat eden il, bu konuda yatırımcıları beklemektedir.
Van’ın tarihten gelen bir önemi vardır. Özellikle önemli kervan
yollarının üzerinde olması onu ekonomik kalkınmaya yatkın bir hale
17

Günel, a.g.e., s. 21.
Van şehrinin yakınında pek zengin kömür madenleri ve petrol, tebeşir, alçı
ve bazı taşlar mevcut ise de pek azı çıkarılmaktadır. (Günel, a.g.e., s. 21)
19
a.g.e., s. 30
20
Evliya Çelebi, a.g.e., s. 1219,1234
21
Burhanettin Güneş, Van Gölü havzası Türk Mimarisinde Yazı Sanatı,
Yayınlanmamış Doktora tezi, YYÜ Sosyal bil. Enst. Sanat tarihi ana bilim
dalı. Van. 2003, s.35.
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getirmiştir. Van ili ve çevresi birçok hükümdarlık ve beylikler
tarafından ele geçirilmiştir. Buranın bu kadar talep edilen bir yer
olmasının sebebi çok önemli kervan yolları üzerinde olması ve verimli
bir arazisi olmasıdır. Tanyeli Doğu Anadolu Bölgesindeki kentlerin
gelişmesi ve ticaretin yayılması hakkında şunları belirtmektedir.
Kentlerin gelişmesinin sebepleri: 1- Hızlı Türk yayılmasından
sonra Bizans’ın toparlanması ve bir denge durumunun oluşması ve
yerleşikliğin güçlenmesi. 2- Bu oluşan dengeli durumun uzun mesafe
ticaretini geliştirmesi, bu sadece Anadolu için değil 13. yy. da bütün
olarak bir ticaretin hareketliliği söz konusudur. Doğu batı ticaret yolu
Anadolu’dan geçmektedir. Bunun yanında Moğollar Çin’den
Akdeniz’e kadar olan bölgeyi egemenlikleri altına alması güvenli bir
uzun yol imkânı vermiştir. Memlükler’in Suriye limanı ve çevresine
hâkimiyeti doğuya gidiş için Anadolu’yu ilk tercih edilir konuma
getirmiştir. 22
Yaklaşık olarak Sinop ile Antalya’yı birleştiren çizginin
doğusunda kalan bölgeler, 13. yy da Selçuklu Türkiye’sinin en
gelişmiş kesimi olmuştur. Van ve çevresi bu tanımlanan bölge
içindedir. Bu bölge uluslararası ticaretin ana arteri içindedir. Bugün
yumurtalık olarak bilinen Ayas limanından başlayan arter Gülek
boğazını geçip Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Malazgirt
üzerinden Hoy’a ve oradan Tebriz’e ulaşmaktadır23 Bu ana ticaret
hattı bölgenin gelişmesine ve kıymetli bir hale gelmesine sebep
olmuştur. Kervan ticareti yapısı gereği, sadece önemli düğüm
noktaları değil yol güzergâhı üzerindeki küçük yerleşmeleri bile
geliştirmiştir. Çünkü kervan ticareti sadece malın bir noktadan bir
noktaya uzun mesafe götürülmesi değildir, aksine kervanın kârlı
olabilmesi için bütün yol güzergâhı üzerindeki her kent ve kasabada
alım satımlara girişilip mal bileşimini sürekli değiştirmek
gerekmektedir24. Örneğin Van sınırları içinde olan Çaldıran ovası
tarihi İpek yolu üzerinde bulunur25. Gevaş Vasal Ermeni
krallıklarından Vaspurakan’ın başkentidir. Ortaçağ sonrası önemli bir
ticaret merkezi olarak tarihe geçmiştir26.

22

Uğur Tanyeli, Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11. 15. YY) İ. T. Ü. yayınlanmamış Doktora tezi, İstanbul. 1987, s.34.
23
H. A. Manandian, The trade and cities of armenia in relation to ancient
world trade, Lizbon, 1965, s.189.
24
İlhan Tekeli, Anadolu’da kentsel yaşantının örgütlenmesinde değişik
aşamalar, Toplum Bilim,10, İst. 1980, s.9.
25
Uluçam, a.g.e., s. 164.
26
a.g.e., s. 200.
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Van, ülkemizin en önemli turizm yapma imkânına sahip
şehirlerinden biridir. Kültürel tarihi eserler, farklı kültürel görünümler,
doğa zenginlikleri, yerel kültürel özellikler, rahat ulaşım imkânları ve
dört mevsim farklı turizm imkânları sağlayan iklimiyle Van, önemli
turizm potansiyeline sahiptir. Turizm belgeli konaklama imkânları
yani oteller, Türkiye’nin en yoğun güneşine sahip olması, kışın kayak,
yazın ise su sporları imkânları Van'ın kendisine has özellikleridir27.
Van Gölünün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar;
Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik
özelliğe sahiptir. Göl üzerinde feribotlarla Tatvan-Van demiryolu
bağlantısı sağlanmakta; aynı zamanda bu demiryolu, İstanbul-Tahran
demiryolu hatlarını da bağlamaktadır. Van Gölü dünyanın en büyük
sodalı gölüdür. Göl etrafı karadan 430 km.dir. Göl etrafı aynı zamanda
bir kuş cenneti ve dinlenme alanıdır. Van şehri gölü ile birlikte birçok
turistik özelliğe sahiptir. Ne yazık ki bu kadar çekici bir yer olmasına
karşın turizmde beklenen atılımını yapamamıştır. Özellikle halkın
ifadelerine dayanarak söylemek gerekirse 1985 den sonra turizm
bıçakla kesilir gibi durmuştur. Bunda terör faaliyetlerinin çok etkisi
olmuştur. Çünkü gezilecek birçok yer kırsal alanlarda olduğu için
buralara gitmek turistler için riskli hale gelmiştir.
Bunun yanında Van’da bir belge ile kanıtlamanın çok zor olduğu
fakat halk arasında yapılan görüşmeler sonucu elde ettiğimiz bazı
veriler vardır. Bunlardan en çarpıcı olanı, sınır ticareti ve kaçakçılıkla
ilgili olanlardır. Aktarılanlara göre İran üzerinden kaçak mazot ve
benzin birçok ailenin geçimini sağladığı gibi özellikle Van içinde bir
Yüksekovalılar zengin kesimi ortaya çıkarttığı belirtilmektedir. Bunun
yanında ucuz Çin malları İran yolu aracılığı ile kayıt dışı olarak Van’a
getirilmekte ve buradan ülkeye dağıtımı yapıldığı söylenmektedir.
Kaçakçılık devletin çabalarına rağmen bitirilemediği hatta yaygın
söylentilere göre geçim kapısı olması sebebiyle, üstü kapalı bir şekilde
göz yumulduğu ifade edilmektedir. Van’da bu tarz kaçakçılık ve
bunun ekonomik bir birim olarak işlemesi başlı başına araştırılması
gereken sosyolojik bir olgudur.
Van’da sanayi düzeyinde gelişme çok ileri düzeyde değildir,
boya, temizlik maddeleri, ahşap işlemeleri, balcılık, gibi işletmeler
KOBİ tarzındadır. Ve büyük gelişmelere açık bir yapısı vardır. Van’a
mallar daha çok Antep, Mersin ve İstanbul’dan gelmektedir. Van’ın
yerlilerinin yatırım için İstanbul’u tercih etmeleri Van’ın gelişmesinin
gecikmesini sağlamıştır. Büyük bir genç nüfusu olan Van’ın en ciddi
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problemlerinden biri olan işsizlik şehirden göçü tetikleyen aynı
zamanda terörü de besleyen bir unsurdur.
Özetle söyleyecek olursak Van şehri verimli topraklara ve yüksek
engebeli arazisinde geniş platolara sahip olmasıyla tarım ve
hayvancılığa uygun bir durumu vardır. Bunun yanında geçmişte
kervan yolları üzerinde olması onu tarihin belli dönemlerinde önemli
hale getirmiş ve bir kent kültürü yaratılabilmiştir. Bunun göstergeleri
olan tarihi eserler günümüzde turistik ve kültürel birer miras olarak
karşımızda durmaktadır. Van özellikle doğası ve tarihiyle çok önemli
bir turistik merkezdir. Fakat karşılayabileceği kadar turist şehri
ziyarete gelmemektedir. Bunun yanında İran’la sınır komşuluğu
yapması Van’a ticaret imkânı sağlamaktadır. Bunun aşırı kaçakçılık
boyutunu tespit etmek zor olsa da bavul ticareti şeklinde bir ticaret
ağının varlığı açıkça görülebilir. Van’da KOBİ düzeyinde sanayileşme
vardır ve gelişmeye açıktır. Şehirde ciddi bir işsizlik problemi vardır.
Bu problem büyük şehirlere göçü tetiklemektedir.
Tarihsel Olarak Van ve Çevresi
Van ve çevresinin coğrafi yapısı, jeopolitik durumu, su
kaynaklarına yakın verimli arazilerinin olması ve savunma
bakımından önemli bir konumda olması çok eski dönemlerden beri
yerleşim alanı olarak tercih edilmesini sağlamıştır. Çeşitli arkeolojik
araştırmalar sonucunda Yenitaş Çağı'nda, Kalkolotik Çağ'da ve Tunç
Çağı'nın başlarında bu yöreye yerleşme olduğu kesinlik kazanmıştır.
Bölgede Tilkitepe, Kalecik, Dilkaya höyüğü ve Ernis mezarlığında
yapılmış olan kazılarda Kalkolitik döneme ait bulgulara
rastlanmıştır28.
M.Ö. 4 bin yıllarında bölgeye Hurriler hâkim olmuştur. Hurriler
bazı araştırmacılara göre Urartuların bir koludur.29 Bu dönemdeki
kültür, Erken Huri veya Erken Transkafkasya Kültürü olarak
adlandırılır. M.Ö. 14yy. da Hurilerin Hititler tarafından yıkılmasından
sonra bölgeye Uruatri Nairiler yerleşmişlerdir. Feodal beylikler
halinde hüküm süren Nairiler, Asur saldırılarına karşı birleşerek M.Ö.
855’te Urartu krallığını kurmuşlardır. Kurulan bu krallığın Tuşpa
(Van) da başkenti olmuştur.
Urartular Hurrilerin dilinin bir lehçesini konuşmaları sebebiyle
onlarla bağlantısı olduğu düşünülmüştür. Güçlü bir devlet olarak
görüldüğü dönem M.Ö 800 ile 700 arasıdır. Bu dönemde Urartularla
Hititler Ortadoğu’nun en mühim merkezlerini ellerinde
28
29

Güneş, a.g.e.
Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik yay. İstanbul. 1990.
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bulundurmuşlar ve Asurluların denize inmesini engellemişlerdir.
Urartu devleti birçok valiliklere ayrılmış olup bir tür memur devleti
idi. Urartular sulama tesisleri ile topraklarının verimini artırdılar.
Bugün mevcut olan bazı küçük göllerin (Keşiş ve Gökçe göller) onlar
tarafından suni olarak meydana getirilmiş oldukları kabul
edilmektedir30.
Urartu krallığı bölgeyi bayındırlaştırmış her manada kentsel bir
doku yaratmıştır. Günümüzde bile ayakta olan şehrin kalesi Urartular
zamanında yapılmıştır. Urartular daha sonraları Asur saldırılarıyla
zayıf düşmüş ve bunun üstüne M.Ö. 650’lerin ortalarında Med
tehlikesi belirmiş, Medler Urartu krallığını M.Ö. 6. yy. da yıkmıştır.
M.Ö. 550 den itibaren Med’lerin yerine Pers’ler hâkim olmuştur.31
M.Ö. 301 de İskender imparatorluğunun paylaşılmasına yol açan
İspos savaşından sonra Güney Anadolu’da Selökid Krallığı kurulur.
Selokidler M.Ö. 225’lerde Van bölgesinin tamamına hükmedecek
güce gelir. Bölge, M.Ö. 129’a kadar Selökid-Part çatışmalarına sahne
olur. Ve yöreye Part’lar sürekli akınlar düzenler. Bu dönemde Van
bölgesi “Gordiene” diye anılmaktadır32 ve Gordiene aynı zamanda bir
prensliktir, Tigran’ın güçleriyle Romalılar ve Partlar arasında bir
tampon Prenslik rolünü oynamaktadır. M.Ö. 66’ dan itibaren Gordiene
ve Atropalen bölgesi Part’larla Roma’lılar arasında sürekli bir çatışma
bölgesi durumuna gelir. M.Ö. 28 den sonra bölgede Part’ların
üstünlüğü ağır basar. Van Bölgesi bir süre sonra kısa bir dönem için
Adiabene (Hakkari) yerel prensliğinin, ardından da Urfa- Mardin
Abgar prensliğinin yönetimine girer. 33 Fakat Part’ların etkisi ve
yaptırımları vardır. Daha sonra İran’da Part devleti çöker ve onların
mirasına Sasanlı Krallığı sahip çıkar. Bölge 395 Doğu Roma
kuruluncaya kadar Sasanlı’larla Romalılar arasında birçok kez el
değiştirir.
Bölge Doğu Roma imparatorluğu nüfuzunda iken ilk kez Halife
Ömer dönemindeki İslam orduları 640 da bölgeye girerler34. Bu
dönemde İslam orduları 641 yılında bir müddet Bitlis’e hâkim
olmuşlar. Daha sonra Emevi halifesi Abdülmelik döneminde (685–
705) Bitlis yeniden ele geçirilmiş tam olarak İslam ordularının
galibiyeti ise Abbasiler devrinde 849 da olmuştur. Daha sonra kısa bir
süre merkezi Diyarbakır olan Mervanoğulları’nın hâkimiyetinde kalan
30

Akurgal, a.g.e., s. 175–176
A. Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, 1984.
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Günel, a.g.e., s.
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a.g.e., s. 10
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Tercüme:F. Işıltan, Ankara, 1983, s. 103
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yöre 10. yy sonlarında Bizans egemenliğine girmiştir Bölge 927
yılında Bizanslıların eline geçinceye kadar Müslüman Arapların
egemenliğinde kalmıştır. Bizans’ın egemenliği sıralarında İslam
ordularının akınları sürmüştür. Vaspuragan Prensi Gagik'le
Bagratunilerden II. Aşot Bizanslıların desteği ile Müslümanları
ülkesinden uzak tutmayı başarmıştır35.
XI. yy, Türk akınları sırasında bölge Bizans İmparatorluğuna
aittir. 1018 de Selçuklu akınlarının başlamasıyla, Bizans’la anlaşan
Vaspurakan kralı Van ve çevresini terk ederek Sivas içlerine
yerleşmişlerdir. Van ve çevresinde 113 yıl hüküm süren Vaspurakan
Ermeni krallığı bu şekilde son bulmuştur.
Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen beyler, fethettikleri
bölgelerde kendi beyliklerini kurmuşlardır. 1071 Malazgirt savaşından
sonra bölgeye akın akın Türkler yerleşmeye başlamıştır. 1100
senesinde Emir Sökmen bey aynı zamanda Sökmenliler olarak da
adlandırılan Ermenşahlar beyliğini kurup başkentini Ahlat yapmış ve
göl çevresine hâkim olmuştur. Sökmenliler Eyyübiler tarafından
yıkılır ve bu bölge 1207’de bölge Eyyübilerin eline geçmiştir daha
sonra da Harzemşahlar bölgede üstünlük sağlar. 36
Bölge 1231 de Moğolların saldırısına uğrar. Anadolu
Selçuklularının 1243 Kösedağ savaşında Moğollara yenilmesiyle
bölgenin kontrolü Moğollara geçmiştir. Bu dönemde Müslüman olan
Moğollar merkezi İran olan İlhanlı devletini kurmuşlardır. 14. asrın
ortalarında İlhanlıların zayıflaması üzerine Karakoyunlu Türkmenleri
bölgeye hâkim olmuş; Erciş’i başkent yaparak bağımsız bir devlet
kurmuşlardır. Karakoyunlular, kısa zamanda göl çevresinden Tebriz’e
kadar olan bölgeyi kontrol altına almıştır. 1387 de Timur bölgeyi
tekrar ele geçirmiş olsa da onun gidişiyle Karakoyunlular tekrar
bölgeyi ele geçirmiştir. Bu manada İlhanlılar ve 14.yy ortalarından
itibaren de Karakoyunlular sırasıyla bölgede hüküm sürmüştür. Bu
dönemde Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un 1406 yılında
Azerbaycan’dan getirerek bu bölgeye yerleştirdiği Kürt aşiretlerinden
oluşan Mahmudi beyliyi vardır. Bu beylik Mahmudiler olarak
Hoşap’ta hüküm sürmüşlerdir
Bölgedeki Karakoyunlu egemenliğine Akkoyunlu Uzun Hasan
1467 yılında son vermiş ve bu tarihten sonra bölge Akkoyunlu
yönetimine geçmiştir. 1503’te Akkoyunlu Safevi savaşında
Akkoyunlu’lar Safevi’lere yenilince, diğer topraklarla birlikte Van
35

G. Ögün, Ortaçağ Boyunca Van Bölgesi, YYÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sosyal bilimler dergisi, I, Van; 1990.
36
Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul. 1980.; Faruk
Sümer, Karakoyunlular, Ankara. 1984.
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gölü havzası da Safevi Hükümdarı Şah İsmail’in eline geçmiştir.
Yavuz Sultan Selim’in 1514 İran seferindeki Çaldıran savaşında
Safevi’leri yenmesiyle Mahmudiye beyliğinin merkezi Hoşap ve
çevresi hariç, bölge Osmanlıların eline geçmiştir. 1514 yılında yapılan
Çaldıran savaşından sonra Doğu Anadolu bölgesi Osmanlı
topraklarına katılmışsa da Van yöresine tam hâkimiyet
sağlanamamıştır, bölge ancak 1548’de Kanuni döneminde tamamen
ele geçirilmiştir. Bu dönemde Safevi’lerle işbirliği yaptığı gerekçesi
ile iskan politikaları içinde organize edilerek, yoğun bir Türkmen göçü
Anadolu’nun içlerine doğru yaptırılmış ve yöreye Kürt Sünni nüfus
yerleştirilmiştir. Osmanlıların Doğu Anadolu’yu egemenlikleri altına
aldıkları dönemde bile yöredeki aşiretler bağımsızlıklarını korumayı
başarmışlardır. 1548 yılında Kanuni’nin II. İran seferi esnasında
Mahmudi beyliğinin başı olan Hasan bey Osmanlı’ya tabi olmuş ve bu
şekilde kesin Osmanlı yönetime dâhil olmuştur. Ayrıca Hasan Bey
Yezidi olan Mahmudi aşiretinin Sünni-şafi mezhebine geçmelerini
sağlayarak Hoşap’ta cami, medrese, zaviye gibi müesseseler
kurdurmuştur. Dört asra yakın bir süre Osmanlı yönetiminde kalan
havzanın üç ilinden Bitlis ve Van vilayet merkezi olarak, Muş ise
Bitlis vilayetine bağlı sancak merkezi olarak yapılandırılmışlardır. 37
Osmanlı İmparatorluğunun zayıflaması ile birlikte bölgedeki etnik
unsurlar da teşkilatlanmaya başlamışlardır. 1895 yılı sonlarında Van
Ermenileri şehirdeki yabancı konsoloslukların teşviki, İran
Ermenilerinin ve Rusların tahrik ve desteği ile büyük bir ayaklanma
çıkarmıştır bu ayaklanmada Ermeni ve Türklerden yüzlercesi hayatını
kaybetmiştir. Birinci dünya savaşında Osmanlıların mağlup olmasıyla
bölge, 1915' te Ruslar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında her
üç il harabeye dönüşmüştür. Ermeni isyancılar tarafında şehir büyük
tahribata uğratılmıştır ve Van valinin emriyle boşaltılmıştır. Daha
sonra 2 Nisan 1918 de tekrar harabe halinde geri alınmıştır.38 Van,
düşman işgali sonrasında "Bağlar Mevkii" denilen bugünkü yerine
yeniden kurulmuştur. Şehir 1923 yılında Vilayet olmuş, Cumhuriyet
sonrasında ise çağdaş bir kent olma yolunda ilerlemiş ve
ilerlemektedir.
Bölge halkı tarih boyunca sürekli işgaller, sürgünler, göçler ve
istilalarla uğraşmıştır. Uzun süreli, istikrarlı, düzenli yapıların
oluşması bölge için her zaman zor olmuştur. Ne yazık ki bölgenin bu
kaderi özellikle 1985 sonrası terör olayları ile yine gündeme gelmiş ve
birçok vatandaşın ölmesine sebebiyet vermiştir. Günümüzde
37
38
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tarihindeki acı olayları kapatmaya çalışan şehir, birçok farklı etnik
kökeni içinde barındırarak birlikte yaşama biçimine örnek olma
konusunda bir fırsatı daha kullanmak istemektedir. Van ve çevresine
sürekli sahip olmaya çalışan devletler, bu yörede yaşayan halka
genelde acı ve savaş vermiştir. Halklar ise birbiriyle direk çatışmadan
kaçınmışlardır.
Sosyo – Kültürel Durum
Dinsel Unsurlar.
Van ve çevresinde birçok farklı etnik unsur (Türkmen, Kürt,
Acem, Ermeni, Arap) ve farklı dinlerden insanlar yaşamıştır.
Anadolu’nun bütünü birçok farklı inanışın ortaya çıktığı
topraklardandır. Tarih boyunca Van gölü çevresinde yaşayan halk
savaş ve istilalardan usanmış, kurtuluşu ve mutluluğu inançta arayarak
dinsel hayata yönelmiş ve en ücra yerleşim birimlerine kadar
tapınaklar, kiliseler ve camiler yapmışlardır. Bölgede çok Tanrılı
inanışlardan, tek Tanrılı dinlere kadar birçok inançsal yapı birlikte
yaşamıştır. Bu inançlar birbiri ile direk çatışmamış ancak bu inançları
temsil ettiğine inanılan bir siyasal erkle hareket etmiş ve dinsel
çatışmalar ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade ile farklı iktidar grupları
kendi çıkarları doğrultusunda dinsel değerleri kullanarak çatışmalara
sebebiyet vermişlerdir. Örneğin Osmanlı-Safevi çatışması ve Ermeni–
Müslüman çatışmaları buna güzel örneklerdir. Genel anlamda halk
birlikte yaşama modelleri oluşturabilmiştir. Bunun en güzel
örneklerini dini mimari eserlerde sayın Uluçam tespit etmiştir.
Selçuklular zamanında Hıristiyan ve Müslüman halk yan yana
yaşamayı, kültürlerini de birlikte üretmeyi başarmışlardır. Bu yüzden
Akdamar adasını süsleyen rölyeflerde Orta Asya motif, figür ve
çizimlerini Warak Wank manastır Kilisesinde Selçuklu palmet ve
Rumilerini görmek mümkün olmuştur… Çarpanak kilisesinin taç kapı
kavsarasına kufi hatla Arapça ‘Allah’ lafzını yazmaktan
çekinilmemiştir. Ve yörede yaşayan Ermeni halk Osmanlı için
“tebaayı sadıka” unvanıyla anılmıştır. 39
Urartular M.Ö. binin başlarında Van gölü ve çevresinde önemli
bir devlet kurmuşlardır. Urartular çok tanrılı dinlere inanmışlardır.
Temel olarak üç Tanrıları vardı, bunlar Milli Tanrı Haldi, gök Tanrısı
Teşeba ve Güneş Tanrısı Şivini’dir40. Urartular panteonu hakkında
Kral İşpuini ve oğlu Meuna zamanlarına (M.Ö. 830-786) ait Meher
39
40
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kapısı yazıtında 79 Tanrıdan bahsedilmektedir41. Bu dönemlerde çok
Tanrılı dinler bütün bölge ve Anadolu’da hâkimdir. Bölge tek tanrılı
dinle Roma aracılığı ile tanışmıştır. Bölgede Hıristiyanlığın etkileri
birçok tarihi eserde göze çarpmaktadır. Bu Hıristiyan mabetler Ermeni
mabetleri olup Van’ın dinsel kimliği hakkında önemli göstergeler
sunmaktadır.
Ermenilerle Müslümanların iç içe yaşadığını söylemek güçtür.
Birbirleri ile direk düşmanlıkları olmasa da mahalleleri birbirinden
ayrıdır. Şehrin iç ve batı kısımlarında Müslümanlar, doğuda ise
Ermeniler çoğunlukta kalmıştır42. Bunun yanında Sayın Tanyelinin
aşağıdaki gibi bir belirlemesi vardır.
Bazı Selçuklu açık ve kapalı kentlerindeki gibi aynı kent kesiminin
Hıristiyan ve Müslümanlar tarafından ortak kullanıldığına ilişkin bilgi
yoktur. 43
Dinsel manada bir karşıtlık olmasa da bu farklı dinsel unsurlar
birbiriyle de çok kaynaşmış olduğu söylenemez. Gerek kiliselerdeki
İslam’a dair motifler gerek Müslümanların dini manada Hıristiyanlığı
Hak din kabul etmeleri bir kaynaşma imkânı ve göstergeleri sunarken
gündelik hayatta bu tarz bir kaynaşmadan fazla söz edemiyoruz. Zaten
bu iç içe tam anlamıyla geçememe durumu bu dinsel unsurları
kullanmak isteyen iktidar odakları tarafından keşfedilmiş ve savaşa
gerekçe kılınmıştır. Ermeni isyanlarındaki milliyetçi unsur dinsel
öğelerle beslenmiş, yine onlara karşı savaşan Müslüman halkta
kendisini din ile meşrulaştırmıştır. Bütünsel anlamda en büyük görevi
birleştirmek olan dinler, iktidarların yönlendirmeleri ile ayrı kalmayı
meşrulaştırıcı bir işlev görmüşlerdir. Günümüzde Van’da Ermeni halk
neredeyse yok gibidir. Kalanlar Müslümanlaşmıştır. Birçok farklı
unsurdan Örneğin: Safeviler döneminden Alevilerin, eski
kavimlerden, Yezidiler ve İrani Zerdüşilerin yörede hiçbir varlıkları
yoktur. Bunların yok olması Müslümanlığın kapsayıcı ve dönüştürücü
yapısından değil buradaki savaşların ve devlet politikalarının bir
sonucudur. Farklı dinsel yapıların bir arada doğal bir biçimde yaşadığı
yerler, örneğin Kars ve Hatay aynı zamanda farklılıklara karşı hoşgörü
ve birlikte yaşama pratiklerinin üretilebildiği yerlerdir. Ne yazık ki bu
nokta da Van çok başarılı bir biçimde gözükmemektedir. Van’da
genel olarak ve tek hâkim unsur Sünni özellikle de Şafi-Müslümanlık
olarak görünmektedir. Bu olumsuz bir durum değildir. Yalnız
benzerlerin yan yana ve güçlü bir konum oluşturması çoğu zaman alt
41
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grupların bazı olumsuz şeylerle karşılaşmasına imkân verebilmektedir.
Fakat özellikle Türkiye Cumhuriyetinin Laiklik prensibi dinsel
hoşgörüyü bir tercih değil bir zorunluluk haline getirmiş ve laiklikle
birlikte dinsel farklılıkların doğal olarak yarattığı dinsel hoşgörü bütün
yurt çapına yayılmıştır.
Etnik Unsurlar
Anadolu’yu ilk defa İranlılar (M.Ö. 545–333), ve daha sonra
Romalılar (M.Ö. 30 - M.S. 395), bütünüyle ele geçirmiş olsalar da
onlar Anadolu’ya yerleşmemişler daha çok politik idari bir merkez
olarak Anadolu’yu yönetmişlerdir. Türkler ise Anadolu’ya göçler yolu
ile gelmiş ve yerleşmişlerdir. Şu anki Anadolu’da yaşayan unsurlar,
Türkler ve onların Anadolu’da hazır bulduğu eski uygarlıkların
insanları ile kaynaşmaları sonucunda oluşmuştur44. Bu manada
günümüz tarihçilerinin yaptığı sınıflandırmaya göre birçok etnik
unsurun iç içe yaşadığı Anadolu’da her etnik unsur bir biri ile
kaynaşmış durumdadır. Van’ın merkezinde Türkmenler yoğunlukta
olmakla birlikte ilçe ve köylerde Kürtler çoğunlukla bulunmaktadır.
Fakat terör dolayısıyla köylerden yapılan göçler şehir merkezini de
Kürt çoğunluğa dönüştürmüştür. Bunun yanında birinci dünya savaşı
öncesi yoğun bir Ermeni nüfusu varken isyanlar ve zorunlu göçler
sonucunda bu etnik unsurdan Van’da sadece kiliseler kalmıştır.
Bununla birlikte İran’a yakınlığı sebebiyle İran’la akrabalık bağları
olanlar da vardır.
XIII, yy da Doğu Anadolu kentleri kamusal donatılar açısından
yeterince örgütlü durumdadırlar. Ayrıca uçlara oranla daha
kozmopolit bir yapısı olduğu söylenebilir. Kazvini XIII. yy. Ahlat ta
Türkçe, Ermenice ve Farsça konuşulduğunu yazar.45 Bununla birlikte
Van, sınır komşusu olan İran’dan çok güçlü kültürel etkilenmeye
maruz kalmıştır. Anadolu’ya göç eden kitlenin getirdiği kentsel
kültürün niteliği çoğunlukla İran etkisindedir Çünkü Türkler göçebe
bir kültürden gelirken özellikle Selçuklu Türklerine İranlı birçok
seçkin hizmet etmiş ve kentli değerleri aşılamıştır. Bu manada ilk
söylenebilecek şey, İran kültürünün Anadolu’ya güçlü biçimde
sızdığıdır. Göçmen kentliler Anadolu’ya sadece gereksinilen kalifiye
işgücünü değil, aynı zamanda kendi kentsel yaşam biçimlerini ve
alışkanlıklarını da taşımışlardır. 46 Bir yanda göçebe Türkmenler, öte
yandan da etnik açıdan İran ya da Türk kökenli olabilen kentlilerden
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oluşan bu iki grup ve Anadolu’nun yerli halkları, kimi zaman çatışıp
uzlaşarak ve kimi zaman yan yana ya da ayrı yaşayarak Anadolu’nun
yeni çehresini oluşturmuşlardır. Ancak en ciddi gerilimler yerlilerle
sonradan gelenler arasında değil göçerlerle yerleşikler arasında
belirmiştir ve göçer-yerleşik ikilemi Selçuklu döneminde çoğu zaman
barışçı olmaktan uzaktır.
Bu göçebe ve yerleşik çelişkisi sadece Türkiye’nin doğusunda
değil bütün Anadolu’da merkezi hükümetlerin en büyük sıkıntısı
olmuştur. Etnik kökene dayanan farklılaşma Fransız devriminden
sonra ulusçuluk akımlarının yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur. Bu
milliyetçilik hareketlerinden etkilenen Ermeniler 1850 sonrası Van
şehrinde yoğun bir biçimde yerleşmeye başlamışlar ve yüzyılın
başında şehrin nüfusu 15 bin civarında iken sonlarına doğru 63 bine
ulaştırmışlardır. Ermeniler 1882 den itibaren sürekli göçmenler
getirerek siyasi bir varlık kazanmaya çalışmış, para yoluyla şehirdeki
yerlerini genişletmişlerdir. 1895 yılı sonlarında Van Ermenilerin
şehirdeki yabancı konsoloslukların teşviki, İran Ermenilerinin ve
Rusların tahrik ve desteği ile çıkardıkları ayaklanmada Ermeni ve
Müslüman halktan yüzlercesi hayatını kaybetmiştir. Etnik ayrımcılığın
en ağır faturasını yaklaşık yüz yıl önce ödemiş olan bu topraklar o
olaylardan 70 yıl sonra da Kürt etnik temeline dayanan bir hareket
başlatmıştır. Ve bu olay da yine bu topraklarda birçok kişinin ölümüne
sebebiyet vermiştir. Etnik ayrımcılık Anadolu coğrafyasının kültür
dokusuna uymayan bir davranış biçimidir. Çünkü Anadolu tarihin her
döneminde birçok etnik ve dinsel unsura ev sahipliği yapmış ve belli
bir harmoni içinde yaşamalarını olanaklı kılmıştır. Özellikle
Cumhuriyet devriminden sonra oluşan yapı, bu birlikte yaşam
pratiklerini modernleşme bağlamında kolaylaştırmıştır. Oluşturulan
ulusal devlet yapısı, etnik ve dini temellerde yapılacak ayrımcılığı
ortadan kaldırmayı hedefleyerek Türk üst kimliğinde vatandaş olarak
birleşmeyi önermiştir.
Mimari Yapılar ve Göstergeleri.
Mimari yapılar yaşanılan kültürel ortamın belli başlı sembollerini
verdiği gibi geçmiş tarihsel dönemlerin kültürel örüntüleri hakkında
da bilgiler verir. Türkiye gelişmiş bir uygarlık birikiminin üstünde
bulunmasına rağmen bazı bölgelerdeki ev yapım teknikleri ilkel
dönemleri çağrıştırmaktadır. Bugün bile en ilkel konut tekniklerini
açıkça görebiliriz. Dağlık Ağrı bölgesi ile Van bölgesinin hayvan
yetiştiricileri geleneksel olarak yaptıkları kulübelerde çimli toprağı
tuğla gibi keserek duvar örer; bunu dallarla ve çamurlarla kaplar ve
hem kapı hem pencere hem de baca işlevini gören bir açıklıktan
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yararlanırlar. Isınmak için de tezek kullanırlar.47 Bu durum hem
insanların maddi yoksunluklarının bir göstergesi hem de toplumun
ortak refah düzeyinin düşüklüğünün göstergesidir. Bunun yanında
estetik tarihsel bir değerlendirme ile çadır ile Türk odası arasındaki
benzerlik fark edilebilir. Türk evinde bir odanın kullanımı ile çadırın
iç düzenlenmesi arasında bağlantı kurulabilir. Çünkü tıpkı çadırda
olduğu gibi odanın ortası boştur ve ortadaki boşluğu sedirler çevreler.
Görüldüğü üzere evin düzenlenmesinden yapımına kadar her şey
kültürel bir gösterge olarak alınabilir.
Van ve çevresinin tarihi ile ilgili belirlemeler yaparak kültürel
etkiyi daha rahat görebiliriz. Urartular döneminde çok gelişmiş bir
uygarlık vardır öyle ki suyolları düzenlenmiş, kanallar açılmış, yollar
yapılmıştır48. Bununla birlikte savunma gerekçesi ile çok güçlü kaleler
yapılmıştır. Kaleler aslında bölgenin nasıl istilaya açık bir yapısı
olduğunu göstermektedir. Ve Urartular döneminde kent, Kapalı kent
modeline göre inşa edilmiştir. Kapalı kent modelinde yerleşme
alanının büyük kısmı surlarla çevrilidir. Yaşam surlar içinde geçer.
Urartular sanat, dokumacılık, sulama, bağcılık, bahçecilik ve mimari
alanlarda çok ileri durumda oldukları gözükmektedir. Bugün Urartular
döneminden kalan eserler bütün ihtişamıyla ayaktadır. Ortaçağda
kullanılan kalelerin hemen hepsinin alt yapısı Urartu döneminden
kalmıştır.
Van kenti kale kent yapılanmasındadır. Kale kent yapılanması
uzun mesafe tacirlerinin tercih ettiği pazarlar değildir. Bu sebeple
Anadolu’da birçok şehrin surları dışında ticaret faaliyeti yürütülmüş
ve şehir sur dışına taşmıştır. Bu durum kale kentten açık kente doğru
bir evrimleşmeyi gösterir.49 Şehrin dışına taşma ise farklı
yapılaşmaları ortaya çıkarır. Nitekim önemli kervan yolları üzerinde
olan şehirler kale kentten açık kente doğru daha sonra evrimleşmiştir.
Hıristiyanlığın doğuşu her şeyden çok çağın entelektüel ortamını
ve yaşam pratiklerini yeniden biçimlendirmiştir. Çoğu yapının işlevsiz
kalışında bu durumun doğrudan veya dolaylı etkisi vardır. Tapınaklar
ya kiliseye dönüştürülür, ya yıktırılmış ya da yıkıma terk edilmiştir.
47

Doğan Kuban,D. Ev Üzerine felsefi kırıntılar N, (Çev; Nur Deriş Ottoman),
Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Housing and
Settlement in Anotolia Perspective, 1996.
48
Oktay Belli, Van Gölü’nün Güneydoğusunda Keşvedilen Urartu Sulama
Tesislerine Toplu Bir Bakış, III. Uluslar arası Van Gölü Havzası
Sempozyumu 06-08 Haziran 2007 – Hakkari, (Edi: Oktay Belli), Ankara,
2008.
49
Uğur Tanyeli, Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11.15.YY), s.66.
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Tiyatrolar, gimnazyumlar ve hamam kompleksleri de benzer kaderi
paylaşır. En yaşamsal kentsel donatılar bile kendilerine tahsis edilecek
kaynaklardan ve köle ordularının emeğinden yoksun kalırlar. Yerleşim
düzeni açısından asıl önemli olan değişim ise, Antik çağın kentsel
düzen kavramının yerini ortaçağın rastlantısal, organik yaklaşımına
terk edişidir50. Bu düşünsel dönüşüm özellikle Hıristiyanlığın Van ve
çevresinde yayılması ile bu bölgede etkili olmuştur. Örnek verecek
olursak; halkı Hıristiyan olan ve yönetim biçimini bu dinin kuralları
ve kutsallıkları üzerine oturtan Vaspurakan Krallığı zamanında Van
gölü çevresinde pek çok manastır ve kilise yapılmıştır.51 Urartulardan
sonra, Van ve çevresinde dini mimarinin temsilcileri olarak Ermeni
kiliseleri görülür ve bunların çoğunun temeli bu krallığa dayanır.
Akdamar manastır kilisesinin ilk yapıları Vaspurakan kralı 1. Gagik
tarafından 915 -921 yılları arasında yaptırılmıştır. 1021’de
Vaspurakan krallığı ortadan kalkınca 1113’de yapılar manastıra
çevrilmiş, bu tarihten 1895 yılına kadar bölgedeki Ermeni
patrikliği’nin merkezi olmuştur52.
Selçuklu döneminde şekillenmeye başlayan bölgedeki anıtsal
kümbetlerin çoğu Moğol (İlhanlı), Karakoyunlu ve Akkoyunlu
döneminden kalmıştır. Eserlerde Türk ve Müslüman vurgular
gözlenmektedir. Yörenin mimarları keşişler ve Ahlatlı Müslüman
ustalardır. Selçuklu döneminde Ahlat, Karakoyunlar zamanında Erciş,
Osmanlı idaresinde ise Van, Bitlis ve Muş gelişmiş mimari
dokularıyla Doğu Anadolu’nun büyük kentleri olarak ün yapmışlardır.
9. yy. dan 20. yy. başlarına kadar her dönemde kültürler arasında
etkilenmeler görülmüş, ancak siyasi üstünlük Selçuklu ve Osmanlı’da
olduğundan eserlerde gözlenen yönlendirmeler daha çok bu
doğrultuda gerçekleşmiştir. Selçuklu Meydanı kentin içindedir yapılar
çevrenin ortasındadır bir boşluk değildir. Aksine yapılaşmış çevreye
dıştan eklemlenen bir kentsel öğedir. Bundan aslında Selçuklunun
merkeze direk yerleşmediğini kendi eserlerini kentin yanı başına
kurduğunu söyleyebiliriz. Selçuklu kapalı kentlerinde mezarlıklar sur
dışındadır. Bu kentsel gelişme göstergesi olarak alınabilir. Çünkü
mezarlığın dışarıda olması yaşamı ve aktifliği simgeleyen kent
yaşamının oturmuşluğunu gösterir.
Osmanlı mimarisi de bölgeye önemli bir damga vurmuştur.
Osmanlı şehirleri merkezinde bir ulu cami ve hemen yanında olan
50

Tanyeli, Anadolu’da Bizans, Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Dönemlerinde
Yerleşme…, s.407.
51
Uluçam, a.g.e. s.3.
52
Uluçam, a.g.e. s.90.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

medrese ile kendisini ifade eder. Nitekim Van bir ulu camisi ile buna
en iyi örneklerden biridir.
Tarihsel Kültürel Doku.
Anadolu’nun çevre ülkelerle bağlantılı yöresel kültür alanları
vardı. Bu tanınmış ve hala temsil edilen yöresel üsluplar kabaca şöyle
ayırt edilebilir. Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya ile bağlantılı
olarak Güneydoğu, Kafkaslar ve Azerbaycan ile bağlantılı olarak
Kuzeydoğu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu ve Ege. Bunlardan
bazıları geniş alanları kaplar, özellikle Güneydoğu taş geleneği
kuzeydoğu Anadolu’da Bitlis ve Van’a, Kapadokya’da Nevşehir’e
kadar ulaşır.53 Bu mimariye yansımış olan kültürel miras taş
geleneğine yaptığı vurgu ile ebediliği çağrıştırır. Birçok farklı kültürel
iklimleri bir arada görme şansına sahip olduğumuz Anadolu hem
kültürlerin birbirini izleme olanağını karşımıza sunmuş hem de her
kültürün kendi içsel dinamiklerini keşfetmemizi sağlamıştır. 54
Selçuklular, ilk başta Arap-İran sanat ve kültüründen büyük
ölçüde esinlenmiştir. Bununla birlikte kendilerine özgü bir uygarlık
geliştirmişlerdir.
Selçuklu
uygarlığının
özelliğini
özellikle
Maveraünnehir’den getirdikleri öğeler oluşturmaktadır. Türbeler, Türk
çadırının taş yapılara dönüştürülmüş anıtsal yorumundan başka bir şey
değildir.55 1046 da bölgeye gelen İranlı seyyah Nasır-ı Hüsrev, Van
Vatsan (Gevaş) ve Bitlis hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Vatsan’ın geniş caddeleri ve çarşılarından bahsederken Van’ın sadece
adını zikretmesi, o tarihte buranın önemli bir kent olmadığını
göstermektedir. Hamdullah Müstavfi Kazvini de Van’ı bir kale,
Vastan’ı ise büyük bir şehir olarak tanımlamaktadır. 1071 yılında
Ahlat ve Malazgirt’i gören ve bunu not eden İbnül Erzak, yöre
halkının yaşayış biçimi ile ekonomik durumlarından bahsetmiştir ve
13. yy. başlarında Ahlat’ı Van gölü havzasının merkezi ve İslam
dünyasının en mamur şehri olarak nitelendirmiştir. 56
Urartulardan sonra bölge uzun süre karışıklık içinde kalmış ve
sürekli istilalar sonucu kentli yerleşik bir hayat oluşturmak zor
olmuştur. Vaspurakan krallığı ile Vasal Ermeni prenslikleri
döneminde yeni canlanmalar görülmüş ve kiliseler yapılmıştır.
53

Kuban, Anadolu’da Bizans, Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Dönemlerinde
Yerleşme… s.3.
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M. Frangipane. Dogu Anadolu’da Kentleşme Modelleri, (çev;Leyla Çapan),
Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Housing and Settlement
in Anotolia Perspective, 1996.
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Özellikle Selçuklu hâkimiyetinden sonra bölgeye kültürel bir kimlik
kazandıran pek çok mimari eser ortaya konulmuştur. Osmanlı
dönemine kadar Vatsan (Gevaş) Vaspurakanların; Ahlat Selçuklu
Ermenşahların, Erciş Karakoyunluların, Hoşap ve Hakkâri
Mahmudiler’in, Bitlis Şerefhanlılar’ın, Müküs (Bahçesaray) ve Çatak
Ermeni prensliklerinin merkezi olarak bu mimari eserlerden paylarını
almışlardır.
Tarihsel olarak birçok savaşlara, devletler kurulup devletler
yıkılmasına tanık olan Van şehri ve çevresi, birçok etnik ve dinsel
yapıyı da içinde barındırarak kültürel bir katmanlaşmaya şahit
olmuştur. Her kültürel miras illa elimizdeki tarihi eserlerle anlamlı
olmaz. Yaşanılan coğrafyadan insanların gündelik hayat pratiklerine
sinmiş birçok şey bu kültürel göstergeleri ve birikimleri işaret eder.
Vanlılar üzerine yapılacak olan etnografik ve halkbilimsel çalışmalar
ve bilgi toplamalar, bu halkın gündelik hayatlarına sızmış olan yaşam
deneyimlerini ortaya çıkarmada bize yardımcı olacaktır. Anadolu
insanı, sabrı, hoşgörüsü ve esnekliği ile çağın her dönemimdeki
zorlukları etkisiz hale getirmiştir. Bu manada bu tarz bir bilgelik
Van’ın kültürel dokusuna da sirayet etmiş olması muhtemeldir.
Sonuç
Serhat şehrimiz Van üzerine yaptığımız geniş kapsamlı bir
çalışmayı gerektiren analizlerin özetle sunulduğu çalışmamız bazı
belirlemelerde bulunmaktadır. Öncelikle Van ilinin coğrafi özellikleri
belirlenip Van’ın yaşamak ve yerleşmek için tarih boyunca uygun
mekânlardan biri olduğu tespiti yapılarak gerek hayvancılık gerekse
tarıma uygun alanların olması geçmiş dönemlerde Van’ın önemli
şehirlerden biri olmasını sağlamıştır. Bunun yanında gerek Osmanlı
gerekse günümüzde sahip olduğu jeostratejik konum ile de ayrı bir
öneme sahip olmuştur. Çalışmamızda Van bir bütün olarak
betimlenmiştir. Makalemizde tarihi kalıtlar üzerinden belirlemeler
yapılabilmesi için söz konusu kalıtlar tespit edilip, tarihsel kalıtların
işaret ettiği kültürel unsurlar tespit edilip, tarihsel süreç içinde belli bir
anlamlılık içinde analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu anlamıyla, kale kent
yapılanmasından, Ahlatşah kümbetlerine, cami ve medreselerden
kilise ve manastırlara kadar birçok eser sayısal olarak gösterilip, dini
ve etnik temelde belirlemeler bulunmaktadır. Van tarihsel süreç içinde
birçok farklı etnik ve dini grup tarafından yönetilmiş ve en dengeli
haline Türkmen grupların yöreye gelmesi ile kavuşmuştur. Van’ın
sosyal ve ekonomik yaşamı tarihsel süreçte farklılık göstermiştir. Bu
tarihsel farklılıklar günümüze kalan tarihi kalıtlar üzerinde de
görünmektedir. Farklılıklar aynı zamanda kültürel zenginliğinde
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kaynağıdır. Çalışmamız tarihsel kültürel bir betimleme yapmayı
hedefleyerek, Van ilinin kültürel tarihine dair bir değerlendirmede
bulunmuştur.
Kaynakça
AKURGAL, Ekrem: Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik yay.
İstanbul. 1990.
BELLİ, Oktay: Van Gölü’nün Güneydoğusunda Keşvedilen
Urartu Sulama Tesislerine Toplu Bir Bakış, III. Uluslar arası Van
Gölü Havzası Sempozyumu 06-08 Haziran 2007 – Hakkari, (Edi:
Oktay Belli), Ankara, 2008.
CEZAR, M.: Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İş
Bankası yay., İst, 1977.
ERZEN, A.: Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, 1984
EVLİYA ÇELEBİ: Seyahatname, IV, Üçdal neşriyat, İstanbul,
1976
GÜNEL, Mine: Eski Van Kent Dokusu Üzerine Bir Deneme,
YYÜ, Sosyal Bilimler Ens., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana bilim dalı
Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Van. 1993
GÜNEŞ, Burhanettin: Van Gölü Havzası Türk Mimarisinde
Yazı Sanatı, Yayınlanmamış Doktora tezi, YYÜ Sosyal bil. Enst.
Sanat tarihi ana bilim dalı, Van, 2003.
FRANGIPANE, M.: Doğu Anadolu’da Kentleşme Modelleri,
(çev; Leyla Çapan), İçinde: Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut
ve Yerleşme, Housing and Settlement in Anotolia Perspective. 1996
KUBAN, Doğan, Ev Üzerine felsefi kırıntılar, (çev; Nur Deriş
Ottoman). İçinde; Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve
Yerleşme, Housing and Settlement in Anotolia Perspective, 1996.
MANANDIAN, H. A.: The Trade and Cities of Armenia in
Relation to Ancient World Trade, Lizbon, 1965.
SÜMER, Faruk: Karakoyunlular, Ankara, 1984.
TANYELİ, Uğur: Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının
Evrim Süreci(11. -15. YY) İ.T.Ü. yay. Doktora tezi, İstanbul, 1987.
TANYELİ, Uğur: Anadolu’da Bizans, Osmanlı Öncesi ve
Osmanlı Dönemlerinde Yerleşme ve Barınma Düzeni, İçinde;
Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Housing and
Settlement in Anotolia Perspective, 1996.
TEKELİ, İlhan: Anadolu’da kentsel yaşantının örgütlenmesinde
değişik aşamalar, Toplum Bilim, 9–10, İstanbul, 1980.
TURAN, Osman: Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi,
İstanbul, 1980.

27

28

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖĞÜN, G.: Ortaçağ Boyunca Van Bölgesi, YYÜ, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, I, Van, 1990.
ÖZTUNA, Yılmaz: Devletler ve hanedanlar, II. Cilt, 1990.
ULUÇAM, Abdülselam: Ortaçağ ve Sonrasında Van gölü
Çevresi Mimarlığı, 1. cilt Van, T. C. Kültür bakanlığı sanat eserleri
yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2000.
Van il yıllığı–1967, Ankara, 1968.
http: //www. van. gov. tr/ Erişim Tarihi: 12.12.2006.
http: //www. yerelnet. org. tr/il/il. php?ilid=65 Erişim Tarihi: 12.
12. 2006.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları Romanında Batılılaşma
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Özet
Batılılaşma, Orhan Pamuk’un romanlarında işlediği temel izleklerden
biridir. Yazar, ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları’dan son romanı Masumiyet
Müzesi’ne kadar hemen her romanında Doğu-Batı ilişkisini ve Türkiye’nin
batılılaşma serüvenini kimi zaman trajik, kimi zaman ironik, kimi zaman da
mizahi bir üslupla ele alır. Pamuk’un roman dünyasının çözümlenmesinde
önemli bir işlevi olan batılılaşma temasının en net biçimde tespit edileceği
eser de kuşkusuz yazarın ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları’dır. Hem klasik
gerçekçi bir tarzda yazılması hem de Türkiye’nin XX. yüzyılın başından
1980’ler öncesine kadarki batılılaşma sürecine ışık tutması, Cevdet Bey ve
Oğulları romanını bu bağlamda değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. İşte
böyle bir gerekliliğin neticesinde kaleme alınan makalenin giriş kısmında
Orhan Pamuk’un romanlarında batılılaşma teması üzerinde kısaca durulmuş,
daha sonra Cevdet Bey ve Oğulları romanı bu bağlamda bir incelemeye tabi
tutulmuştur. Romandaki batılılaşma olgusunun siyasi, sosyal, kültürel ve
felsefi yansımaları alt başlıklar halinde ayrı ayrı ele alınmıştır. Sonuç
bölümünde ise Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları romanındaki batılılaşma
anlayışları ve bu anlayışların yansıma biçimleri, ortak ve farklı özellikleri
saptanmaya çalışılarak bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Batılılaşma, Orhan Pamuk’un Roman Dünyası,
Cevdet Bey ve Oğulları, Aydınlar ve Batılılaşma, Günlük Yaşam ve
Batılılaşma, Mekânlar ve Batılılaşma, Burjuva Sınıfı ve Batılılaşma.
The Westernization in the Novel Cevdet Bey ve Oğulları of Orhan
Pamuk
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Abstract
Westernization is one of the main subjects which Orhan Pamuk
addresses to. From his first novel Cevdet Bey ve Oğulları to his last novel
Masumiyet Müzesi author studies the relation of west and east and the
advanture of westernization of Turkey, sometimes, in a trajic, sometimes in a
ironic and sometimes in a humorours way. Without doubt, the work to be
determined the most clearly the terms of westernization which plays
important role for analyzing the world of Pamuk’s novel is the author’s first
novel Cevdet Bey ve Oğulları. Both being written in a realistic way and
reflecting the period from 20 century to the beginning of 1980, it is
considered necessary to evaluate Cevdet Bey ve Oğulları in this context. İn
the result of this necessity, in introduction part of the article, it is emphasized
briefly on the westernization then the novel Cevdet Bey ve Oğulları is studied
in this context. Social, political, cultural and philosophical refleations of the
westernization case are studied in the sub-titles separately. İn the conclusion
part an evaluation was made by trying to determinate the understanding of
westernization in Pamuk’s novel Cevdet Bey ve Oğulları and the sort of these
understanding, common and different features of them.
Key words: Westernization, Orhan Pamuk’s Novel World, Cevdet Bey
ve Oğulları, İntellectual and Westernization, Daily Life and
Westernization, Spaces and Westernization, Bourgeais Class and
Westernization.

Giriş
Osmanlı Devleti’nin gerilemesiyle başlayan batılılaşma
hareketleri Tanzimat döneminde yoğunlaşır ve toplumsal yaşamın bir
parçası haline gelir. Dönemin sanatçıları ve aydınları bir taraftan
“Batı’nın edebiyatına, düşüncesine, müziğine yönelirken; Doğu
kültürünü de geçmiş yüzyıllardaki Osmanlı’dan daha sistematik”1 bir
bakış açısıyla değerlendirmeye başlarlar. Bu yeni bakış açısının
etkisiyle tarih, toplum, edebiyat, düşünce ve bilim gibi kavramlar
yeniden ele alınır ve o güne değin tabu olarak kabul edilen birçok
kavram sorunsallaştırılır. Böyle bir buhranın siyasi, sosyal, kültürel
sonuçları da doğal olarak uzun yıllar birçok alanda tartışılır ve etkisini
günümüze kadar çeşitli boyutlarda sürdürür. Türk romanı da, Türk
toplumunun Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bocaladığı bu
sürecin ürünü olup “bir medeniyet buhranın”2 neticesinde ortaya
1

İlber Ortaylı, Batılılaşma Yolunda, Merkez Kitapları, 3. Baskı, İstanbul
2007, s. 18.
2
Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, YKY’den 1.
Baskı, İstanbul 2006, s.15.
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çıkmıştır. Bu yüzden Türkiye’de romanının on dokuzuncu yüzyılın
son çeyreğinde ortaya çıkışı salt edebiyatla sınırlı bir olgu değildir;
bilakis, Osmanlı devleti ve toplumunun geçirdiği köklü dönüşümle
yakından ilintilidir.3
Toplumdaki köklü değişimlerin ürünü olan Türk romancılığı,
Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithat gibi yazarların bireysel
girişimleri4 ile gelişir. Önceleri adaptasyonlara dayanan Türk romanı,
Tanzimat döneminde toplumu eğitmek, bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek gibi ağır sorumluluklar üstlenir. Bu durum, romanın
değerinin toplumsal pragmatizmle ölçülmesine yol açtığı gibi,
batılılaşma, alaturka/alafranga ikilemi, yanlış batılılaşma vb.
tartışmaları da Türk romanının odağına taşır. Toplumsal, siyasi ve
ekonomik yaşamın başat unsuru olan batılılaşma, sadece Tanzimat
Dönemi romanları ile sınırlı kalmaz. Batılılaşma izleği, Meşrutiyet’ten
Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’ten de günümüze kadar kimi zaman biçim
değiştirerek, kimi zaman işlenen diğer olgulara kaynaklık ederek ve
çoğu zaman da vurgulu ve net bir biçimde ele alınarak Türk roman
tarihine damgasını vurur. Ahmet Mithat Efendi’den Recaizade
Mahmut Ekrem’e, Halit Ziya’dan Yakup Kadri’ye, Ahmet Hamdi
Tanpınar’dan Kemal Tahir’e, Peyami Safa’dan Atilla İlhan’a, Oğuz
Atay’dan Orhan Pamuk’a kadar farklı dönemlerden, farklı edebi
anlayışlardan ve dünya görüşlerinden birçok yazar romanlarında
batılılaşma olgusunu çeşitli yönleriyle işler. Böylece hem Batı kökenli
edebi bir tür olarak romanın kabul görmesi hem de kendisine konu
edindiği Türk toplumunun bir biçimiyle batılılaşmayı iki yüz yıldır
tartışması neticesinde, batılılaşmanın roman geleneğimizin ana izleği
olarak Tanzimat’tan günümüze geldiğini söyleyebiliriz.
Türk romanındaki batılılaşma olgusu Orhan Pamuk’un geçen yıl
Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasıyla bir bakıma tescillenir. Çünkü
yüz elli yıllık roman geleneğine sahip Türk Edebiyatı’ndan bir yazarın
Nobel kazanmasına gerekçe olarak, yaşadığı İstanbul’un “melankolik
ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbirleriyle çatışması ve
örülmesi için yeni simgeler''5 bulması gösterilmiştir. Orhan Pamuk’un
tüm romanlarında bir biçimiyle değindiği batılılaşma izleği, Orhan
Pamuk’a kadar birçok yazar ve şair tarafından çeşitli kereler ele alınır.
3

Ahmet Ö. Evin, Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, Agorakitaplığı,
İstanbul 2004, s.XI.
4
Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış - 1, İletişim Yayınları, 17.
Baskı, İstanbul 2004, s. 9.
5
Abdullah Gürgün, “2006 Nobel Yazın Ödülü Orhan Pamuk’un”, BİA Haber
Merkezi, 12.10.2007, www.bianet.org
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Pamuk’un kendini bu anlamda yakın hissettiği Tanpınar6 başta olmak
üzere birçok yazar Doğu ile Batı arasında kalmanın yarattığı hüznü ve
melankolik atmosferi çok derin bir biçimde yaşamış ve bu durumu
eserlerinde dile getirmişlerdir. Nitekim Orhan Pamuk, İstanbul
merkezli yaşanan bu melankolik durumun yol açtığı yalnızlığının
temelindeki nedenin “Doğu-Batı” çatışması ya da bu iki dünya
arasında sıkışmış bir toplumun kimlik bunalımları olduğunu sıkça dile
getirir.7 “Ruhunun bir kısmı geleneksel değerlerin kaybolması ile acı
çekerken yine de masallardan çıkma ideal bir Avrupa hayalini
koruyabilmek ve kendi kültürünü derinden eleştirebilmek”8 yeteneği,
Orhan Pamuk’un kendisinden önceki yazarlardan hareketle Doğu ile
Batı arasında ilham verici, eleştirel, ilgi çekici bir alan oluşturmasına
da zemin hazırlar. Temel anlamıyla batılılaşma olgusunun Pamuk’un
romanlarına yansıması bu şekilde kendini göstermiş olmakla birlikte
Pamuk’un bilhassa yabancı ülkelerdeki şöhretinin temelinde de DoğuBatı ilişkisi bağlamında oluşturduğu ilham verici, eleştirel, ilgi çekici
bu alanın katkısı oldukça büyüktür.
1. Cevdet Bey ve Oğulları Romanında Batılılaşma
Cevdet Bey ve Oğulları9 Orhan Pamuk’un 1979 yılında Milliyet
Roman Armağanı’nı kazanmasına rağmen Türkiye’nin ekonomik
sıkıntıları ve kâğıt yokluğu dolayısıyla anlaşmalı olduğu yayıneviyle
mahkemelik olma pahasına, ancak 1982’de yayımlanabilen, ilk
romanıdır.10 Romanda Orhan Pamuk’un kendi ailesinden izler taşıyan,
Nişantaşılı ve ticaretle uğraşan bir ailenin ve bu ailenin çevresindeki,
genellikle dönemin üst sınıflarına mensup kişilerin, II. Abdülhamit’in
son dönemlerinden (1905) Türkiye’nin siyasi olaylarla çalkalandığı
1970’li yıllara uzanan hikâyesi üç kuşak bağlamında anlatılır. Sadece
bir ailenin yaşamıyla sınırlı kalmayan romanda, “Osmanlı Devleti’nin
son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti, dönemin kültür yaşamı,
burjuva sınıfının yaşam biçimi, ekonomik ve sosyal yapı, gelenekler

6

Orhan Pamuk, İstanbul Hatıralar ve Şehir, YKY 10. Baskı, İstanbul 2006,
s.110.
7
Pamuk, a.g.e., s.114.
8
Pamuk, Öteki Renkler, İletişim Yayınları 2.Baskı, İstanbul 1999, s. 349.
9
Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, İletişim Yayınları, 14. Basım, İstanbul 2000
(Makalemizde parantez içerisinde verilen sayfa numaraları eserin bu
baskısına aittir.)
10
Der. Engin Kılıç, Orhan Pamuk’u Okumak, “Cevdet Bey ve Oğulları”
İletişim Yayınları, 3. Basım, İstanbul 2006, s.16.
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ve Doğu-Batı karşılaştırması, ontolojik anlam arayışı ve maddi yaşam
tarzlarına”11 da ayrıntılı bir biçimde değinilir.
Ailenin sosyolojik olarak önem kazandığı dönemde natüralizm
akımının etkisiyle yetkin örneklerini veren aile romanı geleneğinin
izlerini taşıyan Cevdet Bey ve Oğulları, Türk edebiyatında bu türden
yazılmış en önemli romanlardan biri olarak değerlendirilmektedir.12
Işıkçı ailesinin tarihini üç kuşak bağlamında anlatan eser, üç
bölümden oluşur. “İlksöz” adını taşıyan ilk bölüm 24 Temmuz 1905
günü geçen olayları anlatır. “İkinci Bölüm” 31 yıllık atlamayla 1936
Şubat’ında başlar ve 10 Aralık 1939’da biter. Romanın “Sonsöz” adını
taşıyan son bölümü de yine 31 yıllık bir atlamayla 12 Aralık 1970
günü başlar ve tıpkı ilk bölüm gibi sadece bir günü anlatır.
Tüm bu üç dönemde anlatılan üç kuşağın ve üç farklı zaman
diliminin ortak öğesini toplumdaki batılılaşma isteği oluşturur. Öyle ki
her üç döneme kişiler bağlamında bakıldığında, bu kişilerin
yaşadıkları ortamlar, varoluşlarını gerçekleştirmek içine girdikleri
süreçler, yaşama ve geleceğe dair geliştirdikleri tasarılar esas olarak
Batı kültürünün etkisi altındadır.13 Batı kültürünün bu dönemler,
kişiler ve toplumlar üzerindeki etkisini daha net bir biçimde
saptayabilmek için romanı batılılaşma bağlamında değerlendirmeye
geçebiliriz.
1. 1. Türk Burjuva Sınıfı ve Batılılaşma
Türk burjuva sınıfının tarihi, son iki yüzyılındaki batılılaşma
hareketlerine dayanır. 19. yüzyılın ortalarında Avrupa’da gerçekleşen
Sanayi Devrimi’nin Türk toplumuna yansımasının sonucu olarak
ortaya çıkan Türk burjuva sınıfı, Batı’daki burjuva sınıfından farklı bir
ortamda, farklı koşullar içerisinde oluşur. Cevdet Bey ve Oğulları
romanında da Türk burjuva sınıfının doğuşundan 1970’lere kadar
uzanan süreç içerisindeki gelişimi ayrıntılı bir biçimde anlatılır.
Romanın ilk bölümünden itibaren batılılaşma ekseninde gelişen Türk
ticaret burjuvazisinin doğuşu, gelişimi, ticaretten yabancı ortaklığa
evrilmesi ve nihayetinde montajcılığa ve oradan da üretime geçmesi
üç kuşak bağlamında ortaya konur.
Romana ismini veren Cevdet Bey’in hayatı, bir tarafıyla Türk
toplumunun batılılaşma serüveninin tarihi olduğu gibi aynı zamanda
11

Bilal Aksungur, Orhan Pamuk’un Romanlarında Şahıslar Kadrosu,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 2005, s.22.
12
Gürsel Aytaç, “Cevdet Bey ve Oğulları” Der. Engin Kılıç, a.g.e., s.28-29.
13
Yusuf Solmaz, Orhan Pamuk’un Anlam Çağrısı, Babil Yayınları, 2. Baskı,
Ankara 2005, s.31.
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Türk burjuva sınıfının da tarihi olarak incelenebilir. Taşradaki
çocukluk günlerine dair gördüğü bir rüyayla uyanan Osmanlı’nın ilk
Müslüman tüccarlarından Cevdet Bey’in, hemen romanın başında
taşradan İstanbul’a göçmüş bir ailenin bireyi olduğu anlatılır. Alaturka
bir aileden gelen Cevdet Bey’in tek amacı alafranga kültürle
yoğrulmuş bir aile kurmaktır. Bu durum sadece Cevdet Bey’in değil
20. yüzyılın başında doğmaya başlayan ve ticarete dayalı olarak
gelişen Türk burjuva sınıfının ortak özlemidir.
Zira ticaretle
uğraşmanın kendisi bile o dönem için alafranga bir iş olarak kabul
gördüğünden Türk burjuva sınıfının varlık sebebi bile toplumda
yayılmaya başlayan batılılaşma çabalarının bir sonucudur. “Eskiden
parayı kefereler”(s.52)in kazandığını dile getiren Osmanlı paşası da
“şimdi senin gibilerin zamanı”(s.52) diyerek bir bakıma toplumda
değişen ekonomik düzene işaret eder. Osmanlı paşaları itibardan
düşmeye başlamış, “köhne kurallar ve gelenekler yüzünden”(s.44) bir
anlamda Ermenilerin, Yahudilerin ve Rumların tekelinde olan ticaretle
uğraşan ve batılılaşma amacına sıkı sıkıya bağlı bir burjuva sınıfı
doğmuştur. Peki, Cevdet Bey şahsında anlatılan bu sınıfın batılılaşma
anlayışı nasıldır?
Cevdet Bey her şeyden önce Doğulu yaşama tamamen karşıdır.
Bu durum onun Nişantaşı’na yerleşmek istemesinin de temel
sebebidir. Çünkü Nişantaşı yükselen burjuvazinin semtidir ve Cevdet
Bey, “yıllardır hayalini kurduğu yeni hayatı”(s.14), Nişantaşı’nda
aldığı konakta kurmaya çalışır. Nişantaşı Cevdet Bey için ne kadar
“Batılı” yeni yaşamın merkezi olarak önemliyse, İstanbul’un alaturka
semtleri de unutulması gereken geçmişi, simgeleyen köhne yerler
olarak tasvir edilir. (s.34) Cevdet Bey’in karşı olduğu sadece alaturka
mekânlar değil, aynı zamanda alaturka yaşamın arkasındaki yaşam
algılayışı ve hayat felsefesidir:
“Hep aynı şeyler. Her şey aynı’, diye söylendi. ‘Hiçbir şey
değişmiyor.(…) bunlar burada iki yüz yıl önce nasıl oturuyorlarsa öyle
oturuyorlar… Para kazanmak yok! Yeni bir şeyler yok! Hayatlarında
şey yok, evet hırs yok, hırs!”(s.35)
Cevdet Bey alaturka yaşama tepkili olmasına rağmen yine de
ölçülü ve dengeli bir batılılaşma taraftarıdır. Mesaisinin büyük
bölümünü ticari büyümeye ve gelişmeye ayıran Cevdet Bey, bilhassa
siyasi ve kültürel anlamda “Batılı” değerleri benimser görünse de yine
fırsatçı bir yaklaşıma sahiptir. Çünkü Cevdet Bey “revolüsyon”(s.28)
hariç “Avrupa’dan gelen her şeye hayrandır!”(s.28) Bu durum Türk
burjuva sınıfının ortaya çıkış koşullarının farklılığı ile ilgilidir.
Avrupa’da olduğu gibi kanlı bir devrimin sonucundan ziyade ticarete
dayalı olarak gelişen bir zümrenin evirilmesi biçiminde ortaya çıkan
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burjuva sınıfının ihtilalci karakteri doğal olarak güdük kalmıştır.
Cevdet Bey’in tavırları da bu doğrultudadır. Kayınpederi Şükrü
Paşa’nın ifadesiyle “ihtiyatlı bir”(s.53) insandır. Zaten kendine eş
olarak seçtiği Nigan Hanım da “Alafranga yaşamı sever; ama
ölçülüdür.”(s.59)
Romanda Batılı anlamda bir burjuva olarak karşımıza çıkan Fuat
Bey’in Cevdet Bey’e ilişkin eleştirileri de Avrupa’daki burjuva
anlayışı ile Türk burjuva sınıfı arasındaki farkı gözler önüne serer.
Çünkü Türk burjuva sınıfı, “Kanun-u Esasi yürürlüğe konsun, meclis
açılsın, istibdat sona ersin, hürriyet gelsin, gerekiyorsa bunlar için
Abdülhamit alaşağı edilsin.”(s.43) gibi radikal düşüncelerden uzaktır.
Toplumsal ve siyasi anlamda etkin bir batılılaşma anlayışına mesafeli
duran Cevdet Bey, bu tutumuyla her şeyin farkında olmasına rağmen
susmayı tercih eden, daha sınıfsal anlamda belirli bir güç edinememiş,
bir kimlik kazanamamış Türk burjuvazisinin içinde bulunduğu
durumu da gözler önüne serer. Bu noktada ortaya çıkan batılılaşma
anlayışı da özden çok şekilselliğe dayanmaktadır ki, bu olgu Türk
toplumunun hemen her alanda günümüze değin tartıştığı konuların
başında gelir.
Batılılaşmanın sadece şekilselliğe indirgenmesinde, pragmatist
bir mecraya akmasında dönemin siyasi, sosyal ve kültürel şartlarının
da etkileri vardır. Öncelikle Cevdet Bey ve temsil ettiği kesimlerin
kültürel altyapısı, entelektüel birikimi yeterli düzeyde değildir.
“Avrupa’dan gelen bir operet trupunun temsilini seyretmiş, ölesiye
sıkılmış”(s.40) olan Cevdet Bey’in bir diğer sıkıntısı da “Yahudi, Rum
ve Ermeni tüccarlar arasında”(s.18) kendini çok yalnız hissetmesidir.
Kültürel anlamda kendini yeterince geliştirememiş, ekonomik
anlamda daha azınlıklarla rekabet edecek güce ulaşamamış Türk
burjuvazisinin
tarihsel
misyonunu
Batı’da
olduğu
gibi
oynayamamasındaki en önemli etkenlerden biri de kuşkusuz İstibdat
Devri’nin baskıcı yönetim anlayışıdır. İstibdadın baskısı altında
topluma modernlik anlamında öncülük etme misyonunu tam
anlamıyla yerine getiremeyen burjuva sınıfının 20. yüzyılın başındaki
genel panoraması, Cevdet Bey şahsında çok net ve tarihi gerçekliğe
uygun bir anlayış içerisinde verilmiştir.
İlk bölümden 31 yıllık bir atlamayla 1936 Şubat’ında başlayan
ikinci bölümde de Türk burjuva sınıfının batılılaşma anlayışının
temelde pek de değişmediğine tanık oluruz. Cevdet Bey’in temsil
ettiği ticaret odaklı, kültürel ve sosyal yanı güdük kalmış batılılaşma
anlayışı bu bölümde büyük oğlu Osman şahsında kendini var eder.
Osman da tıpkı babasının yaptığı gibi siyasi, sosyal ve toplumsal
sorunlardan bireysel rant elde etme çabası içindedir. Örneğin 1930’lu
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yıllar Türkiye’sinin en önemli sorunlarından olan Hatay meselesi, onu
sadece “Hatay’ın bizim olmasının benim ticaretime ne yararı
olabilir?”(s.309) bağlamında ilgilendirir. Böyle bir yaklaşımın
batılılaşma anlayışı da tamamen bireysel ve çıkarcı bir hüviyet taşır.
Bir önceki kuşak tarafından başlatılan ticari ilişkiler, ikinci kuşak
tarafından daha da geliştirilir hatta üretime dayalı tesisler kurma
çabalarına dönüşür; fakat kültürel, siyasi, düşünsel ve felsefi bir
derinlik kazanılamadığı gibi bireyselleşme, yabancılaşma ve yozlaşma
da artar. Osman’ın bir metresinin olması, kız kardeşinin bir
öğretmenin oğluyla evlenmesini engellemesi ve yine zengin biriyle
evlenmesini destekleyerek bu evlilikten çıkar umması vb. örnekler
yaşanılan yozlaşmanın ve çıkara dayalı ilişkilerin ne kadar yayıldığına
işaret eder.
Yazarın, Cevdet-Osman çizgisi bağlamında ele aldığı Türk
burjuva sınıfına dair ironik bir eleştirisini de Cevdet Bey’in küçük
oğlu Refik’in mühendis arkadaşı Ömer bağlamında yaptığına tanık
oluruz. Ömer, Avrupa’da yüksek öğrenim görmesine, dört yıl
Londra’da yaşamasına rağmen Türkiye’ye sadece daha fazla kar elde
etme dürtüsü kazanmış olarak döner. Cevdet Bey ve Osman’a göre
daha bencil ve çıkarcı olması, Avrupa’da kapitalist çıkar ilişkilerini
özümsemiş olmasıyla ilgilidir. Cevdet Bey’in ve Osman’ın ne kadar
bireysel ve çıkarcı olursa olsun ticarete dayalı yerel anlayışları bir
koldan geleneksel değerlere bağlıdır. Oysa Ömer “Türkiye’yi taşra
değil, fethedilmemiş bakir toprak”(s.119) olarak algılamakta, kendisi
dışında hiçbir şeyi ve kimseyi düşünmemektedir.
Ömer, Türk toplumuna yabancılaşmış bir bireydir ki bu da
batılılaşma olgusunun romandaki en önemli yansımalarından biridir.
Kapitalist çıkar ilişkilerinin had safhaya ulaştığı, ekonomik krizlerin
yaşandığı ve daha I. Dünya Savaşı’nın yaralarını saramadan II. Dünya
Savaşı korkusunun tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde
Londra’da bulunan Ömer’in çıkara dayalı, bencil batılılaşma
anlayışına sahip olmasında ifade ettiğimiz koşulların da etkisi vardır.
Türkiye’yi ya da Doğu’yu “ahmakların ve pisliğin ülkesi”(s.496)
biçiminde değerlendirecek kadar ülkesine ve toplumuna yabancılaşan
Ömer’e göre Türkiye’de “her şey yalan, ikiyüzlülük, kandırmaca
dolu,”(s.333) dur. Türkiye’ye geldiği için neşesi kaçan (s.98) Ömer’in
zihniyeti Avrupa’nın sömürgeciliğe dayanan zihniyetiyle paralellik
gösterir. Türkiye’ye geldikten sonra kendini tamamen bireysel
hırslarına kaptıran Ömer, kapitalist ilişkilerin henüz yeterince
gelişmediği Türkiye’yi ele geçirilecek bir yer, kendisini de bir fatih
olarak görür. Türk burjuva sınıfını da girişimcilikten uzak olmakla
suçlayan Ömer, bir bakıma bilhassa II. Dünya Savaşı arifesinde
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sömürgeci hüviyeti belirginleşen, toplumsal yönlerini güdükleşen
bireysel çıkar odaklı Avrupa burjuva sınıfının Türkiye’ye yansıması
olarak değerlendirilebilir. Yaşanılan köklü değişimler, kurulan genç
cumhuriyetin yarattığı coşku Ömer’in umurunda olmaz. Türkiye onun
için para kazanmak için gidilen herhangi bir yer olmaktan öte anlam
taşımaz. Bu bakımdan Almanya’dan Türkiye’ye çalışmaya gelen
mühendis Rudolph ile aynı düşünceleri taşıması, topluma
yabancılaşan, Batılı değerleri tartışmasız kabul eden kesimlerin içinde
bulunduğu trajik durumu gözler önüne serer. Herr Rudolph da Ömer
gibi Doğu’dan hoşlanmamaktadır (s.279) Çünkü Doğu’da kendi
ruhuyla uyuşmayan yabancı bir ruh (s.279) farklı bir felsefe ve hayat
anlayışı mevcuttur. Türkiye’ye ve Türkiye gerçekliğine dışarıdan
bakan birinin, topluma yabancılaşmış bir batılılaşma anlayışına sahip
kesimlerle aynı doğrultuda düşünmesi, bir bakıma toplumun bir
kesiminin kendine ait bir düşünce geliştiremediğini tamamen Batılı bir
söyleme angaje olduğu gerçeğini imler gibidir.
Herr Rudolph, Ömer’in içinde bulunduğu durumu tahlil ederken
aslında Türkiye’deki batılılaşma sürecinin açmazlarına işaret eder.
Cevdet Bey- Osman çizgisi olarak tanımladığımız ve Ömer’de daha
fütursuz ve çıkarcı boyuta evirilen bu anlayış, Rudolph’un ifadesiyle
kendi geçmişi ile hesaplaşarak, mücadele ederek oluşmamıştır. Çünkü
kültürel, siyasi ve sosyal anlamda bir birikim oluşturamayan Türk
burjuvazisi, ticaretle uğraşan kesimlere ya da devletten aldıkları çeşitli
ihalelerle zenginleşen toprak ağalarına dayanmaktadır. Böyle bir
orijinden doğan burjuvazinin etkin bir batılılaşma hamlesi yapacak
birikimi olmadığı da aşikârdır.
Romanın “Sonsöz” adını taşıyan ve sadece 12 Ararlık 1970
gününü anlatmasına rağmen tıpkı ilk iki bölümde olduğu gibi bir
dönemin panoramasını sunan son bölümünde de Türk burjuva
sınıfının batılılaşma serüveni 1970’lerin çalkantılı ve gergin ortamına
adapte olarak devam eder. Cevdet Bey, Osman ve Ömer bağlamında
değerlendirdiğimiz Türk burjuva sınıfı bu dönemde daha da
apolitikleşir. Siyasi olaylardan uzak duran, felsefi, kültürel ve
psikolojik derinliği olmayan, sadece bireysel çıkarları doğrultusunda
hareket eden bir zümre biçiminde anlatılan Türk burjuva sınıfının
özellikleri, Ahmet dışındaki ailenin tüm bireylerinde kendini az ya da
çok gösterir. Başta Osman olmak üzere Cemil, Melek, Remzi, Ayşe,
Lale ve ailenin diğer fertleri kendilerini toplumdan yalıtmışlardır ve
topluma 1905’ten ve 1930’lardan daha fazla yabancılaşmışlardır.
Kendi elit yaşamlarına gömülen bu insanlar, ülkenin siyasi
atmosferiyle sadece kendi bireysel çıkarlarıyla kesiştiği noktada
ilgilenirler. Örneğin Osman kamuoyunda çıkan montajcılarla ilgili
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haberlere tepki gösterir ve kendilerinin montaj değil üretim yaptığını
sayılarla kanıtlama çabasına girişir.(s.549) Benzer yaklaşımlar ailenin
üçüncü kuşak bireyleri arasında daha bireyci ve bencil bir karakter
kazanır. Ahmet’in ablası Melek, Ahmet’ten darbe olacağına dair
haberleri işitince “Aman bu akşam yapmasınlar da ne zaman
yaparlarsa yapsınlar. Yarın öğleden sonra eniştenle sinemaya
gidiyoruz.”(s.559) diyebilecek kadar bencil ve pragmatist bir yaklaşım
sergiler. Yine Osman’ın oğlu Cemil sağlık sorunlarının temelinde her
şeyin Avrupa’daki gibi düzenli olmamasının yattığını ileri sürerek
yaşanan tüm toplumsal altüst oluş içerisinde sadece programlı bir
sağlık kontrolü alışkanlığı edinememiş olmasından yakınır.(s.554)
Sonuç olarak Cevdet Bey-Osman ve Ömer bağlamında
değerlendirmeye çalıştığımız Türk burjuva sınıfının batılılaşma
anlayışı genelde pragmatist, maddiyata dayalı, kültürel ve felsefi
derinlikten yoksun bir doğrultuda gelişmiştir. Meşrutiyet döneminde
ticaret odaklı gelişen Türk burjuva sınıfı, savaş dönemlerindeki
fırsatları iyi değerlendirmiş, Cumhuriyet ile birlikte yabancı ortaklarla
iş yapmaya başlamış ve daha sonra da montajdan üretime geçmiştir.
Tüm gelişim süreci boyunca sürekli Batı dünyası ile ilişkili olan Türk
burjuva sınıfı için “Batı” her yönüyle daha ileri bir dünyayı temsil
etmektedir. Batı karşısında sürekli bir eziklik içerisinde olan bu
kesimler için Batı dünyası, çocuklarını ülkedeki kaos ortamından
kurtarıp üniversite okutmaya gönderecekleri güvenli bir yer, alışveriş
yapmak için arada bir gidilen bir tatil beldesi ya da ortak işler yapıp
daha çok para kazanacakları ticari bir ortaktır.
1.2. Aydınlar ve Batılılaşma
Cevdet Bey ve Oğulları romanında işlenen batılılaşma temasının
yansıdığı alanlardan biri de kuşkusuz aydınların batılı değerleri
topluma benimsetme çabalarıdır. Romanda bu anlamda üzerinde
durulan ilk kuşağı yani Meşrutiyet aydınını Cevdet Bey’in ağabeyi
Nusret temsil eder. Nusret bağlamında, aydın-halk kopukluğunun
trajedisi ortaya konmakla birlikte Meşrutiyet aydının içinde
bulunduğu açmazlara da işaret edilmiş olur.
Aslen askeri doktor olan Nusret, Avrupa’ya gitmiş, Jöntürklere
katılmış, toplumu kökten değiştirmeyi amaç edinmiş, jakoben bir
devrimcidir. Cevdet Bey’in aksine entelektüel anlamda oldukça derin
biridir. Batılı anlamda birçok düşünce ve fikir akımı hakkında bilgi
sahibidir. Örneğin Demolins’in “İngilizlerin üstünlüğü, İngiliz
toplumunda bireylerin, insanların daha özgür olmasından
kaynaklanmaktadır”(s.75) fikrine yabancı değildir. Tevfik Fikret’le
görüşür ve ondan istibdadı yıkmaya zemin hazırlayacak şiirler
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yazmasını ister. (s.84) Ayrıca dönemin önemli aydınlarından olan
Prens Sabahattin’in fikirlerinden de haberdardır. (s.75)
Askeri doktor olmasına rağmen verem hastalığına yakalanan
Nusret, ironik bir biçimde zıtlıkları içinde barındıran bir meşrutiyet
aydınıdır. Toplumsal devrime, rejim değişikliğine inanan Nusret’e
göre toplumun padişahlığa değil, Abdülhamit’e karşı (s.73) olması bir
yanılsamadır. Önemli olan Abdülhamit’i tahtan indirmek değil
padişahlığı ortadan kaldırmaktır. Bunu anlayamayan, bu uğurda
mücadele etmeyen halkı ve siyasetçileri küçümser. Aklından çok
duygularıyla hareket eden Nusret’in yaklaşımları halkı anlamaktan
ziyade tepkiseldir. Örneğin Avrupa’daki kadınlar gibi seçme hakkı
istemeyen eşini babasının evine yollar.(s.83) Türk toplumunun özgül
koşullarını yeterince anlamak istemeyen Nusret’in bu jakoben tavrı
yazar tarafından mizahi bir üslupla irdelenir. Doğu’ya ait her şeyi
“korku, karanlık düşünceler, ezberlenmiş şeyler”(s.75) bağlamında
değerlendiren Nusret, kardeşi Cevdet şahsında “uzlaşmacı, ılımlı ve
dengeli bir Batılılaşma” anlayışını benimseyen ticaret burjuvazisini de
eleştirir.
İlk bölümden 31 yıllık bir atlamayla 1936 Şubat’ında başlayan
ikinci bölümde Meşrutiyet aydını Nusret’in yerini Cumhuriyet aydını
Refik almıştır. Cumhuriyetin kurumsallaşma aşamasındaki toplumsal,
kültürel, siyasi ve ekonomik değişim süreci her ne kadar toplumsal bir
hareketlilik yaratmışsa da aydın-halk bütünleşmesini sağladığını
söylemek zordur. Nitekim Refik’in arayışları, hüznü ve tutunamaması
ta amcası Nusret’in haykırışlarına dayanan Türk aydının kültürel,
felsefi ve ideolojik savrulmalarının panoramasını içerir. Fakat referans
olarak batılılaşmayı tercih eden bu iki kuşağın aydınları arasında bazı
farklılıklar da oluşmuştur.
1900’lü yılların başında Nusret bağlamında tartışılan aydın-halk
çatışmasının 1930’lu yıllardaki izdüşümü, Refik’in tutunamamasında
gizlidir.. Yüzyılın başındaki Türk aydını İstibdat’ın da etkisiyle
topluma karşı ne kadar tepkisel bir yaklaşım geliştirmişse,
1930’lardaki Türk aydını da aynı ölçüde topluma öncülük etmek,
Cumhuriyet’in kazanımlarını kültürel, sosyal ve felsefi açılardan
geliştirmek ve halkı Batı’dan gelen “aklın ışığı”(s.461) ile
aydınlatmak için çaba harcar. Aslında Refik dışarıdan bakıldığı zaman
herhangi bir sorunu olmayan, rahat ekonomik koşullara sahip,
mühendis mektebini yeni bitirmiş, güzel ve kendisini seven bir eşi
olan, dengeli ve huzurlu bir yaşam süren sıradan biridir. Fakat bir
müddet sonra “bir varoluş arayışı içine girer. Bu da onu dengeli yaşam
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yörüngesinin dışına fırlatır.”14 Böylece Refik, ağabeyi Osman gibi
sadece aile şirketini genişletmek, fabrikalaşmak ve daha da
zenginleşmekten ziyade Batı’nın aydınlığıyla kalkınmış, zengin ve
müreffeh bir toplum yaratma arayışına girişir. Refik’in arayışlarının
temelinde rutinleşen günlük yaşamın etkisi belirleyicidir. Her gün işe
gidip gelmek, sadece ticari olarak şirketi büyütmek vb. alışkanlıklar
ve başta eşi Perihan olmak üzere aile çevresindeki insanlarla iletişim
kurmakta zorlanması, Refik’i bunalıma sürükler. Kendini “Geçmişi ve
geleceği olmayan, kişiliksiz bir eşya, bir saksı, ya da bir kapı tokmağı
gibi”(s.253) hissetmeye başlayan Refik çareyi bulunduğu çevreden
kaçıp Erzincan’a, Ömer’in yanına gitmekte bulur.
Şehrin yapaylığından kaçma J. J. Rousseau’nun sıkça kullandığı,
bilhassa Avrupa’da romantik bir edebiyatın doğmasında etkili olmuş
bir olgudur ki Refik de Rousseau’yu okumuş, onun fikirlerinden
etkilenmiştir. (s.409) İlk başta bireysel bir bunalımın neticesinde
ortaya çıkan Refik’in bu inziva dönemi daha sonra Anadolu insanını
tanıdıkça, Kemah’ta gördüğü demiryolu işçilerini ve köylülerin
sefaletini hatırladıkça (s.459) toplumcu bir boyuta evirilir ve Refik,
Batı’nın aydınlığını ülkenin en ücra köşelerine taşıyacak projeler
oluşturma arayışına girer. Refik’in toplumsal projeler geliştirme
çabasına yönelmesinde Herr Rudolph’la yaptığı felsefi tartışmaların,
İnkılâp ve Kadro başta olmak üzere Rousseau’dan Yakup Kadri’ye
uzanan okumalarının payı oldukça fazladır. Bilinç anlamında bir
sıçrama yaşayan Refik nihayetinde “gelişmenin ve kalkınmanın nasıl
sağlanacağı”15 ve bu “gelişmenin taklitçi olmayıp özgün olmasının
nasıl başarılacağı”16 üzerine yoğunlaşır.
Köy kalkınma projeleri hazırlayan Refik, bu tasarılarını anlatmak
için Ankara’ya gider. Artık Nişantaşı’nda kendi bireysel bunalımları
içerisinde yaşamına bir anlam kazandırma çabası içinde olan Refik’in
yerini inançlı, toplumu aydınlık, çağdaş yarınlara taşıyacak romantik
bir aydın almıştır. Oldukça umutlu ve inançlı bir biçimde Ankara’ya
gelen Refik “Şimdi herkes eskisinden daha özgür. Şu karanlık
eskisinden daha az koyu.”(s.332) diyerek bu inancını dile getirir.
Fakat Refik’in bu iyimserliği Ankara’daki bürokratik kuralların
katılığıyla yüzleşince tam bir hayal kırıklığına dönüşür. Çünkü
Ankara’da “Her şey şu devlet, inkılâp, cumhuriyet dedikleri
şeyle”(s.412) çevrilidir. Devletin çıkarlarının halkın çıkarlarının önüne
14

İlhan Tekeli, “Cevdet Bey’in Oğlu Refik’te Kadroculuğun Üretilemeyişi
Üzerine” Der. Engin Kılıç, a.g.e., s.47.
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Tekeli, a,g,m., s.47.
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konmasına, “devletin değil, memleketin iyiliğini istiyorum”(410)
diyerek karşı çıkan Refik sivil, zora dayanmayan bireyin çıkarlarını
devletin çıkarlarının önüne koyan batılılaşma hamlesinin Ankara’da
bir karşılık bulamayacağını anlar ve yanıldığını itiraf eder:
“Yanlış şeyler düşündüğüm, bir hayalci olduğum ortaya çıktı.
Rousseau okudum. İstanbul’dan kaçtım. Köylülerin sefaletini
gördüm… Ama yanıldım…”(s.409)
Türkçü arkadaşı Muhittin’in “kafası karışmış, ayağı yere
basmayan, aynı amaçsız, ilkesiz, iradesiz ve en önemlisi hedefsiz Türk
aydını”(s.468) olarak eleştirdiği Refik her şeye rağmen İstanbul’a
döner dönmez yeni bir aydınlanma projesinin çalışmalarına başlar. Bu
kez de topumu kalkındırmak için “asıl gereken kültüre ilişkin
önlemler” (s.478) diyerek işe koyulur. “Türkiye’de gerçekten yeni bir
kültür hareketi gerekiyor…”(s.521) şiarıyla yola çıkan Refik, bu
tasarısının öteki fikirleri gibi ütopik bulunacağını bilmesine (s.521)
rağmen umursamaz. Bir yayınevi kurmaya karar veren Refik, yabancı
dilden kitapları Türkçeye çevirterek yayımlayacak ve böylece bir
kültür devrimi yapacaktır. Fakat Refik yine hayal kırıklığına uğrar ve
hem eşi kendini terk eder hem babadan kalma tüm servetini tüketir.
Romanın son bölümündeki aydın tipi de Refik’in ressam oğlu
Ahmet’tir. İlk bölümdeki Nusret’in, ikinci bölümdeki Refik’in yerini
üçüncü bölümde yine çelişkiler içerisindeki Ahmet alır. Ahmet
1970’lerin Türkiye’sinde bağımsız sosyalist bir aydın olarak işlenir.
Ahmet de tıpkı Nusret ve Refik gibi içinde yaşadığı burjuva dünyasına
tepki duymaktadır ve bu tepkisi dönem dönem “Hepsini bir vuruşta
darmadağın eden, bütün Nişantaşı ve bütün burjuvaziyi sarsan bir
darbe.”(s.544) arzusuna dönüşür. Aslında sanatçı kimliği ile siyasi
fikirleri arasında bocalayan Ahmet, Goya, Picasso, Russell ve Shaw
gibi Batılı ressamları örnek alarak uzun yıllar yaşamak istemektedir.
Zira istediği resimleri ancak ellisinden sonra yapabileceğine
inanır.(s.541) Bir taraftan yaşamını tamamen resim yapmak üzerine
kuran Ahmet öte taraftan bir “bağımsız sosyalist”(s.562) olarak
siyasetle daha aktif ilgilenme isteği duyar.
Siyasetle aktif olarak uğraşan kesimlere katılamadığı için onları
kıskanan (s.581) Ahmet, “Ben zengin ve derin yaşıyorum. İnsan
günde yüz kişiyle ilişki kurabilir, çatışabilir, ama yüzeyi aşamaz. Ben
derine inanıyorum,”(s.588) diyerek de teselli bulmaya çalışır. Günlük
siyasetin heyecanına kendini bırakmakla sanatın derinliğine inmek ve
kalıcı resimler yapmak arasında bocalayan Ahmet, kimilerine göre
siyasetten kaçan bir burjuva kimilerine göre de “klasik sanatın geç
kalmış bir taklitçisi”(s.589) olmakla eleştirilir. Kendisi de çoğu zaman
benzer düşüncelere kapılır.
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Ahmet’in batılılaşma anlayışı da daha çok sanatsal anlamda
Batı’yı yakalama hatta onu da aşarak özgün eserler verme biçiminde
kendini gösterir. Bu bakımdan Nusret ve Refik ile kıyasladığında
özgüvenin daha üst seviyede olduğu aşikârdır. Fransa’da okumuş,
Fransızca ve resim dersleri veren Ahmet, Batı dünyasının gündemini
Refik’e ve Nusret’e göre daha yakından takip eder. Çünkü 1970’lere
gelindiğinde hem Türkiye’de bir batılılaşma geleneği oluşmuştur hem
de gelişen teknoloji ve iletişim sayesinde daha önceki dönemlere göre
Batı’daki sanat, siyaset, kültür gündemi daha kısa bir süre içerisinde
Türkiye’ye yansımaktadır.
Batılı aydınla Türk aydını arasındaki ayrımı ironik bir üslupla
eleştiren Ahmet, başka bir açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’de
kuşaklar arasındaki farklılaşmanın boyutlarını da ortaya koymuş olur.
Nitekim Refik’in her şeyini adadığı kültürel kalkınma, modernleşme,
batılılaşma, aydınlık yarınlara ulaşma arzusu Ahmet için babasının
“vatanın kurtuluşunu odasında arayan bir Robinson…”(s.596) olması
gerçeğini değiştirmez. Sonuç olarak kendinden önceki batılılaşma
çabalarını eleştiren Ahmet bir bakıma aynı duruma düşer. Çünkü
Ahmet, vatanın kurtuluşunu odasında arayan bir Robinson’un oğlu
olarak kendini toplumdan yalıtmış bir durumda, ölümsüz eserler
yaratacağına inanır. Bu trajikomik durum onun içinde bulunduğu
ikircikli ruh halini de gözler önüne serer. “Resimlerim anlaşılmıyor.
Kimse onlara bakarak devrim yapmıyor.”(s.605) diye yakınan Ahmet,
Batılı sanat anlayışının toplum tarafından anlaşılmamasından, kendi
yeteneksizliğine, siyasettin asıl gündem olduğu bir düzlemde resimle
uğraşmanın gereksizliğine, “Türkiye’de resim yapmak, insanın bağıra
bağıra konuşması gereken bir ülkede dilsizliği seçmek gibi bir
şey”(s.601) olmasına kadar birçok gerçeklik arasında savrulur durur.
Sonuçta da batılılaşma yolunda bir Türk aydını olarak “iki yol
arasında kararsız, bir o yana bir bu yana yalpalayarak”(s.605)
yürümeye devam eder.
1.3- Günlük Yaşam ve Batılılaşma
Cevdet Bey ve Oğulları romanında batılılaşma olgusunun en net
biçimde kendini hissettirdiği alanlardan biri de kuşkusuz günlük
yaşamdır. 1900’lerin başından 1970’lere uzanan süreç içerisinde
değişen, farklılaşan ve Batılı modellerine benzemeye başlayan günlük
yaşam, aile ilişkilerinden sosyal yaşama, eğlence anlayışından
alışverişe kadar birçok alanda değişimler gösterir. Romanın 1905
yılını anlatan ilk bölümünde günlük yaşamda yoğun bir batılılaşma
modası yayılmaya başlamıştır. Batılı bir yaşam kurma arzusu taşıyan
Türk ticaret burjuvazisi başta olmak üzere toplumun büyük bölümü
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günlük yaşamını Avrupai tarzda düzenleme uğraşına girişir. Örneğin
Fransızca öğrenme ve gazete okuma alışkanlığı yayılmaya başlar.
Topluma bir model olarak sunulan Batılı aile ve günlük yaşam,
değişmekte olan toplum tarafından ulaşılması gereken bir amaç olarak
kabul edilir. Nişantaşı ve Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul’un
belirli semtleri alışveriş ve eğlence kültürünün değişmesi anlamında
yoğun bir batılılaşma sürecine girer. Batılı tiyatro grupları İstanbul’da
daha fazla temsil vermeye başlar, kültürel, sanatsal ve sosyal yaşam
canlanır.
Günlük yaşamın Batılı anlamda şekillenmesi yine de Türk ticaret
burjuvazisini yeterince memnun etmez. Çünkü toplumun Batı
karşısında yaşadığı eziklik psikolojisi ve Batı dünyasının her yönüyle
hayranlık duyulan, ideal ve ütopik bir biçimde algılanması neticesinde
günlük yaşama yansıyan Batılı öğeler hep yetersiz bulunur. Örneğin
alışveriş anlamında Türkiye’de yeteri kadar mağaza olmaması ya da
Batı’da olduğu kadar fazla alternatifin bulunmaması hep yakınılan bir
durum olur. Büyük bir hayranlıkla ve istekle ulaşılmaya çalışılan Batı
dünyası kriterlerinin yeterince benimsenememesi de iki dünya arasına
sıkışmış bir toplumun trajedisini yansıtır. Örneğin piyano çalmayı
öğrenmek için özel hocalar tutulur, büyük paralar harcanır fakat yine
de “piyano tıngırtısına”(s.111) alışılamaz. Yine büyük bir hevesle
gidilen Batılı operetlerin temsillerinde insanlar “ölesiye”(s.40) sıkılır.
1905 yılını anlatan ilk bölüm günlük yaşam anlamında iki kültür
arasında bocalayan bir toplumun içinde bulunduğu durumu gözler
önüne serer. Devrin toplumu, homojen bir bütün olarak yüceltilen Batı
kültürü ile içinde şekillendiği Doğu kültürü arasında kalmıştır. Bir
başka ifadeyle batılılaşma arzusunu yaşamının ana gündemi haline
getiren kesimler, Batılı bir yaşam kültürüne adapte olmakta
zorlanmışlarıdır. Batılılaşma gayreti taşıyan kesimlerin, içinde
şekillendikleri Doğu kültüründen belirli bir altyapı oluşturmadan
farklı bir medeniyet dairesine girme isteği, batılılaşmanın birçok
alanda olduğu gibi günlük yaşam anlamında da kaba bir şekilsellik
biçiminde algılanmasına neden olmuştur.
İlk bölümden 31 yıllık bir atlamayla 1936 Şubat’ında başlayan
ikinci bölümde batılılaşmanın günlük yaşamın birçok alanına nüfuz
ettiği söylenebilir. Cumhuriyet’in kurumsallaşma aşamasındaki
toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik değişim süreci günlük yaşama
da yansır. “Kılıçlarımızın şakırtısını, tüfeklerin ve makinelerin
gürültüsü bastıralı yıllar oluyor”(s.91) tespiti ile başlayan bölümde,
“Artık gururu bir yana”(s.91) bırakarak yüzyılın başında başlayan ve
geri dönülmesi imkânsız olan batılılaşma sürecini anlamanın ve
yaşamı ona göre düzenlemenin önemine vurgu yapılır.
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Cumhuriyet’in kurulması batılılaşma çabalarının daha planlı ve
kapsamlı bir biçimde uygulanmasına zemin hazırlar. Günlük yaşamın
Batılı değerlerle daha uyumlu hale geldiği bu dönem, biraz da Türkiye
toplumunun, batılılaşma serüvenini dış dünyaya gösterme çabasına
dönüşür. Batı’nın Türkiye’yi “hala fesli, haremli, çarşaflı bir
memleket olarak”(s.122) algılaması bilhassa dönemin Kemalist
aydınlarını rahatsız etse de batılılaşma hamlesinin devamı
konusundaki ısrar tüm hızıyla devam eder. Günlük yaşama yansıyan
Batılı kültür, birçok alanda kurumsallaşmaya başlar. Örneğin yeni
pastaneler açılır, belediye Maçka-Tünel arasında yeni tramvaylar
sefere koyar (s.103), kadın ve erkelerin beraber eğlenebildikleri
gazinolar ve tenis kulüpleri yaygınlaşır. Bilhassa üst sınıflar arasında
evcil hayvan besleme alışkanlığı artar.
Batılı değerlere adapte olunması, toplumun geleneksel kültür ve
eğlence anlayışlarından uzaklaşmasına neden olur. Örneğin sünnet
törenleri “aptal, ilkel ve vahşi”(s.479) olarak değerlendirilir. Yüzlerce
yıllık geleneğe dayanan hokkabazlık, sihirbazlık ve Gölge Oyunu
alaturka adetler olarak görülür ve eleştirilir. Kendi değerlerinden
uzaklaşan Türk burjuva sınıfının tatminsizliğine bu bölümde de şahit
oluruz. Dükkânlarda hiçbir şey yoktur, “kullanışlı eşya arayanlar, ya
istediğini Avrupa’dan getirmek”(s.336) zorunda kalır ya da
“vapurlarda gezen satıcılardan”(s.336) alır. Türkiye’deki günlük
yaşamın yeterince zengin olmadığından yakınan Türk burjuva sınıfı
bu anlamında topluma da yabancılaşmıştır.
Romanın son bölümü, sadece 12 Ararlık 1970 gününü
anlatmasına rağmen tıpkı ilk iki bölümde olduğu gibi bir dönemin
panoramasını sunar. İlk bölümde II. Meşrutiyet’in hemen öncesini,
ikinci bölümde Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki kurumsallaşma
sürecini anlatan Pamuk, bu kez ailenin üçüncü kuşak mensupları
bağlamında yine Türk tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olan
1970’lerin siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik atmosferine yönelir.
1970’ler siyasi kavgaların yoğunlaştığı, tüm dünyada 68 kuşağı olarak
kabul edilen gençlik hareketlerinin yaygınlaştığı bir dönemdir ve bu
dönem Türkiye’yi de derinden etkiler. Bir taraftan askeri darbe
söylentileri öte taraftan toplumsal bir devrim yapma coşkusuna
kapılmış gençlik hareketleri, günlük yaşama damgasını vurur.
1970’li yılların günlük yaşamı, siyasi ve sosyal olayların da
etkisiyle politikayla iç içedir. Örneğin Ahmet’in arkadaşı Hasan bir
dergi çıkarma uğraşı içerisindedir, yine Nusret’in asker emeklisi olan
oğlu Ziya bir askeri darbeden söz etmektedir. Bu gergin ortam
içerisinde günlük yaşamlarına tanık olduğumuz Işıkçı ailesi kendi
içine kapanır. Burjuvazinin politik ortamın gerginliğinden uzak durma
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isteği günlük yaşamına da yansır. Ailenin bireyleri akşamları ya ev
oturmalarında buluşurlar, ya da sinema gibi kapalı mekân
etkinliklerini tercih ederler. Öte taraftan günlük yaşamda da bir
yozlaşma başlar, Avrupalı olmanın en temel göstergeleri değerini
yitirir. Kültürel anlamdaki bu sığlık günlük yaşama da yansır. Örneğin
hem Meşrutiyet döneminde hem de Cumhuriyet’in ilk yıllarında Batılı
olmanın temel kriterlerinden biri olarak kabul edilen piyano, “üzerine
biblolar ve eşyalar konan bir masa”(s.573) vazifesi görmeye başlar.
Yozlaşma yüzyılın başından beri Avrupai yaşamın merkezi olarak
kabul edilen Nişantaşı sokaklarına da yansır.
Siyasi kaos ortamını en az zararla atlatma telaşına kapılan
burjuva sınıfı, günlük yaşam için de bazı tedbirler alır. Örneğin
çocukların okumak için Avrupa’ya gönderilmelerine karar verilir, sık
sık yurtdışı gezilerine çıkılır ya da İstanbul dışındaki yazlık evlere
gidilir. Böylece siyasetin egemen olduğu dış dünyadan kendini
soyutlayan elit kesimler kendi kapalı dünyaları içerisinde dar bir
günlük yaşama yönelir.
Sonuçta Meşrutiyet döneminden 1970’lere kadar uzanan süreçte
Türkiye’deki günlük yaşamda da batılılaşma çabalarıyla köklü
değişimler meydana gelir. Meşrutiyet döneminde günlük yaşama
yavaş yavaş sirayet eden Batılı öğeler büyük bir heyecanla karşılanır.
Varılmak istenilen bir hedef olarak telakki edilen Batı dünyası ve bu
dünyaya ait her şeyi bir ilerleme ve modernleşme belirtisi kabul eden
kesimler kendi günlük yaşamlarını da bu doğrultuda düzenleme
telaşına kapılırlar. Kadınların gideceği lokantalar açılır, tiyatro
temsilleri yoğunlaşır, Batılı usullere göre düzenlenmiş mağazalar
artar. Cumhuriyet’le birlikte batılılaşmanın bir devlet politikası haline
gelmesi kendini günlük yaşamda da gösterir. Batılı değerleri ülkenin
her tarafına götürme isteği ulaşım, eğitim, sanat gibi birçok alanda
yapılan hamleleri beraberinde getirir. 1970’lere damgasını vuran
siyasi olaylar neticesinde günlük yaşam, özellikle Batılı değerleri
özümsemiş kesimler arasında elit ve kapalı bir hal alır.
1.4- Kadın-Erkek İlişkilerinde Batılılaşma
Cevdet Bey ve Oğulları romanında batılılaşma çabalarının
kendini net bir biçimde gösterdiği alanların başında kadın-erkek
ilişkileri gelir. Romanın II. Meşrutiyet döneminin hemen öncesini
anlatan ilk bölümünde kadın-erkek ilişkileri değişmeye başlar.
Örneğin yüzyıllardır toplumsal bir gelenek olan görücülük usulü
eleştirilir. Cevdet Bey’in müstakbel eşi Nigan Hanım’la hiç
konuşmamış olması Nigan’ın babası tarafından “buradaki kötü
geleneklerin, buradaki pis, sefil, kötü hayatın bir sonucu.”(s.27) olarak
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değerlendirilir. Bir Osmanlı paşasının bu ifadeleri toplumun geçmişi
sorgulamaya başladığına işaret eder. Kadın-erkek ilişkileri hususunda
daha liberal bir yaklaşımı savunan Fuat Bey’e göre ise “kadınlarımız
köle gibi”(s.44) bir yaşam sürmektedir ve bu köleliğin ortadan
kaldırılması ancak kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması ile
çözülebilir. Bunun için de kadın-erkek ilişkilerinin Batı’daki gibi
olması için bir şeyler yapılmalıdır.
II. Meşrutiyet öncesi dönemi anlatan ilk bölümde kadın-erkek
ilişkilerine dair en radikal yaklaşım Cevdet Bey’in ağabeyi Nusret
tarafından savunulur. Toplumsal anlamda bir devrimin yaşanması
gerektiğine inanan Meşrutiyet aydını Nusret, eşine, “Avrupa’da
kadınlar seçme hakkı istiyorlar, eşitlik istiyorlar, ne dersin?”(s.82)
diye sorar, eşinden “siz bilirsiniz efendim”(s.82) yanıtını alınca onu
kovar. Ermeni bir tiyatro oyuncusu ile yaşamaya başlayan Nusret’e
göre kadın-erkek ilişkileri ancak toplumsal tüm kurumları kökünden
sarsacak bir devrimle Batılı bir hüviyet kazanabilir.
Cevdet Bey ise kadın-erkek ilişkilerinin gelişimi konusunda
ılımlı bir bakış açısına sahiptir. Ticarete dayalı olarak gelişen Türk
burjuva sınıfının genel eğilimi olarak değerlendirilebilecek bu durum,
Türk ticaret burjuvazisinin öncelikleri arasında toplumsal, sosyal,
kültürel ve güncel yaşama dair politikaların henüz yeterince yer
almadığına işaret eder. Azınlıklarla rekabet edecek ekonomik bir güce
henüz ulaşmamış olan burjuva sınıfı İstibdat döneminin de etkisiyle
toplumsal meselelerden uzak durmayı tercih eder. Yine de içten içe
Batılı bir aile yaşamı kurmayı hedefleyen Cevdet Bey’in kadın-erkek
ilişkileri konusunda değişimden yana olduğu belirtilir. Zira Cevdet
Bey, “Evliliği, yıllardır hayalini kurduğu yeni hayatını, satın alacağı
evi, kuracağı aileyi, iki kere yüzünü gördüğü nişanlısını
hatırlayınca”(s.14) mutlu olur.
Sonuç olarak romanın ilk bölümünde kadın-erkek ilişkileri
bakımından Batılı yaklaşımların toplumda yayılmaya başladığını ve
kadınların sosyal yaşama kısıtlı olsa da katıldıklarını söyleyebiliriz.
Fakat her alanda olduğu gibi batılılaşma konusunda farklı fikirlerin
olması kadın-erkek ilişkileri konusunda da farklı yaklaşımların
gelişmesine neden olur. Nusret şahsında dönemin aydınları daha
köktenci bir değişimi savunurken, Fuat Bey daha liberal fikirler
savunur. Türk ticaret burjuvazisinin temsilcisi olan Cevdet Bey’in
kadın-erkek ilişkileri hususundaki yaklaşımı daha ılımlı ve temkinlidir
ki bu temkinli tutum burjuvazinin önemli bir bölümü tarafından
kültürel, siyasi ve sosyal konularda 1970’lere kadar devam ettirilir.
Cumhuriyet’le beraber kadın-erkek ilişkileri Batılı normlara daha
uygun hale gelir. Romanın Cumhuriyet’in kurumsallaşma çabalarını
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da anlatan II. bölümünde Sait Bey’in “Cumhuriyet’i ve Avrupa’yı
içimize sindirelim.”(s.91) sözü ilke edinilmiş gibidir. Her alanda
olduğu gibi kadın-erkek ilişkileri konusunda da belirli bir program
uygulamaya konulur. Romanın bu bölümde kadın-erkek ilişkileri
bağlamında dikkat çeken önemli gelişmelerden biri de görücü usulü
evliliklerin yerini insanların tanışarak ve birbirini tanıyarak
evlenmelerinin almasıdır. Romanda Kemalist değerlerin inançlı bir
savunucusu olan Manisa milletvekili Muhtar Bey’in bilhassa kadınerkek ilişkileri konusunda ilerici bir tutum içerisinde olması,
Cumhuriyet rejiminin konuya verdiği önemi imler gibidir. Nitekim
Muhtar Bey’in kızının nişanlanması üzerine söylediği “Memleket de
değişiyor, böyle oluyor işte. Kendileri görüşüp anlaşıyorlar.”(s.175)
sözü Türkiye’nin evlilik kurumunun teşekkülü bakımından büyük bir
değişime girdiğini gösterir.
Her ne kadar kadın-erkek ilişkilerinde II. Meşrutiyet öncesi
döneme göre büyük bir farklılaşma yaşansa da Doğulu bir toplum
olmanın getirdiği geleneksel yaklaşımların da etkisi belirgin bir
biçimde kendini hissettirir. Örneğin Cevdet Bey’in kızı Ayşe, erkek
arkadaşının kendisiyle Nişantaşı’na kadar yürümesinden rahatsız olur
(s.288–289), yine Nazlı ile Ömer’in nişan törenin de yaşananlar iki
kültür arasında kalmış bir neslin psikolojisini gözler önüne serer:
“Salonda kadınlar ve genç kızlar bir yanda, delikanlılar ve yaşlı
erkekler de başka bir yanda oturuyorlardı. Herhalde kimse böyle ayrı
ayrı oturmaları gerektiğini düşünmemiş, daha doğru ve uygar olanın
birlikte oturmak olduğunu çoğu aklından geçirmişti ama hiçbiri kuralı
bozmaya cesaret edememişti.”(s.189)
Romanda kadın-erkek ilişkileri bağlamında ele alınan
hususlardan biri de “aldatma” olgusudur. II. Meşrutiyet öncesi dönem
de hemen hemen hiç rastlanmayan bu durum, 1940’lı yılların
arifesindeki Türkiye toplumunda özellikle elit kesimler arasında
görülmeye başlar. Örneğin Cevdet Bey’in büyük oğlu Osman’ın bir
metresi vardır. İlk başlarda bu durumun rahatsızlığını yaşayan Osman,
çevresindeki birçok kişinin de metresi olduğunu düşünerek psikolojik
anlamda kendini rahatlatır.
Romanda ayrıca kadınların da kocalarını aldattığına şahit oluruz.
Osman’ın eşi Nermin’in başka bir erkekle ilişkisi vardır ve bu
ilişkisini Refik’in eşi Perihan’ın görmesini umursamaz. Bu durum
Perihan’ı o kadar şaşırtır ki Perihan “gördüğünün Nermin’in bir
ikizi”(s.358) olduğunu düşünür. Aslında aldatma olgusunun bilhassa
kültürel anlamda derinlik oluşturamayan kesimler arasında yayılması
bir yozlaşmanın da habercisidir. Bu yozlaşmanın en belirgin örneğini
de Osman-Nermin ve Refik-Perihan ilişkilerinin akıbeti oluşturur.
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Birbirine sadık kalan Refik ile Perihan sonunda ayrılırlar fakat
birbirini aldatan Osman ile Nermin evliliklerini sürdürürler.
Romanın üçüncü bölümünde ise kadın-erkek ilişkileri tamamen
Batılı normlara göre şekillenir. Örneğin Ahmet’in sevgilisi İlknur,
akşam vakti evden çıkıp Ahmet’i ziyarete gidebilmektedir.(s.582)
Kadınların sosyal yaşama daha rahat katıldıkları bu dönemde eğitim
düzeylerinin de yükseldiğine tanık oluruz. Örneğin Meşrutiyet dönemi
kadını olan Nigan Hanım sadece konaklarının harem dairesinde
piyano dersleri alırken kızı Ayşe, piyano kursuna gönderilir.
Cumhuriyet döneminin kadın kahramanı Nazlı örgün eğitimden geçer
ve Edebiyat Fakültesini bitirir. 1970’ler Türkiye’sinin kadın
kahramanı İlknur ise doktora için Avusturya’ya gitmeyi tasarlar. Hem
kadın-erkek ilişkilerinde hem kadının toplumsal anlamda kendini daha
fazla ifade etmesinde 1970’ler Türkiye’sinin önemli bir aşama
kaydettiği söylenebilir. Çünkü kadınlar kendi kararlarını kendileri
vermeye başlamıştır. Örneğin İlknur’un ailesine rağmen sevgilisinin
evine gitmesi, sevgilisinin ısrarına rağmen Avusturya’da doktora
yapma isteğini savunması, kadınların toplumsal anlamda kendilerini
özgürce ifade edebilmeleri olarak değerlendirilebilir.
Sonuçta Cevdet Bey ve Oğulları romanında kadın-erkek ilişkileri
kuşaklar ilerledikçe Batılı normlara daha da yaklaşır ve dönem dönem
sekteye uğrasa da hep batılılaşma ekseninde gelişir. Kadın-erkek
ilişkilerinin Meşrutiyet döneminde batılılaşma arzusuyla kazandığı
ivme, Cumhuriyet döneminde planlı bir politikaya dönüşmüş,
1970’lerde ise artık yerleşik bir kültür halini almıştır. Fakat
unutulmaması gereken önemli bir husus da bu bahsedilen kadın-erkek
ilişkilerinin en azından orta ve üst sınıflar için geçerli olduğudur. Zira
romanda çok az da değinilmiş olsa başta Anadolu olmak üzere
memleketin birçok köşesinde, kadın-erkek ilişkileri Doğulu geleneksel
bir algılayış çerçevesindedir.
1.5- Mekân ve Batılılaşma
Romanda mekân, çeşitli şekillerde ortaya çıkar ve eserin varoluş
nedeni anlaşılıncaya kadar çeşitli anlamlar kazanır.17 Cevdet Bey ve
Oğulları romanında da mekânlar alegorik anlamlar içerirler ve eserin
ana teması olan batılılaşma olgusunun somutlaşmasına katkı sunarlar.
Eserin varoluşsal nedeni olan batılılaşma çabasıyla mekânlar da
değişir, gelişir, yıkılır ya da yeniden düzenlenir. Işıkçı ailesinin üç
kuşak üyeleri ve yakın çevresi bağlamında anlatılan ve Türkiye’nin
17

Roland Bourneur ve Real Quellet, Roman Dünyası ve İncelenmesi, Çev.
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yüzyılın başından 1970’lere uzanan süreç içerisindeki serüvenini
işleyen Cevdet Bey ve Oğulları romanında mekânlar bu değişimlerin,
yenilenmelerin yansıdığı ilk unsurlar konumundadır.
Eserin birinci bölümde yeni yeni oluşmaya başlayan Türk ticaret
burjuvazisi, kendisine mekân olarak Nişantaşı’nı seçer. Nişantaşı,
romanda Türk ticaret burjuvazisinin gelişimine paralel olarak kurulan
ve gelişen bir semt olarak işlenir:
“Ahşap konaklar büyüdükçe büyüdü. Konaklara kocaman ahırlar
yapıldı. Ahırlara ikişer üçer araba soktular. Arabacılar, aşçılar,
uşaklar, hizmetçiler, yanaşmalar çoğaldı. Sonra paşaların, beylerin
arkasından Yahudiler, Ermeniler, tüccarlar geldiler.”(s.68)
Nişantaşı 20. yüzyılın başında, Türk ticaret burjuvazisinin akın
ettiği bir yer haline gelir. Örneğin Cevdet Bey kentin alaturka semti
olan Haseki’den bir an evvel taşınmayı kafasına koyar. Çünkü Cevdet
Bey’in amacı okuduğu Fransızca kitaplarında “yalın cümlelerle
günlük hayatı anlatılan o güzel Fransız ailesi gibi bir aile”(s.16)
kurmaktır. Bu yeni aile de geleneksel değerleri temsil eden ve Doğu
kültürünün hüküm sürdüğü İstanbul’un alaturka semtlerinde değil,
yeni kurulan ve toplumun batılılaşan yüzünü yansıtan Nişantaşı’nda
olabilir. Böylece Cevdet Bey,
Avrupai yaşamı simgeleyen
Nişantaşı’nda bir konak satın alır. Her ne kadar konak tozlar içinde ve
bakımsız görünse de Cevdet Bey, yeni hayatını burada kurma
konusunda kararlıdır. Tüm tasarıların ve hedeflerin merkezi olacak
Nişantaşı’ndaki bu kâgir konak, roman Paris’ten Kemah’a uzanan çok
değişik mekânlara da sıçrasa ağırlığını roman boyunca hissettirir. Zira
romanın ana izleği olan batılılaşmanın, en azından Türk ticaret
burjuvazisi için, merkezi Nişantaşı semtidir, indirgenecek olursa da
Işıkçı ailesinin kâgir konağıdır.
Romanın Cumhuriyet dönemini anlatan II. bölümde
batılılaşmanın bir devlet politikası olmasıyla mekânlarda da bir
değişim olmuştur. Bunun ilk örneği eski Osmanlı konaklarının Batılı
usullere göre yeniden düzenlenmesidir. Eski konaklarının Batılı tarzda
düzenlenmesi ile başlayan bu geçiş devresinden sonra özellikle
Cumhuriyet’i simgeleyen kooperatif evleri yaygınlık kazanır. Her
anlamda yeniyi kurmayı hedefleyen Cumhuriyet rejimi, kendine has
bir mekân biçimini de geliştirmeye başlar. Ankara merkezli olarak
gelişen bu mekân anlayışı, standart ve sade olmasıyla da
Cumhuriyet’in halkçılık ilkesine denk düşer.
İstanbul’da ticaret burjuvazisini simgeleyen ve Batılı tarzda
yeniden düzenlenen konaklar, Ankara’da Cumhuriyet’in kooperatif
evleri, Türkiye’nin batılılaşan yüzünü gösterirken Ömer’in
Erzincan’da gördüğü “beyaz yüzlü, uzun evler”(s.451) Doğu
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kültürünü yansıtan mekânlar olarak değerlendirilebilir. Ayrıca
Ömer’in Erzincan’daki evlere ilişkin “Ne kadar durgun!” (s.451)
belirlemesi de zaman-mekân ilişkisini gözler önüne serer.
Anadolu’daki mekânlar İstanbul’daki ya da Ankara’daki gibi bir
görünümden henüz uzaktırlar. Nişantaşı ve Ankara Batılı mekânlarla
Avrupai bir görünüm kazanmaya başlamışken Anadolu’nun farklı bir
atmosferde yaşaması hem Türk ticaret burjuvazisinin elit yaşam
anlayışına hem de Cumhuriyet yönetiminin katı merkeziyetçiliğine bir
eleştiri olarak değerlendirilebilir.
Doğu’yu ve Batı’yı temsil eden mekânların farklılıkları içlerine
de yansımıştır. Örneğin Muhtar Bey’in Ankara’daki evinin duvarında
“Venedik manzarası”(s.434) vardır. Yine Işıkçı ailesinin
Nişantaşı’ndaki konağında “art novveau yatak odası”(s.148) bulunur.
Baştan sona Avrupai zevkle döşenmiş bu mekânlara karşın Ömer’in
Erzincan’da satın aldığı köhne konağın içi harap bir haldedir. DoğuBatı karşılaştırmasının mekâna yansıması olarak değerlendirilecek bu
durum itibardan düşen geleneksel değerlerinin yarattığı hüznü de
gösterir.
Türkiye’nin genel panoramasının yansıdığı bu mekânlar
içerisinde yazarın asıl odaklandığı Nişantaşı’ndaki kâgir konak, bir
başka yönüyle de Türkiye’nin sosyolojik, kültürel ve sosyal
değişimini kendinde somutlar. Türk romanının ana motiflerinden olan
konaktan apartmana bir başka ifadeyle feodal büyük aileden modern
çekirdek aileye geçiş sürecini Nişantaşı’ndaki bu kâgir konak çok net
bir biçimde yansıtır.
Yüzyılın başında Cevdet Bey tarafından Batılı bir hayat ve
aile kurmak için satın alınan konak, ailenin ikinci kuşağıyla beraber
farklı bir anlam kazanır. Ailenin ticaret burjuvazisini temsil eden
bireyi Osman, daha fazla kazanmak amacıyla konağın yıkılması ve
yerine apartman yapılması gerektiğini savunur. Ailenin Türk aydınını
temsil eden bireyi Refik ise “Zaten bu zamanda, böyle bütün aile bir
evde” (s.220) oturmanın hata olduğunu savunarak konaktan apartmana
yani modern çekirdek aileye geçilmesi gerektiğini dile getirirken
geleneği temsil eden anne Nigan Hanım, “Beni Cevdet Bey’in yanına
yolladıktan sonra yaptırırsınız apartmanınızı!”(s.503) diyerek
çocuklarına karşı çıkar. Fakat Nigan Hanım’ın direnmeleri geleneksel
aileyi bir arada tutmaya yetmez. Nitekim Refik eşi ile birlikte “kefene
sarılmış”(s.485) eşyalarıyla bir cenazeyi çağrıştıran konaktan ayrılarak
Cihangir’e taşınır. Böylece yüzyılın başında yeni bir hayatın
müjdecisi, merkezi olarak ortaya çıkan konak yavaş yavaş önemini
kaybetmeye başlar.
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Romanın 1970’leri anlatan son bölümünde de artık
Nişantaşı’ndaki kâgir evin yerini bir apartman almıştır. Konağın
apartmana dönüşmesi batılılaşmanın neticesinde bireyselleşmenin
Türkiye’de yerleştiğine işaret eder. Hatta ailenin üçüncü kuşak torunu
Ressam Ahmet’in, apartmanın “çekme katında”(s.544) yaşaması,
yabancılaşmanın ve yalnızlaşmanın da arttığını gösterir.
Sonuçta yüzyılın başında Türk ticaret burjuvazisinin batılılaşma
eksenindeki yeni hayatını simgeleyen Nişantaşı konakları önce
restorasyona uğramış, ardından yine batılılaşma çabalarının
neticesinde yerini apartmanlara bırakmıştır. Cevdet Bey ve Oğulları da
bu süreci üç kuşak bağlamında aktardığı gibi siyasi, sosyal ve kültürel
değişimlerin mekânlara yansımasını da işler. Nitekim romanda
Avrupai yaşamın Türkiye’ye yansıması ile moda haline gelen
yazlıklardan, Cumhuriyet’i simgeleyen kooperatif evlerine, kendi
geleneksel kültürü içerisinde Doğu’yu temsil eden Anadolu
konaklarından, işçi barakalarına kadar birçok mekân, iç ve dış
özellikleriyle Türkiye toplumunun bir anatomisini sunar.
Sonuç
1905’ten 1970’lere uzanan süreç içerisindeki Türk toplumunun
siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümüne odaklanan Cevdet
Bey ve Oğulları romanının arka planında, toplumun batılılaşma
çabaları vardır. İlk Müslüman tüccarlardan Cevdet Bey ile başlayıp,
1970’teki “bağımsız sosyalist, ressam torun” Ahmet’e uzanan bir
çizgide üç kuşak bağlamında ele alınan batılılaşma olgusunun
temelinde yine bu üç kuşağın “temel çıkış felsefesini Batı’dan
aldıkları”18 bir projeyi Türkiye’de gelenekselleştirmek arzusu yatar.
Fakat batılılaşma isteği ve arzusu üç kuşak içerisinde farklı biçimlerde
algılanır ve yaşamın değişik alanlarına değişik biçimde yansır.
Örneğin Türk ticaret burjuvazisinin batılılaşma anlayışı siyasi
olaylardan uzak, felsefi, kültürel ve psikolojik derinliği olmayan
sadece bireysel çıkarlar doğrultusunda şekillenir ve toplumsal bir gaye
taşımaz. Sadece ekonomik anlamda büyümeyi hedefleyen bu kesim
için Batı dünyası beraber iş yapılan bir ortaktır. Ayrıca kültürel, felsefi
ve sosyal açıdan toplumun ilerlemesine dair bir sorumluluk taşımayan
bu anlayış ya Cevdet-Osman-Cemil geleneğinde olduğu gibi ticaretten
montaja, montajdan tartışmalı da olsa üretime geçmeyi başarır ya da
Ömer’de olduğu gibi bireysel kazanma hırsı neticesinde eleştirdiği
feodal bir toprak sahibine dönüşüp yozlaşır.
18

Fatma Akerson, “Anlatımda Kurgunun İşlevi” Der. Engin Kılıç, a.g.e., s.23
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Türk aydınının batılılaşma anlayışı ise varoluşsal bir sorgulama
biçiminde kendini gösterir. Çelişkilerle dolu toplumsal değişim ve
dönüşüm sürecine ilgisiz kalamayan bu kişiler Doğu-Batı arasındaki
kimlik bunalımını yoğun bir biçimde duyumsarlar. II. Meşrutiyet
döneminin “burjuva devrimcisi”(s.585) Nusret, Cumhuriyet
döneminde köy kalkınma projeleri hazırlayan fakat başarısız olunca
bir “kültür devrimi” yapmaya soyunan Refik ve 1970’ler
Türkiye’sinde sanatçı kimliği ile siyasi kimliği arasına sıkışmış olan
Ahmet, burjuva aydınları olarak değerlendirilebilir.
Cevdet Bey ve Oğulları romanında batılılaşma 1905’ten 1970’lere
uzanan bir süreç içerisinde sadece Türk ticaret burjuvazisinin ticari ve
ekonomik olarak kalkınma çabası ya da aydınların toplumu Batılı
değerlere göre dönüştürme çabalarıyla sınırlı kalmaz. Günlük
yaşamdan kadın-erkek ilişkilerine, mekânlardan kültürel ve edebi
gelişmelere kadar birçok alanı etkiler. Örneğin yüzyılın başında satın
alınan konaklar, Cumhuriyetle restore edilir, 70’li yıllarla birlikte
apartmanlara dönüşür. Geleneksel aileden modern çekirdek aileye
geçişle günlük yaşam, kadın erkek ilişkileri, mekânlar ve mekânların
döşenmesi giderek Batılı modellerine daha uygun hale gelir. Bu arada
batılılaşmanın etkisiyle ortaya çıkan siyasi ve ideolojik gelişmelere de
değinen Pamuk, milliyetçilikten sosyalizme, katı bürokratik
devletçilikten feodaliteye kadar birçok kesimi ironik bir üslupla
eleştirmeyi de ihmal etmez.
Sonuç olarak içinde yaşadığı toplumun “melankolik ruhunun
izlerini sürerken” kimliklerin ve kültürlerin birbirleriyle çatışmasına
ve örülmesine dair yeni simgeler üretebildiği için Nobel Edebiyat
Ödülü’ne layık görülen Pamuk, “batılılaşma maceramızın romanı”19
olarak tanımlanan ilk yapıtında, Türk toplumunun melankolik ruh
halinin temel sebebi olan batılılaşmayı ve batılılaşmanın yarattığı
kimlik ve kültür çatışmalarını 1905’ten 1970’e uzanan bir süreç
içerisinde ve üç kuşak bağlamında anlatmış olur.
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Türkçede Kök Biçimbirimler ve Genişleme Yolları
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Özet
Derin biçimbilim terimi, biçimsel çözümlemelerde, bilinen ve alışılmış
biçimbilimsel eşiğin aşılarak Türkçenin derinlerine inilmesini sağlayan
yöntemi anlatmaktadır. Buna göre kök biçimbirimi Türkçedeki tek hecelerde,
iki ya da tek seslilerde aramak gerekir. Bu ilkeye göre Türkçede kök sanılan
pek çok yapı kök değil gövdedir. Kök daha derinlerde aranmalıdır. Böylece
sözcük sonunu oluşturan ve bir düzen ve doku olduğunu gösteren son ses
görüntüsü dilimizin yitik türetim eklerine de tanıklık etmektedir. Bu çalışma
bu gerçeği sergilemeyi amaçlayan TI- >DI- örneği üzerinden Türkçenin bu
unutulmuş yönüne vurgu yapmayı ve dilimizin bu yitik halkasına dikkat
çekmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler: Biçimbilim, Morfoloji, Türetim, Kökenbilim

Abstract
The term “deep morphology” defines the method which allows Turkish to
generate deeply by surmounting the familiar and known morphological
boundaries in morphological analyses. Accordingly, it is necessary to
research radical morpheme in Turkish monosyllabical unit formed with two
or one vowels. According to this principle, many structures known as root
are in fact not roots but stem. Root must be searched in deeper levels. In this
way, the final voice appearance forming the end word and showing an order
and texture witnesses the last derivational suffixes of our language. This
study attempts to emphasize this side of Turkish which is forgotten and the
draw attention to this last ring of our language through TI-DI example which
aims to exhibit this reality.
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Biçimbilim, izini yitirdiğimiz sözcükleri kendi yapılarından yola
çıkarak yeniden çözümlememizi sağlayan temel dil bilimlerinden
biridir. Türkçe, eklemeli yapısıyla bu incelemeyi kolaylaştıracak bir
örgüyü, bir dokuyu taşımaktadır. Çağdaş Türkçenin geçmiş binyıllarla
ilişkisini kurabilmek için derin biçimbilim adını verdiğimiz bir yapısal
çözümlemenin temel ilkelerini çeşitli makale ve bildirilerimizde1
açıklamıştık. Bu yöntemi kullanarak bilinen pek çok sözcüğün kök
değil gövde olduğunu belirtmiş ve temel kök biçimbirimden çıkan
aynı anlam evrenindeki sözcükleri sıralamıştık. Türkçede kökte oluşan
ses değişmelerinin iz sürmeyi zora soktuğunu ve sözcükleri
tanımlanamaz bir görünüme bürüdüğünü, bu nedenle de pek çok
araştırmacının bu sözcükleri yabancı dillerden gelme birimler olarak
saydığını görmüştük.
Bu araştırmada benzer tartışmaların olduğu bir başka kök biçimbirimi
işleyecek ve derin biçimbilim yöntemiyle, doku ve yapıdan yola
çıkarak bu birimlerin Türkçenin üretimi olduğunu kanıtlayacağız. Ele
alacağımız temel kök biçimbirim ti- ya da bugünkü görüntüsüyle dikök biçimbirimidir. Önceki incelemelerimizde de değindiğimiz gibi
Türkçede pek çok sözcük kök değil gövde konumundadır. Ancak,
gerek dilbilgisi öğretiminin kolaylaştırılması amacıyla gerekse de
bugünkü görünümün kök varsayılması ya da kök sanılması nedeniyle
Türkçenin derinlerine inmeyi zorlaştıracak yitik halkalar
oluşturulmuştur. Oysa bu kök biçimbirimler Türkçenin sözcük türetme
yeteneğini gözlememizi sağladığı gibi tarihsel dilbilim açısından da
Türkçenin kullandığı bugün terk edilmiş görünen biçimbirimlere de
ışık tutmaktadır.
Bu araştırmadaki genel savunumuz dil, diş, dik, diz, dip gibi
sözcüklerin bağımsız olmayıp ti- kök biçimbiriminden geldiği
yönündedir. Bu biçimbirimin taşıdığı kök anlambirim ise diklik,

ϭ

SARICA, M., 2008, “Türkçe ve Fransızcada görev ve görüntüsü aynı olan
biçimbirimler” (Morphèmes ayant les mêmes aspects et valeurs en turc et en
français), V. Ulusal Frankofoni Kongresi Bildiriler, 25–26 Ekim 2007,
Atatürk Üniversitesi, Ankara, s. 417-423

SARICA, M., ERATALAY S., “Türkçede Kökte Ses(li) Değişmeleri”, 22.
Ulusal Dilbilim Kurultayı, 8-9 Mayıs 2008, YYÜ, Van
SARICA, M.,
(2008) “Ayrı Dillerde Görev ve Görüntüsü Eşdeğer
Biçimbirimler”, in Dil Karşısında Dil, Örneklerle Karşılaştırmalı
Dilbilim, YYÜ Yayınları, Van


55

56

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

çizgisellik, doğrusallık, bölüm, parça olarak ortaya çıkıyor. Diğer
türetimler bu anlam evreninden çıkmış, genişlemiş ve gelişmiş
birimler olmalıdır.
Nişanyan2 dil sözcüğünün tı- kökünden geldiğini ileri sürer.

Oysa dil sözcüğünün yalnızca ses verme anlamı olmadığını diğer
türetimlerinden anlıyoruz. Örneğin, bugün de kullanılan dilmek
(tilmek), dilim, sözcüğü doğrusallık içeren bir birimi anlatmaktadır.
Bu durumda dil olarak karşımıza çıkan türetim ağız içinde doğrusal
bir organı anlatmaktadır. Söz bu aracın ürettiği bir sonuçtur. Nitekim
dilme, dilim ve dilimleme gibi türetimlerin tamamında da söz konusu
doğrusallık bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü3 dil, dilim ve
dilmek maddelerine bakalım:
dil:



2
3

http://www.nisanyansozluk.com/search.asp?w=dil Erişim: 19.03.2009

http://tdk.org.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2E
F05A79F75456518CA
Erişim: 19.03.2009

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

dilim:

dilmek:

Görüldüğü gibi dil sözcüğü ses vermek anlamındaki tı- kök
biçimbiriminden değil, doğrusallık, uzunluk bildiren ti- kök
biçimbiriminden gelmektedir. Biçimsel özelliği içerdiği anlamları
belirtmede öncelikli konumdadır. Bunun en iyi kanıtı dil biriminden
yürüyen türetimlerim parça, bölüm anlamları taşımasıdır.
Şimdi ti- kök biçimbiriminden yürüyen türetimlere bakalım:
Kök biçimbirim

Türetim Eki

titititititi-

k
l
p
r
ş
z

Bugünkü
Görünümü
dik
dil
dip
dir-i
diş
diz

Bu örneklerin ortak paydası tümünde diklik doğrusallık olgusunun
bulunmasıdır. Aldıkları türetim ekleriyle ayrı açılımlara girip bir dilin
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gereksinim duyduğu başka kavramları seslendirmek için
kullanılmışlardır. Kök anlambirime çakılı temel anlamın ayrıntı
anlamlarla beslendiğini, zaman zaman daraldığını, genişlediğini hatta
değiştiğini de gözlemliyoruz.
Yukarıdaki örneklerin her birinin türetim çizimini ve dökümünü
vermeden önce tartışmalı görünen ve kimi bilim adamlarının Farsçaya
armağan ettiği tir sözcüğünü çözümleyelim. Yukarıda izlediğimiz gibi
bu sözcük kendinden sonra ek alarak türetilmiş pek çok birimin tabanı
konumundadır. Bu sözcüğü bu gövde yapısıyla başka dillere
göndermek, Türkçeliğinden kuşku duymadığımız diğer sözcükleri de
tartışmalı duruma getirecektir. Oysa birazdan göreceğimiz gibi, bu
birim biçimbilimsel basamaklandırma ile türetim zincirinin doğal
halkasıdır.
Öncelikle gerek tarihsel görüntüsü gerekse bugünkü durumuyla
Türkçeliği tartışma götürmeyen diklik, doğrusallık bildiren
sözcüklerden olan tirek > direk sözcüğünü ele alalım. TDK Güncel
sözlükte direk4 sözcüğü karşısında şunlar yazar:

Bu sözcüğün işlevi gereği doğrusallık, düzlük, dik tutma ve taşıma
içeriğinin önde tutulması gerekirken, ağaç ya da demir ayrıntısına
girilmesi taş ya da başka taşıyıcıların atlanması bu maddenin gözden
geçirilmesini gerektirmektedir. Neden yapıldığından çok işlevinin ne
olduğunun öncelenmesi gerekirdi. Sonuç olarak bu sözcük ayakta
tutma, dik tutma işlevli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.



4

http://tdk.org.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2E
F05A79F75456518CA 19.03.2009
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Türk Lehçeleri Sözlüğü’nde bu madde5 karşısında yer alan bilgilere
bakalım:

Görüldüğü gibi pek çok Türk lehçesinde yer alan bu sözcük tarihsel
görünümünü bu lehçelerin çoğunda hala korumaktadır.
Aynı kökten ses değişmesiyle gelen terek sözcüğü ağızlarda daha işlek
olarak yaşamayı sürdürmektedir. Yine doğrusallığı ve düzlüğü taşıyan
bu sözcük bu kez yatay konumda aynı işlevi üstlenmiş görünür. TDK
Güncel Sözlük bu maddenin6 karşısına şunları yazar:

Yine işlevin atlandığı bu maddede yalnızca raf olarak tanımlanan
sözcük, aslında direk biriminin dik olarak yaptığını yatay olarak
karşılayan araç olarak karşımıza çıkıyor. Doğal olarak yatay konumda
taşıyıcılık üstlenen her türlü araca verilen addır. Daha önce
değindiğimiz gibi kökte ses değişimi ayrıntı anlamların
karşılanmasında bir yol olarak görülmektedir. Bunun örneklerine
çeşitli yazılarımızda değinmiştik. (Örnek: bıç- # biç-; bur- # bür-; kap# kep- vb.)
Nişanyan direk7 sözcüğünü aşağıdaki biçimde açıklar:



5
6

http://www.tdk.org.tr/lehceler/Default.aspx Erişim: 19.03.2009

http://tdk.org.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2E
F05A79F75456518CA Erişim: 19.03.2009
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Nişanyan’ın gövde olarak aldığı tire- (= dikmek) eylemi aslında tirgövdesine, o da ti- kök biçimbirimine oturmaktadır. Görüldüğü gibi tir
gövdesi ti- kökünden yürüyen biçimbirimsel birimlerin doğal
basamaklarından biridir. Bunu kanıtlayan ve kök biçimbirime çakılı
kökanlamı da içeriğinde taşıyan tir gövdesi, başka pek çok sözcüğe de
taban oluşturmuştur. Ortak paydanın diklik, düzlük, doğrusallık
olduğu bu gövdeden yürüyen diğer sözcükler de aynı içeriği
yansıtmayı sürdürmüş ve biçimsel iz sürmeyi kolaylaştırmıştır.
Bu eksende vereceğimiz bir başka temel örnek tiri > diri sözcüğüdür.
Dik duran temel anlamından yola çıkarak canlı, yaşayan kazanılmış
anlamlarını taşıyan bu sözcük de, tir > dir gövdesinden türemedir.
TDK Güncel Sözlük’te aşağıdaki açıklamayı görüyoruz8.

Görüldüğü gibi biçimbilimsel içeriğe çakılı temel anlam diklik,
doğrusallık iken kazanılmış anlam canlılık olarak öncelenmiştir. Oysa
diri sözcüğü tir>dir tabanından gelerek, direk, diri, dirgen gibi
sözcüklerin ortak noktası olan diklik, doğrusallık temel anlam
evreninden yola çıkarak bugünkü anlamlarına ulaşmıştır. Hepsindeki
biçimbilimsel örgü ve anlambilimsel çekirdek aynıdır. Dilin doğadaki
varlıkları adlandırma becerisine verilebilecek en iyi örneklerdendir.



8

http://tdk.org.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2E
F05A79F75456518CA Erişim: 19.03.2009
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Türk Lehçeleri Sözlüğü de aşağıdaki bilgileri vererek bu sözcüğün 9
Türkçenin tüm yansımalarında yer aldığını göstermektedir.

Görüldüğü gibi verilen tüm Türk lehçelerinde aynı sözcük,
bildirdiğimiz kök biçimbirimi ve ona çakılı kökanlamı taşımaktadır.
Bu sözcüğün değişken görünümleri, ağız ve lehçelerdeki tutum ve
davranışlar hakkında da bilgi vermektedir. Geniş bir alana yayılmış
Türk dillerinin tamamında bu sözcüğe rastlanılması, bu birimin
Türkçenin doğal ve öz malı olduğunu sergilemektedir. Bu görüntü
altındaki sözcüğün oturduğu taban tir > dir tabanıdır. Bu tabana
oturarak –İ türetim eki alan sözcük aslında direk işlevinde bir içeriği
taşımaktadır. Bu yapı, dik duran diye açıklayabileceğimiz bir
anlamdan yola çıkarak tüm canlıları gösterir bir birime dönüşmüştür.
Ancak, önerdiğimiz çözümlemede kazanılmış anlamların kökanlamı
unutturmaması gerekmektedir. Çünkü sözcüklerin sonsuza doğru
giden yaşamında, üstlenilen son ayrıntı anlam, kendisinden koptuğu
kök anlamı örtüp anlam zincirinde yitik bir halka oluşturabilir. Bu
nedenle sözlüklerin kazanılmış anlamı verirken, bu anlamı besleyen
işlevsel ve kökenbilimsel içeriğin de belirtilmesini yararlı ve gerekli
buluyoruz.
Türkçeyi biçimbilimsel olarak çözümlerken atlanmaması gereken
ayrıntılardan biri de kökte ses değişmeleridir. Sözcüğün geçirdiği
değişimlerin biçimbilimsel basamakları atlandığı zaman, aynı kök
biçimbirimden doğan sözcüklerin bile tanınması, belirlenmesi zora
girmektedir. Bu ayrıntıyı gözden kaçıran pek çok araştırmacı
biçimbilimsel olarak Türkçenin damgasını taşıyan ve Türkçeliği
tartışma götürmemesi gereken sözcükleri bile başka ve ilişkisiz dillere
armağan etmişlerdir. Önceki yazılarımızda bu olguya dikkat çekmiş
ve en belirgin örneklerden vererek bu durumun Türkçenin yaygın
tutum ve davranışlarından olduğunu göstermiştik. Böylesi ses
değişmeleri yakın sesler arasında olabildiği gibi, yuvarlaklıktan
düzlüğe genişlikten darlığa kadar gidip gelebilmişlerdir.
Ele aldığımız ti- >di- biçimbirimi ise (biç-, bıç-; bur- , bür- )
örneklerinde olduğu gibi i>ı arasında bir geçiş sağlayarak yeni
türetimlere kapı açmış ve evrendeki varlıklara ses türünden ad

9

http://www.tdk.org.tr/lehceler/Default.aspx Erişim: 19.03.2009
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bulmada yeni kaynaklar üretmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri
inceleyelim:
Biçimbirim
tiditi-k
di-k
ti-l
di-l
ti-p
di-p
ti-r
di-r
ti-ş
di-ş
ti-z
di-z

Biçimbirim
tıtı-ğ

tı-r-

Yukarda verilen genel diziden yalnızca tı-r gövdesinden yola çıkarak
gelişen doğal örnekleri verdiğimizde, ti- / tı- genel kök biçimbiriminin
Türkçenin ne kadar işlek ve verimli bir parçası olduğunu
göstermektedir.
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Biçimbirim
ti-r >di-r
tir > dir
dir-i
dir-ek
dir-gen
dir-i-l-tdir-i-lik

Biçimbirim
tı-r
tır-nak
tır-mık
tır-p-an10
tır-ma-latır-mantır-tık-la-

Yukarıdaki örnekler tIr- gövdesinden yürüyen sözcüklerden bir
kısmını göstermektedir. Hepsinin ortak noktası diklik kavramı ve
bundan türeyen sivrilik ve kesicilik anlamıdır. Sağ bölümdeki
yapıların tamamında sivrilik, delicilik ve kesicilik anlamı vardır.
Ancak bu, diklik kavramının gelişimiyle ulaşılan kazanılmış bir
anlamdır.
Bu çözümlemelerde kullandığımız derin biçimbilim yöntemiyle,
birbirinden bağımsız olduğu düşünülen pek çok sözcüğün tI- kök
biçimbiriminden türeme olduğunu göstermek istedik. Bu yürüyüşün
düzenli, ilkeli bir yapı gereği gerçekleştiğini örneklerle sergiledik.
Türkçede kök olduğu düşünülen yapıların kök değil gövde olduğu
gerçeğini vurguladık. Biçimbilimsel dokunun sözcük çözümlemesinde
ayırt edici işlevi üzerine dikkat çektik. Türkçede gözlenen, kökte ses
değişmelerinin biçimbilimsel çözümlemelerdeki yanıltıcı işlevini göz
önüne alarak, yapıların biçimbilimsel esneme aralıklarının iz sürmeye
olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirdik. Biçimbilimsel bakışın
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olmadığı bilimsel üretimlerde, Türkçeliği yapı ve doku olarak
yukarıda sergilenen ve kanıtlanan sözcüklerin, başka dillere nasıl mal
edildiğini örneklerle vurguladık. Hazırlanacak kapsamlı, ilkeli ve çok
katılımlı bir kökenbilim sözlüğünün hazırlanmasında sözcüklere
yaklaşımın anlambilimle sınırlı olmasının yetmeyeceği ve
biçimbilimsel bakışlı, yapı ve doku odaklı çözümlemelerin sözcük
tanıma ve algılamadaki öneminin kaçınılmazlığına vurgu yapılmıştır.
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Özet
Frankfurt Okulu’nun öncülerinden Walter Benjamin’in akademik
metinlerde en sık başvurulan Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği
Çağda Sanat Yapıtı (1935) adlı makalesinin yeniden değerlendirildiği bu
çalışmada Benjamin’in yapıtlarında dönemin ruhunu tanımlamak için
kullandığı bellek, deneyim, şok ve montaj gibi kavramlardan yola çıkarak,
film hakkındaki görüşleri sorgulanmakta, yaygın kanının aksine düşünürün
moderniteye ilişkin duruşu tartışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Bellek, Deneyim, Şok, Montaj, Sinema

Abstract
In this study, Walter Benjamin’s widely cited essay, The Work of Art in
the Age of Mechanical Reproduction (1935) has been reconsidered in the
light of his concepts such as ‘memory’, ‘experience’, ‘shock’ and ‘montage’
which he used to describe the spirit of his era. By this reconsideration,
Benjamin’s thoughts on film has been questioned and his stance on
modernity has been discussed.
Keywords: Memory, Experience, Shock, Montage, Cinema

Benjamin’in çağdaş film kuramlarındaki ünü büyük ölçüde
1935/36’da yazdığı Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği
Çağda Sanat Yapıtı adlı makalesine dayanır. Makale, Miriam
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Hansen’e göre özellikle 1970’lerde Screen dergisindeki tartışmalarda
Marksist ve modernist bir algılamayla karşılanmıştır.1 Oysa makale
hem kendi içinde hem de Benjamin’in corpus’u içinde yer yer
tutarsızlık olarak nitelenebilecek belirsiz tonuyla dikkat çeker.
Sinemanın fotoğrafla birlikte başrolü paylaştığı bu makale
Hansen’in de belirttiği gibi, sıklıkla tek yönlü ve indirgemeci bir
yaklaşımla değerlendirilir. Oysa bu yapıt ne kendi başına, ne de
Benjamin’in diğer çalışmalarıyla karşılaştırıldığında, bütünüyle uyum
içinde ve kendinden emindir. Benjamin’in film hakkındaki görüşlerine
ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapmak için başka çalışmalarına,
sinemanın bu denli ön planda olmadığı yazılarına bakmak gerekir.
Ben de bu çalışmada belli anahtar kavramlar ışığında bunu yapmaya
çalıştım. Böylece kuralsız bir çağrışım oyununda olduğu gibi, hemen
hepsi yazar tarafından anlamı derinleştirilmiş, birbirlerini hatırlatan
kavramlara dayanarak genel bir çerçeve ortaya koymayı amaçladım.
Bu yüzden başlıkta da yer verdiğim gibi, aynı cümle içinde
kullanmakta zorlanacağımız, ancak Benjamin söz konusu olduğunda
birbirleriyle sıkı bağlantı içinde olan ve onun modern ruhu
tanımlamakta kullandığı kavramları ele aldım.
Deneyim ve Bellek
Martin Jay, Benjamin’in çocukluk hatıralarından başlayarak
deneyim olgusuyla büyülendiğini, daha yirmi bir yaşında yazdığı ilk
makalelerinde deneyim olgusunu (ilkin pejoratif olarak) işlediğini
kaydeder.2 Olgunluk çağında ise deneyim üzerindeki pejoratif vurgu
tersine döner. 1933’de yazdığı makalesi Deneyim ve Yoksulluk’da
Benjamin, deneyimi gelenekle ilişkilendirilmektedir. Deneyim
“kuşaktan kuşağa, özellikle sözlü anlatılar yoluyla (“ocak başı
hikayeleriyle”) aktarılır. Oysa çağımız, -erken 20. yy- deneyimin
geçer akçe olmaktan çıktığı bir tarihsel dönemdir. Birinci Dünya
Savaşının siperlerinden dönen bir kuşağın tarihin en korkunç
deneyimlerinden birini yaşamış olması da bunu değiştirmez”.3 Aksine,
“insanların üstüne tekniğin böylesine korkunç biçimde üşüşmesi
yepyeni bir [deneyim] yoksulluğu” getirmiştir. “Astroloji ve yoga
bilgeliğinin yeniden canlandırılışı, Hristiyanlık bilimleri ve el falcılığı,
vejeteryanlık, skolastik ve spiritizmacılık” bu yoksulluğun

1

Miriam Hansen: “Benjamin, Cinema and Experience: The Blue Flower in
the Land of Technology” New German Critique, 1987, s. 179
2
Martin Jay:, Songs of Experience, 2004, s. 315
3
Walter Benjamin: “Deneyim ve Yoksulluk”, Parıltılar, 1990, s. 17
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getirdikleridir. “Bu deneyim yoksulluğu yalnızca bazı kişilerin değil,
aslında insanlığın deneyimlerindeki yoksulluktur ve bu da yeni bir
çeşit barbarlıktır”.4 Deneyimdeki yoksulluk, barbarı yeniden başlama
noktasına getirir. “Sanatçılar, matematikçilerden yana çıkıp kübistler
gibi dünyayı uzaysal biçimlerle kurmaya kalktıklarında, ya da
Klee’nin yaptığı gibi sırtlarını mühendislere verdiklerinde, akıllarında
hep o yeni baştan başlamak vardır”.5
Benjamin’in 1936’da yazdığı Hikaye Anlatıcısı ise deneyime
ilişkin nostaljisinin kendisini hissettirdiği bir başka örnektir. Bu
yazıda Benjamin, hikaye anlatma sanatının ölmeye yüz tuttuğunu,
bunun nedeninin, deneyimin değer yitirmesi olduğunu savunur. Ona
göre hikaye anlatma sanatı sona yaklaşmaktadır çünkü hakikatin epik
yönü, bilgelik ölmektedir.6
Baudelaire’de Bazı Motifler Üzerine makalesi ise, kitlelerin
deneyim yoksunluğunun, onların daha birçok şeyden olduğu kadar
lirik şiirden de uzak kalmalarına yol açtığı savı etrafında kurulmuştur.
19. yy’ın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan koşullar sonucu,
deneyim yoksunu kitleler, irade güçleri ve yoğunlaşma yetileri zayıf,
ilgi ve alımlayabilme yetisini öldüren bunalıma karşı savunmasız,
uygarlaşmış, kentlileşmiş, yani kurallara bağlanan ve doğal olmaktan
uzak bir yaşam süren kalabalıklar olarak tasvir edilirler.7
Kitlelerin deneyimlerinde meydana gelen değişme, kitlelerin
uygarlaşan, yani kurallara bağlanan ve doğal olmaktan uzaklaşan
yaşamları, Benjamin’e göre felsefeyi bunların karşıtı olan “hakiki”
deneyimi elde etmeye sevketmiştir. Bu çabaların en önemlilerinden
biri Bergson’un Madde ve Bellek adlı felsefi yapıtıdır. Bu yapıt,
belleğin yapısını, deneyimin felsefi yapısı açısından belirleyici
saymaktadır. “Deneyim, anında kesin biçimde saptanmış olgulardan
çok, belleğe akan, kümelenmiş ve çoğunlukla bilinç düzeyinde
algılanmamış verilerden oluşur”. Bergson, deneyime ilişkin her türlü
tarihsel belirlenimciliği geri çevirir. Böylece Benjamin’in bahsettiği
dönemin yaygın deneyim türüne; “büyük endüstrinin güler yüzlü
olmaktan çok göz kamaştırıcı” olduğu dönemin deneyimine
yaklaşmaktan kaçınır. “Bu deneyimi görmezlikten gelen gözün
önünde, birincisinin kendiliğinden oluşma bir uzantı-imgesi
niteliğinde, tamamlayıcı türden bir deneyim belirir. Bergson’un
4

Walter Benjamin, a.g.e. s 18
Walter Benjamin, a.g.e. s 19-20
6
Walter Benjamin: “The Storyteller”, Illuminations, 1969, s 83, 87
7
Walter Benjamin: “Baudelaire’de Bazı Motifler Üzerine”, Pasajlar, 2002.
s. 202-4
5
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felsefesi, bu uzantı-imgeyi ayrıntılarıyla tamamlamaya ve saptamaya
yönelik bir deneydir. Bu felsefenin dolaylı olarak atıfta bulunduğu
deneyim, Baudelaire’in karşısına hiç çarpıtılmaksızın, okurların
kimliğiyle çıkar”.8
Benjamin, Bergson’un deneyim kuramının Proust tarafından
sınandığını ileri sürer. Ona göre Yitik Zamanın İzinde’yi, bugünün
toplumsal koşulları içinde yapay olarak elde edilmesi çok zor olan
Bergson’gil bir deneyim olarak ele almak mümkündür. Bergson,
yapıtında yaşamın akışına yönelik vita activa ve derin iç gözlem
olarak vita contemplativa kavramları arasındaki zıtlıktan bahseder.
Ona göre bu ikisi arasında özgür bir tercih yapılabilir. Oysa Proust,
Bergson’un yalın bellek kavramını istenç dışı belleğe dönüştürür ve
anlığın hizmetindeki istenç ürünü bellekle karşılaştırır. Bu ikincisinin,
yani mémoire volontaire’in yapısal özelliği, geçmişe ilişkin olarak
vardığı bilgilerin, bu geçmişe ait hiçbir iz bırakmamasıdır (Proust’un
çocukluğunun geçtiği Combray kentine ilişkin pek az şey hatırlaması
gibi). Proust, ancak maddi bir nesnenin ya da bu nesnenin bizde
uyandıracağı duygunun (romanda bir madlen kurabiyesinin) istenç
dışı belleği yani mémoire involontaire’i harekete geçirerek geçmişi
geri getirebileceğini ileri sürer. Proust’a göre bu durum, yani bireyin
deneyime egemen olabilmesi bir raslantı işidir ve ancak insanın
çevresindeki dünyanın verilerini deneyim yoluyla özümseme şansının
azalmasıyla ortaya çıkar.9
Dar anlamıyla deneyimin egemen olduğu yerde, bireysel geçmişin
belli içerikleri, kolektif geçmişinkilerle örtüşür. Kendilerine özgü
törenleri ve şenlikleriyle kültler belleğin bu iki maddesi arasındaki
kaynaşmayı hep yeniden sağlamışlardır. Bu kültler, belli dönemlerde
anımsamayı kışkırtmışlar ve bir yaşam boyunca anımsamanın araçları
olarak kalmışlardır. İstenç ürünü bellek ile istenç dışı bellek de bu
yüzden karşılıklı olarak dışlayıcılık niteliklerini yitirmişlerdir.10
Oysa Proust izole edilmiş bireyi ele alır. Benjamin’e göre onun
çağında kültlerin tarihten çekilmeleriyle, bellek de anımsamada
kullandığı referanslarını yitirmiş, geçmiş sorunlu hale gelmiştir.
Benjamin, deneyim yoksulluğunun, insanların yeni bir deneyimin
özlemini duydukları biçimde anlaşılmaması gerektiğini belirtir.
Aksine, insanların özledikleri, deneyimlerden kurtulmaktır. İnsanlar,
dışsal ve içsel de olsa kendi yoksulluklarını tertemiz ve açıkça ortaya
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koyarak doğru dürüst bir şeylerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir
çevreyi özlerler.11 Scheerbart’ın sözlerini aktaran Benjamin, insanlığın
yorgun olduğunu, yorgunluğun ise düşüncelerinin çok basit, ancak çok
da üstün olan bir plan çevresinde yoğunlaştırmamalarından
kaynaklandığını söyler. Yorgunluğun ardından ise doğal olarak uyku,
sonrasında ise doğa ve teknik, ilkellik ve konforun iç içe geçtiği Miki
Maus gibi, yorgunluğu unutturacak düşler gelir.12 Tüm bu karamsar
tablo, Benjamin’e göre “deneyimin metodolojik yıkımı”dır. Benjamin,
modern çağın barbarlığa saplanışının en önemli göstergesi olarak
gerçek deneyimin konumunun tehlikeye düşmesine işaret eder.13
Buraya kadar Benjamin’in sıkı bir modernlik eleştirisi yaptığını
söylemek yanlış olmaz. Tuhaf bir biçimde, deneyimin
sönümlenmesinden bahsederken geleneğe ağıt yakıyor gibidir. Peki,
Benjamin modernliğin zorunlu sonuçları olan kentleşme,
mekanikleşme, yabancılaşma gibi olguların beraberinde taşıdığı,
insanı ezen, güdük bırakan hastalıkları eleştirirken tam olarak neyi
özlüyor olabilir? Göründüğü kadarıyla geçmişte kalmış bir altın çağı
da işaret ediyor değil. Gerçekten değil mi? Kültler dönemini salt
neutral bir dille betimlemekle mi yetiniyor? Bu betimde hiç öykünme
yok mu? Doğal olarak böyle değil, o zaman Benjamin’e romantik bir
gerici yaftası vurup rahatlardık. Ancak şu halde ‘günlerin
getirdiklerine’ karşı kuvvetli bir memnuniyetsizlik seziliyor. Graeme
Gilloch’a göre Benjamin’in tarih kavrayışı ‘gizlenmiş’ olanı, geçmişin
adaletsizliği ve bugünün barbarlığı altında ezilenlerin kırılmaya
uğramış geleneğini hatırlamak ve değerlendirmek üzere Marksist ve
messianic motiflerin “umutsuzca” birleştirilmesine dayanır.14 Bu
kavrayış ise ütopyacı, iyimser bir Marksist etiketinin oldukça uzağına
düşer.
Şok
Şimdi kaba bir çıkarıma varmaya çalışalım. Benjamin 19. yüzyılın
ikinci yarısında belirip, kendi hayatının sonuna kadar süren bir süreci,
ille de adını koymamız gerekirse modernleşmeyi, dar anlamıyla
sanayileşmeyi, geleneği temsil eden deneyimin, insanlığın -diyelim kieski usül yapıp etmelerinin, üretim sürecine daha doğrudan ve
derinlemesine katıldığı, anlatı kurabildiği, yani kısıtlı yaşamının her
11
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yönüne ilişkin daha çok bilgi sahibi olduğu bir dönemi temsil eden
belirleyici edimin gerilediği bir tarihsel süreç olarak tanımlamaktadır.
Ancak deneyimin gerilemesine, yeni bir kavramın ortaya çıkması ve
belirleyici hale gelmesi eşlik eder. Bu da şoktan başka birşey değildir.
Benjamin, Freud’un 1921 yılında kaleme aldığı Haz İlkesinin
Ötesinde adlı denemesindeki şok tarifiyle işe başlar. Buradaki tarife
göre, uyaranlara karşı korunma, bilincin uyaranların alımlanması
kadar önemli bir görevidir. Buradaki koruyucu kalkan, kendine ait bir
enerji dağarcığıyla donatılmıştır ve birincil görevi, enerji
dönüşümünün kendi içinde gerçekleşen özel biçimlerini, dışardan etki
gösteren, aşırı büyüklükteki eşitleyici, dolayısıyla da yıkıcı etkilere
karşı korumaktır. Bu enerjilerin yarattığı tehdit, şok aracılığıyla
oluşturulan tehdittir. Bilinç bu şokları kaydetmeye alıştığı ölçüde,
travmatik etkilerini azaltmış olacaktır. Psikoanalitik kuram, travmatik
şokun özünü “uyaranlara karşı korunmanın delinmesi… açısından
kavramaya” çalışır. Bu kurama göre korkunun “önemi”, “korkuya
hazır olma konumundaki eksiklikten” kaynaklanır.15
Şok alımlaması, uyaranın üstesinden gelinmesine ilişkin bir eğitim
aracılığıyla kolaylaştırılır, gerektiğinde bu üstesinden gelme eylemi
için hem rüyanın hem de belleğin yardımına başvurulabilir. Ancak
kural olarak bu eğitim, Freud’un varsayımına göre, yeri beyin
zarlarından birinde bulunan uyanık bilincin işidir; “bu zar…
uyarandan öylesine etkilenmiştir ki, uyaranın alımlanması için en
elverişli koşulları” sağlar. Şokun böylesine karşılanması, bilinç
tarafından böyle karşılık görmesi, şoka kaynaklık eden olaya tam
anlamıyla bir yaşantı karakteri kazandırmaktadır. Yaşantı (Erlebnis),
bu olayı doğrudan bilinç ürünü belleğin dağarcığına kattığı takdirde,
şiirsel deneyim (Erfahrung) için sterilize etmiş olacaktır.16 Benjamin,
şok yaşantısının bir norma dönüştüğü lirik şiir örneği olarak
Baudelaire’in yapıtlarını gösterir ve bunlarla Poe ve Valéry’nin
yapıtları arasında bir ilişki kurar.
Şok faktörünün tek tek izlenimlerdeki payı ne kadar büyükse,
bilincin uyaranlardan korunma amacıyla, gündemde kalması ne kadar
zorunluysa ve bu bilinç ne ölçüde etkiliyse, izlenimler de o kadar
düşük düzeyde deneyime girer; buna karşılık yaşantı kavramına
uygunlukları da aynı ölçüde artar. Şoka karşı savunmanın asıl işlevi,
belki de olaya içeriğinin bütünlüğü pahasına, bilinç düzeyinde tam bir
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zaman noktası sağlamak olarak dile getirilebilir. Böylesi, düşünme
eyleminin doruktaki eylemlerinden biri olur ve olayı bir yaşantıya
dönüştürür. Bu eylem gerçekleşmediğinde, onun yerini ilke olarak,
Freud’a göre şoka karşı savunmanın yapılmamasının bir sonucu
niteliğini taşıyan, sevinçle ya da (çoğunlukla) hoşnutsuzlukla karışık
korku alacaktır.17
Benjamin’e göre Baudelaire, bu duruma mükemmel bir örnektir.
Baudelaire sanatçının yenilmeden önce korkudan bağırdığı bir
düellodan söz eder. Bu düello, yaratma olayının kendisidir. “Böylece
Baudelaire, şok deneyimini kendi sanatsal emeğinin odak noktası
kılmış olmaktadır. (…) Korkunun pençelerinde bulunan Baudelaire’e
korku yaratmak, yabancı kaçan bir eylem değildir. (…) Psikiyatride
travmatofil tiplerin varlığı bilinmektedir. Baudelaire, nereden gelirse
gelsin, şokları, ruhsal ve fiziksel kişiliğiyle karşılamayı iş
edinmiştir”.18
Baudelaire, Paris Sıkıntısı kitabının ithaf yazısında şunları söyler:
Yaratma tutkusunun en güçlü olduğu anlarda, şiirsel düzyazı
denilen o mucizevi eserin düşünü kurmamış olanımız var mıdır? Böyle
bir yaratı ritimsiz ve uyaksız bir müzikalite taşımalı, ruhun lirik
kıpırtılarına, düşler evreninin dalgalanmalarına, bilincin şoklarına
uyabilecek kadar kıvrak ve kırılgan olmalıdır. Bir saplantıya
dönüşebilecek bu ideal, özellikle dev kentlerde ve bu kentlerin
birbiriyle kesişen sayısız ilişkiden oluşma örtüsü içinde yaşayanları
egemenliği altına alacaktır.19
Bu alıntı, Benjamin’e göre Baudelaire’de şok figürü ile büyük
kentin kitleleriyle kurulan ilişki arasındaki yakın bağlantı konusunda
bilgi vermektedir. Ayrıca bu kitlelerden ne anlaşılması gerektiği
açıklanmaktadır. Burada herhangi bir sınıf ya da kolektif yapı söz
konusu olamaz. Belirtilmek istenen, gelip geçenlerden, sokaktaki
insanlardan oluşma, kırılgan bir kalabalıktan başka birşey değildir.20
Benjamin, şok deneyimini, metropolitan yaşamının simgesi olarak
tanımlar.21 Bu önerme, Benjamin’in kalabalık kentlere baktığında,
ezici devasa mekanizmalar, sürekli değişim ve parçalanma
(fragmantasyon), şehir ışıklarının, koşuşturan kalabalığın uğultusunun,
trafik gürültüsünün, megafonların, müzik yayınlarının yaydığı
ürkütücü uyaranlar gördüğünü düşündürür. Eduardo Cadava,
17
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Benjamin’in etimolojisinde şok kavramının deneyimlerimizi
nitelediğini ve belli bir deneyim türüyle, tehlike ve yitirme
deneyimiyle ilişkilendirildiğini kaydeder. Benjamin’e göre 19. yy
ortalarında şok deneyiminin temel bir güç olarak günlük hayata
girmesi insan varoluşunun tüm yapısını değiştirmiştir. Benjamin bu
dönüşüm sürecini enformasyon akışı, gazete haberleri, reklamlar ve
kalabalık trafik gibi teknolojik gelişmelerle ilişkilendirirken yalnızca
film ve fotoğrafı, hızlı kesmeler, çoklu kamera açıları, anlık yer ve
zaman değişimleri gibi tekniklerle şok deneyimini biçimsel bir ilkeye
yükselttikleri için ayrı bir yere koyar.22
Teknik ve Algılama
İnsanın çevresi bu denli değişince, yeni duruma uyum
sağlayabilmek için insan da hızlı bir dönüşüm sürecine girer. “Tarihin
uzun dönemleri boyunca insanlığın varoluş biçiminin bütünüyle
birlikte, duyularıyla algılama biçimi de değişime uğrar”.23 Burada bir
belirlenimlik ilişkisi mevcuttur. Duyular aracılığıyla algılama
biçiminin varoluş biçimiyle belirleniminden bahsedilir. Varoluş biçimi
ise doğal ve daha fazlası tarihsel koşullarla, asıl olarak ise bunların yol
açtığı toplumsal koşullarla açıklanır: “Geç dönem Roma sanat
endüstrisinin ve Viyana Genesis’inin gerçekleştiği kavimler göçü çağı,
antik çağdan yalnız sanatıyla değil, ama algılayış biçiminin
farklılığıyla da ayrılmaktaydı”.24
Bu noktada çağın insanının yeni gereksinimlerini karşılamak üzere
yeni bir teknik, yeniden üretim devreye girer. Benjamin, “yeniden
üretim tekniği, yeniden üretilmiş olanı geleneğin alanından koparıp
almaktadır” der. Bu teknik;
yeniden-üretilmişi çoğaltarak, onun bir defaya özgü varlığı yerine,
yine onun bu kez kitlesel varlığını geçirmektedir. Ve yeniden-üretilmiş
olanın, alımlayıcıya bulunduğu konumda seslenmesine izin vermekle,
üretilmiş olanı güncelleştirmektedir. Bu iki süreç, gelenek yoluyla
aktarılmış olanın dev bir sarsıntı geçirmesine yol açmaktadır – bu
gelenek sarsıntısı, şu andaki bunalımın öteki yüzünü ve insanlığın
yenilenişini dile getirmektedir. Sözü edilen süreçler, günümüzde kitle
devinimleriyle çok yakından bağlantılıdır. Bunların en güçlü ajanı ise
filmdir. Sinemanın toplumsal önemini, en olumlu yönüyle bile ve
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özellikle bu önem çerçevesinde, bu yıkıcı ve arındırıcı yönü göz
önünde tutmaksızın düşünebilmek olanaksızdır: Gelenek denilen değer
kalemi kültür mirasından tasfiye edilmektedir.25
Yapıtın alımlayıcıya bulunduğu konumdan seslenmesi için
biricikliğinden
vazgeçmesi
gerekir.
Benjamin
belki
demokratikleştirme kavramını kullanmamaktadır, ancak bu önerme
kitlelerin
sanatın
ve
bilginin
demokratikleşme
isteğiyle
ilintilendirilebilir. Herhalde görece artan refah ve eğitim düzeyiyle
birlikte giderek daha çok insan, evinde harcıalem tablolar görmek ve
senfoniler dinlemek istemektedir. “Günümüzde kitlelerin nesneleri
uzamsal ve insani açıdan ‘yakınlaştırmaya’ yönelik, tutku derecesine
varan isteği ile, her olgunun biriciklik niteliğini yeniden-üretim
yoluyla aşmak eğilimi atbaşı gitmektedir. (...) Nesnenin çevresini
saran kabuktan çıkarılması, özel atmosferinin yıkılması, belli bir
algılamanın belirtisidir; bu algılamanın ‘nesnelerin tümel eşitliği’ne
ilişkin duyumu o denli yoğun bir düzeye varmıştır ki, bu duyum
biriciklik niteliğini taşıyan bir nesneden de yeniden-üretim yoluyla
elde edilebilmektedir.26
Benjamin’in, “gerçek bir devrim niteliğindeki ilk yeniden-üretim
aracı olan fotoğrafın” doğuşuyla sosyalizmin doğuşu arasındaki
eşzamanlılığı vurgulaması anlamlıdır.27 Bu ilişkilendirme, kitlelerin
devinimleriyle tekniğin biçimlenmesi arasında belirlenimci bir ilişki
olduğunu ima eder. Teknikle ilgili bir diğer belirlenimlilik iddiası da
aygıt ve algı ilişkisine dairdir. Bu durumda, kitleler tekniği
belirlerken, teknik algıyı belirlemektedir.
Mémoire involontaire’in içinde bulunan ve bir algılama nesnesinin
çevresinde kümelenmeye çalışan çağrışımlar, bu nesnenin aurası diye
adlandırıldığı takdirde, bir algılama nesnesinin aurası, bir kullanım
nesnesinde uygulamanın izleri niteliğiyle belirginleşen deneyi
karşılar. Temelini kamerada ve bu doğrultudaki sonraki aygıtlarda
bulan yöntemler, mémoire volontaire’in kapsamını genişletirler;
bunlar, bir olayı görüntü ve sesle, bir aygıt aracılığıyla her zaman
saptamayı olanaklı kılarlar. Böylece söz konusu yöntemler, içinde
pratiğin gittikçe gerilediği bir toplumun önemli buluşlarına dönüşür
(...) İstenç ürünü ve daldan dala atlayan belleğin, yeniden-üretim
tekniğince desteklenen sürekli hazır olma konumu, imgelemin hareket
alanını daraltmaktadır. İmgelem, belki de özel türde istekleri dile
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getirebilme yetisi diye tanımlanabilir; bunlar, yerine getirilmeleri
bağlamında “güzel bir şeylerin” düşünülebileceği isteklerdir.28
Burada Benjamin imgelemi sanatla, bakmakla doyulamayan ya da
tüketilemeyenle ilişkilendirmektedir. Oysa fotoğraf gibi bir yenidenüretim tekniği, karşılaşmanın doygunlukla sonuçlanacağı “açlık
karşısındaki yemek ya da susuzluk karşısındaki su anlamına gelir”.29
Bu durum da Benjamin’e göre bir bunalıma işaret eder:
Sanatsal yeniden-üretime dair olarak bu konumda belirginleşen
bunalım, algılamada başgösteren bunalımın bir parçası sayılabilir.
(…) İstençsiz bellekten kaynaklanan imgelerin ayırıcı özelliği,
bunların bir aura’ya sahip olmalarında arandığı takdirde, fotoğrafın
“aura’nın çökmesi” olgusuna önemli ölçüde katkıda bulunduğunu
kabul etmek gerekir.30
Benjamin aygıt ve algı arasındaki belirlenimci ilişkiye ilişkin
olarak resim ve fotoğraf arasında, tiyatro ve sinema arasında analojik
bir karşılaştırma yapar. İkisi arasındaki ayrımı büyücü ve cerrahın
farkıyla açıklar. Ona göre büyücü hastayla olan doğal uzaklığı korur,
ona salt dokunmakla yetinir, cerrah ise uzaklığı –hastanın içine ellerini
sokarak- azaltır, bir yandan da hastasına insan gözüyle değil,
neşteriyle açacağı bir gövde gözüyle bakar. Bu ilişki, ressam –
kameraman ilişkisine benzer. Ressam, konusuyla doğal uzaklığını
korurken, kameraman, olgunun dokusunun derinliklerine girer:
Ressamınki bütünsel (...), kameramanınki ise parçalanmış bir
resimdir ve bu resmin parçaları yeni bir yasaya göre biraraya gelir.
Böylece gerçekliğin film yoluyla betimlenmesi, bugünün insanı için
başkalarıyla karşılaştırılamayacak önemdedir, çünkü bu betimleme
türü, insanın sanat eserine yöneltmekte haklı olduğu bir istemi,
gerçekliğin aygıttan özgür görüntüsüne ilişkin istemi, özellikle aygıtla
en
yoğun
kaynaşma
içerisinde
oluşundan
ötürü,
karşılayabilmektedir.31
İkinci karşılaştırmada, sahne sanatçısının sanatsal edimi doğrudan
sanatçı tarafından, sinema sanatçısının sanat edimi ise aygıt
aracılığıyla sunulur. Aygıtın aracılığı sinema oyuncusunun ediminin
bütünselliğinin zorunluluğunu ortadan kaldırır:
Aygıt, kameramanın yönetimi altında sürekli olarak bu edim
karşısında tutum alır. Montajcının kendisine verilen malzemeden
28
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oluşturduğu tutumlar zinciri, montajı tamamlanmış filmi oluşturur. Bu
film, belli sayıda devinim ögelerini kapsar; kamera, ögeleri bu
nitelikleriyle yakalamak zorundadır – yakın çekimler gibi özel
ayarlamalar açısından bu durum, elbet özellikle böyledir. Böylece
oyuncunun edimi bir dizi optik testten geçmektedir. Bu, sinema
oyuncusunun ediminin aygıt aracılığıyla sergilenmesi olgusunun
doğurduğu birinci sonuçtur. İkinci sonucun kaynaklandığı olgu ise,
sinema oyuncusunun, edimini izleyiciye sunanın kendisi olmaması
nedeniyle, tiyatro oyuncusuna özgü bir olanaktan, temsil sırasında
edimi izleyiciye göre ayarlama olanağından yoksun bulunmasıdır.
Böylece izleyici, oyuncuyla kurulmuş herhangi bir kişisel ilişkiden
etkilenmesi söz konusu olmayan bir bilirkişiye dönüşmektedir.
İzleyicinin sinema oyuncusuyla özdeşleşmesinin tek yolu, aygıtla
özdeşleşmesidir. Dolayısıyla izleyici de aygıtın tutumunu almakta,
yani test yapmaktadır. Böylesi, kült değerler karşısında takınılabilecek
bir tutum değildir.32
Yukarıdaki alıntının son cümlesindeki sanat eserinin kült
konumundan farklılaşması savını akılda tutarak Benjamin’in Sanat
Yapıtı makalesinde yer verdiği Arnheim’ın sözlerine bir bakalım:
Sahnede eylemde bulunan oyuncu, bir role bürünür. Sinema
oyuncusu ise bu olanaktan çoğu kez yoksundur. Sinema oyuncusunun
edimi bir bütün olmayıp, tek tek çok sayıda edimden bir araya
gelmedir. Stüdyo kirası, rol arkadaşlarının bulunabilmesi, dekor vb.
gibi, hesaba katılması gereken rastlantısal noktaların yanı sıra,
mekanizmanın temel zorunlulukları da oyuncunun oyununu
kurgulanabilir bir dizi parçaya ayırır. Bu bağlamda birincil olarak
önem taşıyan, ışıklandırmadır; ışıklandırmanın kurulması, beyaz
perdede bütünsel ve hızlı bir akış gibi görünen bir olayın
betimlenişinin, bir dizi tek tek çekimle gerçekleştirilmesini zorunlu
kılar (…) Sanatın onca zaman gelişebileceği tek alan sayılmış olan
“güzel görünüş” alanından artık uçup gitmiş olduğunu bundan daha
çarpıcı gösterebilecek bir örnek yoktur”.33
Yukarıdaki iki örnekte de sanatın konumundaki büyük değişime
vurgu yapılmaktadır. Artık “yeniden üretilebilirlik, sanatı kutsal
törenlerin asalağı olmaktan kurtarmaktadır ancak sanatsal üretimde
hakikilik ölçütünün iflasıyla birlikte, sanatın toplumsal işlevi de bir
bütün olarak köklü bir değişim geçirmiştir. Sanatın kutsal törenden
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temellenmesinin yerini bir başka uygulama, yani sanatın politika
temeline oturtulması almıştır”.34
Montaj
Özel bir medyum olarak sinemanın kendine özgü teknikleri,
algının biçimlendirilmesinde özel bir role sahiptir. Benjamin’in en çok
önem verdiği teknik montajdır. Dadacı sanattan ve Brechtyen
tiyatrodan örneklerle bir arada ele alınan montaj tekniği seyirciyi şoka
davet eder. Bu yönüyle montaj, zamanın insanının alışık olduğu
yaşantıya uygun, etkili bir yöntem olarak öne çıkar:
Dadaizmin devrimci gücü, sanatı otantikliği açısından
sınamasındaydı. Biletler, makaralar, izmaritler resimsel ögelerle
karıştırılıp natürmort yapılıyor, etrafına da birer çerçeve
geçiriliyordu. Bu şekilde insanlara şöyle deniliyordu: Bakın,
çerçeveniz zamanı parçalıyor. Günlük hayatın otantik en küçük
parçası, bir resimden daha çok şey anlatır. Bu devrimci tavrın büyük
bir kısmı fotomontaja geçmiştir.35
Benjamin’e göre Dadacılar resim sanatını, deneyimin yerini şoka
bıraktığı yeni çağın teknik olanağı olan filme uyarlamışlardır:
Daha önce insanı çağıran bir görünüm ya da ikna edici bir ton
niteliğinde olan sanat yapıtı, Dadacılarda bir mermiye dönüşür.
İzleyiciye çarpar. Dokunsal bir nitelik kazanır. Böylece Dadacı sanat
yapıtı, filme duyulan istemi desteklemiştir; filmin dikkat dağıtıcı ögesi
de birincil olarak dokunsal bir ögedir, başka deyişle olayların geçtiği
yerlerin ve bakış açılarının değişimini temel alır; bütün bu
söylenenler, darbeler halinde izleyiciye çarpar. (Resim izleyiciyi derin
düşünmeye davet ederken, filmde) belli bir sahneye ilişkin çekim
görüldükten hemen sonra, yerini bir başkasına bırakmıştır; eski sahne
saptanamaz. Sinemadan nefret eden, sinemanın önemi konusunda
hiçbir şey anlamamış (...) Duhamel bu durumu şu notuyla
tanımlamıştır: “Artık düşünmek istediğimi düşünemiyorum.
Düşüncelerimin yerini devingen görüntüler aldı”. Gerçekten de bu
görüntüleri izleyendeki çağrışımlar akışı, görüntülerdeki değişmeyle
hemen kesintiye uğrar. Filmin, her şok etkisi gibi, ancak yoğun bir
bilinç düzeyiyle yaşanabilecek olan şok etkisi, işte bu konumu temel
alır. Film, Dadaizmin henüz aynı zamanda ahlaki şok etkisinin
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ambalajı içinde sakladığı fiziksel şok etkisini, teknik yapısı
aracılığıyla bu ambalajdan kurtarmıştır.36
(...) Sinema, günümüzde yaşayan insanların göğüslemek zorunda
oldukları, yoğunluğunu arttırmış yaşam tehlikesine uyan sanat
biçimidir. Kendilerini şok etkilerine açma gereksinimi, insanların
kendilerine yönelik tehlikelerle uyum sağlama biçimlerinden biridir.
Sinema, tamalgılama aygıtının uğradığı köklü değişimlere uygun
düşen bir biçimdir – burada sözü edilen değişimler, bireysel yaşam
ölçütünde olmak üzere günümüz büyük kentinin trafiği içersinde her
bireyin, tarihsel ölçüt de içerisinde olmak üzere, bugünün her
vatandaşının yaşadığı değişimlerdir.37
Benjamin mimari yapıtların algılanmasına ilişkin açıklama
yaparken, algılama hakkında bir genellemeye varmıştır: “Görsel
alımlama aslında yoğun bir dikkatten çok, geçerken şöyle bir ayırdına
varma olgusundan kaynaklanır”. Sonunda ise şu yargıya varır:
Tarihin dönüm noktalarında insanın algılama aygıtına verilen
görevlerin, salt görsellikle, yani yoğun iç gözlem aracılığıyla yerine
getirilmesi olanaksızdır. Bu görevlerin üstesinden zamanın akışı
içinde dokunsal alımlamanın, yani alışkanlığın yönlendirmesiyle
gelinir.
Alışmayı, dikkati dağınık olan da başarabilir. Dahası, belli
görevlerin dikkat dağınıklığı konumunda yerine getirilmesi, bunları
yerine getirmenin o insan için alışkanlığa dönüşmüş olduğunu
kanıtlar. Sanatın yol açtığı biçimiyle dikkatin dağılması aracılığıyla,
tamalgının yeni görevlerinin ne ölçüde yerine getirilebilir olduğu
gizlice denetlenmiş olur. Genelde birey, böyle görevlerden kaçınma
eğiliminde olduğundan, sanat bu görevlerin en güç ve en önemli
olanına, kitleleri harekete geçirebileceği noktada saldıracaktır. Halen
sanat, bu saldırıyı sinema alanında gerçekleştirmektedir. Dikkat
dağınıklığı konumunda gerçekleşen ve ağırlığını sanatın bütün
alanlarında daha çok duyuran, aynı zamanda da tamalgılamadaki
köklü değişimlerin belirtisi niteliğini taşıyan alımlama, sinemada
kendine özgü bir deney aygıtı bulmaktadır. Film, yarattığı şok
etkisiyle, alımlamanın bu biçimine uygun düşmektedir. Film, yalnızca
izleyiciyi bir bilirkişi tutumuna sokarak değil, ama sinemadaki
bilirkişi tutumunun dikkati içermesini kural olmaktan çıkararak da
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kült değerini ikinci plana itmektedir. Bu konumda izleyici, dikkati
dağınık bir izleyicidir.38
Filmin yarattığı şok etkisinin Dadacılığın yanındaki ikinci ilham
kaynağı Brechtyen tiyatrodur. Benjamin, Üretici Olarak Yazar
makalesinde epik tiyatroyu daha yeni iletişim araçlarıyla rekabete
girişmek yerine, onları uygulamaya ve onlardan öğrenmeye çalışan,
film ve radyonun güncel gelişimlerine ayak uydurmuş olan,
zamanımızın tiyatrosu olarak tanımlar.39 Brecht, bu uyumu sağlamak
için “geniş yer gerektiren senaryoları terk etmiştir. Böylece, sahneizleyici, metin-gösteri, yönetmen-oyuncu arasındaki işlevsel ilişkiyi
değiştirmeyi başarmıştır. Ona göre, epik tiyatro eylemler
geliştirmemeli, durumlar sergilemelidir. Bu durumları, eylemlerin
kesintiye uğratılmasını sağlayarak elde eder. (…) Kesintiye uğratma
ilkesiyle, epik tiyatro burada son yıllarda sinema, radyo, fotoğraf ve
basın aracılığıyla tanımış olduğumuz montaj tekniğini benimser.
Monte edilen öge, içine konduğu bağlamı kesintiye uğratır”.40
Benjamin, Brecht’in radyo ve film için çok önemli olan montaj
tekniğini, modaya uygun bir şey olmaktan çıkarıp insani bir olay
haline gelecek şekilde kullandığını belirtir. Epik tiyatro, bütünlüklü,
bitmiş sanat yapıtının karşısına teatral laboratuarı çıkarır. Bu
laboratuarın deneylerinin merkezinde yer alan şey, insandır. Bugünün
insanı; yani indirgenmiş biri, soğuk bir dünyada buz kesmiş bir
insandır. Seyirciyi duygularla –bunlar isyan duyguları bile olsalardoldurmaktansa, onları düşünme aracılığıyla içinde yaşadıkları
koşullara kalıcı bir biçimde yabancılaştırmayı amaçlar.41
Şokun günlük hayattaki baskınlığını olumsuz bir dille açıklayan
Benjamin, sanatlarda şok etkisinin izleyiciyi uykusundan uyandıran,
yararlı bir yöntem olduğunu savunur. Bu bir çelişki olarak kabul
edilebilir mi? Burada bir çelişki olmadığını savunmak üzere, metropol
hayatının getirdiği şokla, dikkati dağınık (distracted) seyirciyi
‘kendine getirmek’ için örneğin sinemada ve tiyatroda kullanılan
şokun aynı şey olmadıkları ya da tam da aynı şey oldukları zira günlük
hayat içinde şoklara göğüs germeye alışık seyirciye ulaşmanın yegane
yöntemi olduğu ihtimalleri sıralanabilir. Nitekim, Proleteryadan
Bahsetmenin Yasak Olduğu Ülke makalesinde “Aristocu katharsisi
reddeden epik tiyatro”, der Benjamin:
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bir film şeridi üzerindeki görüntülere benzer şekilde kesik kesik yol
alır. Temel biçimi, oyundaki ayrık ve belirgin durumların birbirleri
üzerinde yaptığı şok etkisidir. Şarkılar, sahne dekorunda yer alan
başlıklar, oyuncuların jeste dayanmaları durumları birbirinden
ayırmaya yarar. Böylece her yerde izleyicideki yanılsamayı bütünüyle
kıran uzaklıklar yaratılmış olur. Bu uzaklıklar, izleyicinin eleştirel bir
tavır almasını, düşünmesini sağlamayı amaçlar.42
Burada, metropol hayatının yöntemlerini sanatın takip etmesi
durumu söz konusudur. Uzaklıklar, yabancılaşma, şok, kesinti
(montaj) gibi kavramların tümünün, belki de yarattıkları tüm
olumsuzlukları gidermek aracılığıyla sanat alanında bir panzehir gibi
kullanılması (çivi çiyi söker diye düşünüyor olacak), böylece seyirciye
nasıl bir dünyada yaşadığına dair uyanık yorumlar yapma fırsatı
vermesi önerilmektedir. Nitekim Buck-Morss da Benjamin’in estetiği
dönüştürüp geri kazanarak ironik ya da diyalektik olarak faşizme karşı
politik bir cevap yerine geçebilecek bir antidot olarak kullanmayı
önerdiğini belirtir.43
Benjamin, metropol hayatının getirdiği kavramları devşirme işini
kendi çalışmaları için de uygulamıştır. Gilloch, sürrealistler gibi
Benjamin’in de orjinal olarak ayrı duran ögeleri birleşirmek ve
kışkırtıcı kombinasyonlar üretmek üzere uyuşmazlığı taklit etmeye
çabaladığını, önemsiz, küçük görülen ya da saçma olanların, ‘profane
illumination’ (dünyevi aydınlanma) üretmek üzere kurtarılması,
deşifre edilmesi ve yeni gruplar halinde bir araya getirilmesi gereken
değerli şeyler olarak gördüğünü bildirir.44 Yine Benjamin, örneğin
Pasajlar projesinin yöntemini edebi montaj olarak açıklar. Yorum
yapmaksızın sadece göstermeyi tercih eder, değerli ve hüner içeren
şeyleri değil, paçavraları, atıkları kullanır.45 Adorno’ya göre
Benjamin’in niyeti, materyalin şok benzeri montajını ortaya çıkarmak
için tüm görünen yapıları ve bu yapıların değerlerini terk etmektir. Bu
noktada felsefe sürrealizme başvurmakla kalmaz, bizzat sürreal hale
gelir.46 Sürrealist montaj, parçalanmış inşaanın gereklerine uyum
sağlar, görsel temsili kolaylaştırıp ön plana çıkarır ve yanyana
getirdiği
tarihin
çöplüğünün
ve
ıvır
zıvırın
yeniden
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değerlendirilmesini ortaya koyar.47 Öte yandan, parçalanma ve
uyuşmazlık, görünür olan ve gözden kaçan, şok ilkesi gibi modern
metropolisin Benjamin tarafından tanımlanan kökten deneyimleri,
Pasajlar’ın metodolojik ve tarih yazımına ilişkin yeniliklerine ilham
vermişlerdir.48
Sinema
Hansen, Benjamin’in film üzerine görüşlerini Eisenstein’in son
derece belirsiz “cinema of attractions” kavramından ödünç aldığını
ileri sürer. Bu terim erken dönem sinemada baskın olan
etkileme/büyüleme biçimlerine dayanan tarihsel bir film seyirciliği
kavramına dayanmaktadır. Filmsel temsilin büyülü ve yanılsamacı
gücü, bu gücün kinetik ve zamana ilişkin manipülasyonları gibi
etkinlikler (attractions) önerir. Aktörlerin kameraya yinelenen
bakışlarıyla örneklenebilen bu son derece teşhir edici eğilim, bu
kavramın önerileri arasındadır.49 Eisenstein’ın kullandığı, çarpıcı
kurgu olarak da bilinen yöntemde montaj kavramı, makine
parçalarının ya da boruların birleştirilmesi anlamına gelen gündelik
teknik terimceden alınmıştır. Atraksiyon kelimesi ise müzikholden
alınmasına rağmen aslında Reflexology’nin belli uyaranların belli
tepkilere yol açacağı önermesine dayanmaktadır. Çarpıcı ya da
atraksiyonlu kurgu izleyiciyi duyumsal ve psikolojik bir eyleme
yöneltmek, izleyicide coşkusal şoklara yol açmak amacındadır.
Sinemada izleyicide bu çeşit koşullu tepki yaratmanın en kestirme
yolu çağrışımlardan faydalanmaktır. Bu yöntemde İzleyici anahtar
ögedir. Örneğin Grev’deki boğazlanan boğa parçası köylülerde veya
mezbaha işçilerinde beklenen etkiyi yaratmaz. Ancak kentlilerde bu
görüntüler kolayca barbarlık çağrışımı uyandırırlar.50 Anlatı
sinemasının 1906-7 yıllarında ABD’de standartlaşmasıyla modası
geçmiş sayılan bu teknik, anlatı sinemasından dışlanmış, avangard
sinema ve müzikaller gibi spesifik örnekler haricinde yeraltına
çekilmiştir.51
Ancak Eisenstein-Benjamin etkileşimi salt Eisenstein’in erken
dönem kavramlarından olan “cinema of attractions” ile sınırlı değildir.
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Kuşkusuz 19. yüzyılın çelik, cam gibi yeni inşaat malzemelerinin
montaj tekniğiyle biçimlendirdiği kent mimarisi Pasajlar çalışmasının
yöntemini biçimlendirmede önemli rol oynar. Ancak Benjamin’in
sözleri, büyük ölçüde Eisenstein’in polifonik montaj tekniğini de
hatırlatmaktadır:
Son derece ayrıntılandırılmış ve çarpıcı bir imgesel güç tarafından
açıkça yapılmış bir tanımın, Marksist metodun gerçekleştirilmesiyle
birleştirilmesi nasıl mümkün olabilir? Burada ilk aşama montaj
ilkesini tarihe taşımak olmalıdır. Bu, büyük ölçekli konstrüksiyonların
en küçük ve ayrı parçaların birleştirilmesinden meydana gelmesidir.
Montaj, kuşkusuz tümel olay kristalini küçük tikel an analizinde
keşfetmektir.52
Benjamin’in yukarıdaki sözleri Eisenstein’ın titremsel montaj
(tonal montage) adını verdiği anlayış karşısında geliştirdiği
üsttitremsel montaj, Overtonal ya da polifonik montaj tekniğini
andırmaktadır. Klasik anlatıda ya da müzikte bir egemen öge (tones,
overtones), yanında diğer ögelerle birlikte parçayı oluşturur.
Geleneksel kurgu, çekimlerdeki egemen ögeye göre belirlenen
kurgudur. Egemen öge değişmekle birlikte tecimsel sinemada
dramatik değerdir. Eisenstein, bu kurguyu aristokratik sayar. Çünkü
içinde bir hiyerarşi barındırmaktadır.
Oysa polifonik (overtonal) montaj Eisenstein’in aristokratik olarak
değerlendirdiği tonal montaja karşı demokratik bir alternatiftir.
Polifonik montajı Eski ve Yeni filminin yağmur duası sekansında
kullanan Eisenstein bu yönteme demokratik der, çünkü bu yöntemde
tek bir egemen ögeye bağımlılık yoktur.53 Overtonal montaj, tonal
montajdan parçanın tüm çekiciliklerinin topluca hesaplanmasıyla ayırt
edilir. Bu yöntem, ayrıcalığını benzersiz yapıtları elinde tutmaktan da
alan seçkinlerin kültürünün, kitle kültürünün eşitleyici dalgası
karşısında ağırlığını yitirdiğine tanık olduğumuz çağın bir analojisi
olarak tanımlanabilir.
Sonuç
Benjamin, romantik bir ütopyacı değildir. Büyük devrimci
potansiyeller taşıdığına inandığı sinemanın verili şartlarda isteneni
veremeyeceğinin farkındadır. “Sinemadaki kapital ağırlığını koruduğu
sürece, genelde bugünün sinemasından beklenebilecek tek devrimci
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nitelikteki hizmet, sanata ilişkin geleneksel tasarımlara yönelik
devrimci bir eleştiriyi gerçekleştirmektir” der Benjamin ve günün
sinemasının özel durumlarda bunun da ötesine geçerek, toplumsal
koşullara, dahası mülkiyet düzenine yönelik bir eleştiriyi
destekleyebileceğini yadsımasa da, bunun önemli bir ağırlık noktası
oluşturmadığını vurgular.54
1920’lerde ütopyacı olmak için haklı nedenlere sahip Eisenstein’ın
başarılı deneyleri Almanya’daki aydınları fazlasıyla etkilemişti.
Herhalde dadacıların, sürrealistlerin, ilk dışavurumcuların,
futuristlerin ve sanat alanının üretici olmayan tarafında duran
Marksist-ütopyacı aydınların yeni ve güçlü sinema medyumu
karşısında, hele Sovyet kardeşlerinin uygulamalarını gördükten sonra
heyecan duymaları anlaşılır. Oysa daha sadece bundan bir on yıl
sonra, 1935-36’da Benjamin “Sanat Yapıtı” makalesini yazdığında
“Kracauer’in film ve fotoğrafın kararlı bir rol oynayacağına dair
iddiası sonuçsuz kalmış görünmektedir; Devrimci bir kültür
geliştirmek bir yana, teknik yeniden üretim medyası kendisini bir
yandan baskıcı toplumsal ve politik güçlere, öncelikle de mitin faşist
yeniden inşasına, diğer yandan liberal kapitalist pazara ve Stalinist
kültürel siyasaya bırakmıştır”.55 Sanat Yapıtı makalesinin gecikmiş
momentinin ütopyacı savları desteklemek için ancak vurgusunu filmin
ne olduğundan, filmin kotarılamamış olanaklarına ve gerçekleşmemiş
vaatlerine kaydırabilmiştir.56
Benjamin, özellikle “Sanat Yapıtı” makalesinde kitle kültürünü ve
yeni teknolojileri, birbirlerini belirleyen kaçınılmaz olgular olarak
olumlar görünmektedir. Ancak Buck-Morss’un da belirttiği gibi, bu
açık ve kararlı bir olumlama değildir. Sanat Yapıtı makalesinin
sonunda Benjamin bir uyarıda bulunmaktadır. Faşizm, teknik araçları
kullanarak yeni proleterleşmiş kitleleri organize etmeye girişmiştir.
Haklarını tanımaya asla yanaşmaksızın kitlelerin kendilerini ifade
edebilmelerini sağlamıştır. Bu yüzden faşizmin mantıksal sonucu
politik yaşamın estetize edilmesidir.57 Benjamin’in buna karşı
verilmesi gerektiğini söylediği cevap (“sanatın politize edilmesi”),
diyalektik olarak görülebilir ve düşünürün teknik olarak yeniden
üretim, fotoğraf, sinema gibi modern zamanların olanaklarını bu yolda
54

Walter Benjamin: “Tekniğin Olanaklarıyla…”, Pasajlar, 2002, s. 53.
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kullanma tavsiyesi, bu olanakların moderniteyle ilişkisi de ortaya
koyulduğuna göre modernite içinden verilen bir cevap gibi
görünmektedir. Ancak Buck-Morss, bu fikrin modernitenin tüm
kavramsal düzenini değiştirme potansiyeli taşıdığını iddia
etmektedir.58 Benjamin kitle toplumunu eleştirel olarak ele alır. Onu
biçimlendiren teknik olanakların nasıl kullanılması gerektiğine dair
öneriler getirir ancak, bu olanakların olumsuz yanlarına daha çok
vurgu yapar. Meral Özbek, Benjamin’in insan deneyiminin ve
nesnelerin taşıdığı hale izlerinin salt bilişsel bir dilin diyalektik
olmayan yorumlayıcı müdahalesi aracılığıyla yok edilmesini doğru
bulmadığını kaydeder.59 Gerçekten de Benjamin, geçmişin
yüklerinden, göz bağlayıcı mitostan kurtulmanın ille de özgürleşme
getirmeyeceğini, göz bağlayıcığın yeni formlarda yeniden ortaya
çıkabileceğini, üstelik bu kez deneyimlerinden soyunmuş insanın
mitosa karşı korunmasız kalacağını göstermek ister. Bu nedenle
Benjamin’in çalışmalarında moderniteyle ilişkili uyarı tonlamaları,
müjde tonlamalarına baskın gelir. Bu da onun modernite karşısındaki
eleştirel ve ikircikli tutumunu gösterir.
Kaynakça
Benjamin Walter, “The Storyteller: Reflections on the works of
Nikolai Leskov”, Illuminations: Essays and Reflections (ed. Hannah
Arendt), New York: Schocken Books, 1969 (83-110).
Benjamin, Walter, “Proleteryadan Bahsetmenin Yasak Olduğu
Ülke”, Brecht’i Anlamak (çev. Haluk Barşcan, Aydın İşisağ),
İstanbul:Metis, 1984.
Benjamin, Walter, “Üretici Olarak Yazar”, Brecht’i Anlamak
(çev. Haluk Barşcan, Aydın İşisağ) İstanbul:Metis, 1984.
Benjamin, Walter, “Deneyim ve Yoksulluk”, Parıltılar, (çev.
Yılmaz Öner), İstanbul:Belge, 1990.
Benjamin, Walter, “On the Theory of Knowledge, Theory of
Progress”, The Arcades Project, (çev. Howard Eiland ve Kevin
Mclaughlin), Mass.:Cambridge, 1999.
Benjamin, Walter, “Baudelaire’de Bazı Motifler Üzerine”,
Pasajlar (çev. Ahmet Cemal), İstanbul:YKY, 2002.

58

Susan Buck-Morss, a.g.e. s. 5
Meral Özbek: “Walter Benjamin Okumak II”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi 55(3), 2000, s. 107

59

83

84

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Benjamin, Walter, “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği
Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar, (çev. Ahmet Cemal), İstanbul:YKY,
2002.
Buck-Morss, Susan, “Aesthetics and Anaesthetics: Walter
Benjamin’s Artwork Essay Reconsidered”, October, No 62, Fall,
1992, (4-41).
Cadava, Eduardo, Words of Light: Theses on the Photography
of History, Princeton:PUP, 1998.
Eisenstein, Sergey, Film Duyumu, (çev. Nijat Özön),
İstanbul:Payel, 1984.
Gilloch, Graeme, Walter Benjamin: Critical Constellations,
Cambridge: Polity, 2002.
Hansen, Miriam, “Benjamin, Cinema and Experience: The Blue
Flower in the Land of Technology” New German Critique, 40,
Winter 1987, (179-224).
Jay, Martin, Songs of Experience: Modern American and
European Variations on a Universal Theme, Berkeley:UCP, 2004.
Özbek, Meral, “Walter Benjamin Okumak II”, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi 55(3), 2000 (103-131).

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Grafik Tasarımda Yapıbozumculuk
(Deconstructıvısm)

Arş. Gör. Rahşan Fatma AKGÜL
Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Grafik Bölümü
rahsan.7@hotmail.com

Özet
Bu makalede, tasarımın teori ile buluşma noktalarından ve disiplinler
arası etkileşimin en güncel örneklerinden biri olan Yapıbozumculuk
(Deconstruction)’ un dününe ve bugününe ilişkin saptamalar yapılmaya
çalışılmıştır. Bu saptamalar yapılırken, dilbilim ve felsefe kaynaklı kuramsal
çözümlemeler araştırılarak izlenen yolda, düşüncenin grafik tasarım
öncesinden bu yana göstermiş olduğu gelişime ait veriler elde edilmeye
çalışılmıştır. Bununla birlikte, kendine özgü organik yapısı gereği
Modernizm’ den ayrıldığı durumlarda bile ondan beslendiği gerçeği bu
sorgulama biçimine yönelik çalışmanın sınırlarını genişleterek grafik
tasarımda Modernizm, Postmodernizm süreçlerini de araştırmanın konusu
haline getirmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yapıbozumculuk, Grafik Tasarım, Derrida

Abstract
In this study, attemps are performed in order to determine
“deconstruction’s history which is a meeting point between theory and design
and also a topical example of interaction between disciplines. During this
determination, data about the development of idea before graphic design is
aimed to be obtained while an intend is kept to search between philosphy and
linguistic resources. Even if it is separated from Mordernism because of its
organic structure, the fact that is compulsorily fed from Modernism has
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forced this study to broaden and include the Modern and post-Modern
courses.
Key Words: Deconstructivism, Graphic Design, Derrida

Felsefe ve sanat, dünyayı kendine has yöntemleri ile kavramanın
ve anlamlandırmanın farklı biçimleridir. Bu iki kavram, birbirinden
çok ayrı göründükleri durumlarda bile, aslında özünde ortak bir
kökene sahiplerdir. Tüm algılamaların, tarihsel deneyimlerin,
disiplinler arası etkileşimin, sanatsal yeniden biçimlendirmelerle var
olmasını amaçlayan bir grafik tasarım bu özü dikkate alarak, teori ve
grafik tasarımın ortak temel öğelerini taşıması koşuluyla
karşılaşacaktır.
Grafik tasarım, pratiklerini teoremlerle geliştirirken kendisini her
daim yaşamla iç içe tutmuştur. Bu anlamda doğal olarak tek bir
öğrenme yöntemi ve felsefesini de bünyesinde barındırmamıştır.
Rasyonalizm’ in önemsiz olduğu bir çağda, grafik tasarımın bireysel
eforlarla kendisini var ettiği bir görüntüde, aslında teori ile tasarımın
birbirine bu derece yakın bir ilişki içine girmiş olması, eklektisizmin
kaçınılmaz etkisi de hesaba katılırsa hiçte yadırganacak bir durum
değil, aksine önemsenecek bir pozisyondur. Her yöntemin ya da her
düşüncenin bir öncesi olduğu, kendinden öncekilere uzandığı gerçeği
göz önünde bulundurulursa, var olan düşünce akımlarının ve anlatım
biçimlerinin kaynaklarını tam anlamıyla belirlemenin zorluğu da
ortaya çıkmaktadır. Bu düşünce temel alınarak oluşturulan çalışmada,
Yapıbozumcu grafik tasarım anlayışının öncesi ve onu hazırlayan
etmenlerle bugünü arasında tarihsel bir dizge kurulmaya çalışılmıştır.
Bundan dolayı, Yapıbozumcu grafik tasarım anlayışının içinde
bulunduğu Postmodernist sürecin, Modernist dönemden söz
edilmeden anlatılacak bir konu olmadığı ortadadır.
Postmodernizm, Modernizmin kendi ile çatışması sonucunda
“post-modern” haline gelmesidir. Bununla birlikte Modernite, radikal
bir değişiminden sonraya işaret ederek, önce insanı, sonra insan
üretimini değiştirir. Bu açıdan bakıldığında, yeninin veya yakın
zamanın anlatımına yönelik bir ifadedir.
19. yüzyılda kültür üreticileri, metalaşan kültürel üretimlerinin
ticari bir anlayış içerisine girmesi ile kendilerini piyasaya yönelik bir
rekabet içerisinde bulmuşlardır. Bu rekabet beraberinde ortaya konan
kültürel üretimlerde estetik anlamda ‘yaratıcı yıkıcılık’ sürecini
başlatmıştır.
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“I. Dünya Savaşı’ ndan önce ortaya çıkan modernizm, üretim
(makine, fabrika, kentleşme), dolaşım (yeni ulaştırma ve haberleşme
sistemleri) ve tüketim (kitle pazarlarının, reklamcılığın, kitleye yönelik
modanın ortaya çıkışı) alanlarında yeni koşulların yaratılmasında
öncü rol oynamaktan daha çok bu koşullara cevaptır. Ama bu cevabın
aldığı biçim, daha sonra küçümsenemeyecek bir etki taşıyacaktır. Bu
cevap, yalnızca bu hızlı değişiklikleri içselleştirme, düşünme ve
kodlaştırma konularında işe yaramakla kalmayacak, bu değişiklikleri
değişikliğe uğratma ya da destekleme yönünde harekât hattı
konusunda da düşünceler ortaya koyacaktır.” 1
Bununla birlikte, Modernizm geleceğe açılımını saf, soyut ve
evrensel biçimleri ortaya koyarak gerçekleştirmektedir. Geçmişe
ilişkin plastik sanatların referanslarını ret ederek, grafik tasarımda
yeni arayışlara başlamıştır. Onun bu arayışları, görsel bir form olarak
tanımlanan uygulamalar, metotlar, kurallar dizgesine işaret etmekte ve
Modernizm’i grafik tasarımda formal bir yapıda biçimciliğe
dönüştürmektedir. Bu biçimcilik, makine çağının formunu yansıtacak
dinamizme ve sadeliğe sahip olmakla birlikte, işlevsellik kaygısının
içerik ve metinlerini yansıtacak tasarım parçacıklarını da basılmış olan
sayfanın organizasyonuna dahil etmektedir. Modernizm, genelde
sadeliği, devamlı çizgisi, saf renklerin değerlendirilmesi ışık ve gölge
kontrastlıkları ve doğru materyallerin kullanımı ile tanınır. Tasarımcı
Ladislav Sutnar bu durumu; ilgi, sadelik ve performans olarak
karakterize ederken, Alman sanatçı ve tasarımcı Kurt Schwitters ise,
tasarımın imgesel form ve metnin mantıklı ve okunaklı biçimde
düzenlenmesi olarak tanımlar.2
Buradan yola çıkarak, Modernist grafik tasarımcıların, geçmişten
bağımsızlaşma amacıyla makine döneminin ruhunu yansıtmak adına
bütün dekoratif parçaları dışladıkları söylenebilir.
Modern tasarım, sonuca direkt giden bir yol bulabilmek için
sezgisel olandan çok akılcı ve objektif yaklaşımı yöntem olarak
benimsemiştir. Form ve hacim arasındaki ilişkiyi göz önüne de alarak
sistematik metotlara başvurmuştur. Tasarımın biçimsel ve görsel hali
geometrik şekillerin kullanılması ve ana renklerin seçilmesi ile
oluşturulmaktadır. Genelde Modernist tasarımlarda sayfa düzenlemesi
asimetrik olmakla birlikte, yeğlenen metot dikey ya da yatay hatlar
sistemi ya da açıkça betimlenmiş sayfa düzenlemesi şeklindedir.
1

Riley Terence: “The International Style and the museum of modern
Art”, Rizolli, New York 1992, s. 45
2
Roger Remington ve Lisa Bodenstedt: American Modernizm Grafic Design,
Laurence King Publishing, China 2003, s. 29 – 30.

87

88

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Görsel hiyerarşi göz önüne alınarak tasarlanmış sayfalar, grafik
elementlerle zenginleştirilerek akış sürekliliği elde edilmeye
çalışılmıştır.3
Modernizm’ in bütün bu belirleyici özellikleri bir yana, bugünün
grafik tasarım anlayışını etkileyen, yeni bir görsel anlatım
bütünlüğünün nasıl oluştuğunu anlayabilmek için, hiç kuşkusuz
Modernist süreçte ortaya çıkan ve yüzyılın görsel iletişimini ve form
dilini direkt etkileyen modern akımlardan bazılarına değinmekte
doğru bir yaklaşım olacaktır.
19.yüzyıl sonlarında ortaya çıkan Endüstri Devrimi ve onun
getirdiği sosyal, kültürel bozulma ile birlikte, seri üretim,
makineleşme karşıtı bir tutum sergileyen Arts and Crafts hareketi
sonrasında elde edilen bulgular, birbiri ile etkileşim halinde bir
görünüm sergileyen sanat hareketlerinin, yine bu devrimin doğurduğu
sonuçlara yönelik bir takım tepkiler verdiği yönündedir.
“Art Nouveau hareketi sonrasında gelen Kübizm yine endüstri
devriminin karmaşasını yansıtmıştır. Parçalanmış, geometrik
şekillerden oluşan lekeler, düzenlemeler ve tipografi çalışmalarda
hakim olmaya başlamıştır. Fütürizm, Kübizmin etkilerini üzerinde
barındırmakla beraber; Marinetti’ nin (1876-1944) manifestosu ile
bir görsel felsefeyi ortaya çıkarmış; makineleşmeyi, anarşizmi,
aykırılığı, gürültüyü, düzensizliği ilke edinmiş; Kübizm’ deki kolaj
mantığından aşırı bir şekilde etkilenerek kendisini göstermiştir.
Ortaya
koydukları
manifestoların
mantığında
tipografinin
geleneklerine aykırı olarak; yazının düzenini ve geleneksel
devamlılığını ortadan kaldırmak adına noktalama işaretlerini, yazım
kurallarını ihlal etmişlerdir. Sonrasındaki Dadaist akımlarda da
sanatçılar, parçalara ayırmayı, harfi şekil, leke olarak görüp
düzenlemeler yapmışlardır.” 4
Ekonomik ve toplumsal koşullar anlamında başlangıcını ve
kaynağını İkinci Dünya Savaşı sonrasında göz önüne seren
Postmodernizm, yeni bir dünya görüşüne hemen geçilemeyeceği
gerçeği göz önüne alınırsa, düşünsel temelleri ile çok önceleri
kendisini var etmiştir. 1950’lerde Modernizm’ e olan karşı duruşu ile
adından sıkça söz ettiren bu süreç, 1980’lerin başlarında hemen hemen
her olayda kışkırtıcı bir kavram haline dönüşmüştür. Bununla birlikte,
belirsiz duruşu ile Postmodenizm, grafik tasarıma kadar her türlü alan
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üzerinde etki bırakmakta ve çözümsüzlükler nedeni ile durumların
çözümleyicisi olarak kullanılmaktadır.
Teknoloji, bilim ve sonrasında ortaya çıkan yenilikler, sanayi
sonrasındaki insan için günlük hayat içinde normal bir durum halini
almıştır. Modernist insanı anlayabilmenin de güçlüğü buradan
doğmaktadır. Çünkü ‘şaşırabilme’ yetisine sahip ve kurguladığı
kusursuz geleceğe yönelik yürüyüşünü devam ettiren Modernist insan,
geçen süreçte yerini, ‘ şaşırmayan insan’ tipine bırakmıştır. Bunun en
önemli nedeni ise, sanayi toplumunda öznenin kaybolarak, özneinsanın, mekanik ve karmaşık bir üretim sürecinin, basit ve rutin
işlerini yapan kişisine dönüşmesidir. 5
İşte bu anlamda Postmodernizm, bir şaşırtma durumu olarak
zaman içinde zorunluluktan ortaya çıkmıştır. Postmodern süreçte,
sınırlayıcı, kurallara bağlı, genelleme eğilimine sahip her türlü tarz ve
düşünceye karşı çıkılmıştır. Bu karşı çıkış beraberinde sorgulama ile
yoğunlaşmış bir zaman dilimini gündeme getirerek Postmodernizm
adı altında kendini bir süreç olarak yansıtmıştır. Çünkü her sorgulama,
böylesi bir ortamda görsel iletişim hakkında doğru ve yanlış gidiş
yollarının
bulunduğu
fikrini
sabote
etmeyi
planlıyorsa,
Postmodernizm’ e bir süreç olarak bakmak daha doğru bir bakış açısı
olacaktır. 6
Bununla beraber, Postmodern tasarım anlayışına göre, tasarımcı
tam bir özgürlük içinde yaratıcılığını kullanmalıydı. Çünkü
Modernizm’ in tasarımcıya yüklediği dünyayı iyiye götürme amaçlı
misyon, zaman içinde kendisi ile birtakım çatışmalara düşmüştü. Bu
anlamda en iyisi, hiç bir görev yüklenmeden ve kimseye bir şey
anlatma kaygısı taşımadan “yaşamı olduğu gibi yansıtma” istemiydi
işte Postmodernizm bu fikri tasarıma tanımlamaktaydı.7
Grafik tasarım, görevi gereği, tasarımcıya, vücudunu kullanarak
yaşayan kitleyle, düşün gücünü kullanan kitle arasında kültürel
alışverişi sağlayabilme görevini yüklemektedir. İki takım arasındaki
duruşu ile dengeyi korumak zorunda kalışı, zaman içinde, aslında
kendisi düşün takımından olan grafik tasarımcıda, bir anlamda sıkıntı
yaratmıştır. “Çağdaş yaşamın sosyo- ekonomik baskıları, bununla
birlikte inanabileceği ya da kendisine ait veyahut kendisini ait
hissedebileceği hiçbir kutsal düzenin bulunmaması, İkinci Dünya
5

Gencay Şaylan: Postmodernizm, İmge Kitapevi, Ankara 2006, s. 311.
Rahşan F. Akgül: “1980’lerden Günümüze Grafik Tasarımda
Yapıbozumculuk”,Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, İzmir 2008, s. 99.
7
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Savaşı sonrasında gelişen sanat pazarının, sıradan metaya dönüşmesi
bu sıkıntıya sebep olabilecek konulardır.” 8
Yapıbozumda olduğu gibi, bir düşün nesnesinin farklı okuma
katmanları vardır. Postmodern süreçteki, ‘deneysel tasarımlarla’ bütün
bu okuma katmanlarına hakim olma zorunluluğunun vermiş olduğu
sıkıntıyı üzerinden atmaya çalışan grafik tasarımcı, durduğu yer
noktasında, kendini özgürleştirip, bireyselliğini ortaya koyabilme
adına, zaman zaman anlamsızlığa başvurmuştur. Grafik tasarım hem
toplumsal hem de bireysel bir olgudur. Modernistler için belirleyici bir
özellik olan özgünlük, Postmodernizm’ in eklektisizmi içinde
anlamsız bir hal almıştır. Bütün bu söylemlere karşın Postmodernizm,
kendi bünyesinde barındırdığı çokseslilik ve çeşitlilik kavramlarına
paralel olarak, bir doktirin olarak olmasa bile, dünyanın dört bir
yanındaki tasarımcıların etkisi ile uluslar arası bir kimliğe
bürünmüştür. Bu tasarımcılardan biri olan, yeni tipografinin babası
Wolfgang Weingart ve takipçilerinin çalışmaları, sonraki zamanlarda
1980’lerin tipografik tarzına da yükseliş kazandırmaktadır.

Wolfgang Weingart,

WolfgangWeingart,

“Diadacta Eurodidac”, 1980-81

“Kunsthalle Basel Kunstkredit”, 1977

8
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“1970 ve 1980’lerde grafik tasarımda Postmodernizm görünen
yüzünü, 1960’larda ki İsviçre Tasarım Okulu’ nun Modern tasarımın
ilkelerine karşı giriştiği direncin sonucuna borçludur.” 9İkinci Dünya
Savaşı sonrasında, sanatta ve tasarımda Modernizmi bütün belirleyici
ilkeleri ile en iyi yansıtan tarz İsviçre Tasarımıdır. Fakat bu tarz,
dünyanın yüzünü değiştiği ve isteklerinin farklılaştığı 1970’lere ve
80’lere gelindiğinde, etkinliğini -katı yapısı nedeniyle- kaybetmeye
başlar. Bu noktada etkili deneysel çalışmaları ile Wolfgang Weingart,
klasik İsviçre Tipografisinin katı değişmez kalıplarını, Yapıbozumcu
tasarıma yaklaşan işlerle bozarak o zamana kadar İsviçre
Tipografisinin kendini tanımlamış kimliğini farklılaştırma yoluna
gider. 10
Weingart, tasarımlarındaki organizasyon çözümünü, dik açıyı
reddederek, görselin tasarıma katacağı etkiyi hesaplayarak bulmuştur.
Bu buluş sayesinde tasarımları daha sezgisel ve hareketli bir yapı
kazanmıştır. Geleneksel İsviçre Tipografisi’nde ki izleyiciye doğrudan
ulaşan anlatım biçiminin yerine, daha subjektif ve sezgiye dayalı bir
sistem getirerek, paragraf içerikleri gibi tipografinin zamansal
alışkanlıklarına da farklı bir yaklaşım kazandırmıştır. Bir satırın
ortasında, siyah bir dikdörtgen içinde kelimenin yerini değiştirmek
vasıtasıyla, dikkati çekmek istediği kelimeyi ön plana çıkarması, bu
sezgisel ve subjektif yaklaşıma yönelik bir örnek teşkil etmektedir. 11
Bununla birlikte, 1970’lerde ve 80’lerin başında grafik
tasarımcılar kendini ekonomik, kültürel ve sosyal olgularla beslemiş,
profesyonel tasarım anlayışının düzenli yöntemlerine başkaldırı
niteliğinde Punk rock ile birleşen bir anlayışa sahip eylem
gerçekleştirmişlerdir. Karmaşadan yola çıkan grafik tasarımcılar,
görsel anlatım biçimine alternatif yeni açılımlar ortaya koymuşlardır.
“Punk’ ın yıkıcı ve anarşist yapısı, popüler ve kistch bir iletişimin
dilini, post-yapısalcı, postmodern açılımında gelişerek ortaya
çıkarmıştır.
Bu anlamda, Punk grafik tasarımlarında göze çarpan en belirgin
özellik, Dadaizm, Kübizm, Sürrealizm ve Fütürizm gibi akımlardan
yaralandığı yönünde olacaktır. Çünkü görüntüde, Yapıbozumcu grafik
tasarımda sıkça gözlemlenen çok katmanlılık mantığı ve kolaj
tekniğinde olduğu üzere, birbiri ile iletişimde olmayan parçaların
9
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farklı bir düzlemde bir araya getirilerek yeniden ilişkilendirilmesi,
Punk tasarımlarını avangart hareketlere yaklaştırmaktadır. Aynı
zamanda kullanmış olduğu görüntülerin ham olması, görselleri
bozarak yeniden anlamlandırması ile de Postmodernist durum
içerisinde Yapıbozumcu tasarıma yaklaşmaktadır.
1980’lere gelindiğinde, grafik tasarım başta olmak üzere birçok
alanda kendisinden sıkça söz ettiren ‘Yapıbozumculuk’ terimi dikkat
çekmektedir. Bu terim, ilk olarak Fransız filozof Jacques Derrida’nın
1967 basımlı “On Grammatology” adlı kitabı ile gündeme gelmiştir.
Yapıbozumculuk, aslında Post-structuralism” olarak bilinen eleştiri
alanına aittir. Derrida, ‘Postyapısalcılığın içeriden yürütülen bir
yapısalcılık eleştirisi’ anlamında, bir ‘Postyapısalcı’ diye
tanımlanabilir. 12
“Edebi eleştirmen Jonathan Culler Yapıbozumculuğun temel
projesini Batı düşünüşünü geleneksel açından yapılandırmış olan
hiyerarşik zıtlıkların eleştirisi olarak anladığımızı iddia etmektedir.
Bunların arasında dahili / harici akıl/ beden, konuşma/ yazı, varlık/
yokluk, doğa/ kültür ve şekil/ anlam vardır. Bu zıtlıkları gerçekten
kabul etmeye kalkışırsak bunların doğal ve kaçınılmaz olduğunu
görürüz, fakat kültürel yapılar bizim onları varsayışımıza bağlı
söylevlerce oluşurlar. Yapıbozumculuğun amacı bu sınırları yok etmek
değil, yapılarını değiştirmek ve ‘yeniden yazmaktır’.” 13
Edebi eleştirmen Christopher Norris’ e göre Yapıbozumcu
yöntem “önceliklerin belirli emirlerini ve emirleri olası kılan
kavramsal zıtlıklar sisteminin kendisini çözmeye çalışır.” 14
Bu anlamda, “Yapıbozumcu düşüncenin bazı tahminleri edebi
anlamların belirlenemez olduğu hakkındadır; bu yüzden söz konusu
metnin yorumlanması olduğunda ne analiz yöntemleri, ne de felsefi
nihai otorite olduğunu iddia edemez; ve sonuç olarak yorum, terimin
tam da geleneksel anlamda analizinden çok oyun – oynamaya yakın
olacaktır.” 15
Gerçekte Derrida bu anlamda, yapısalcılığın vazgeçilmezlerinin
genel görünümünü bozarken, neden sonuç ilişkisi bağlamında
12
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yapısalcı bir dil ve anlam yorumunun felsefi sonuçlarını ortaya
koymaktadır. Yapıbozum (Deconstruction) kelimesinde olduğu üzere,
bazı kelimeler aslında kendi kendilerinin düşmanlarıdır. Son on yıl
içinde Amerikan (!) sözlüğünün bir parçası olan bu sözcük, zamanla
popüler bir kimlik kazanarak felsefi bir terim olmaktan çıkmıştır.
‘Deconstruction’ kelimesi gerçekte neye işaret ederse etsin, şu
zamandaki yaygın kullanımında, genellikle nesnenin soyut olduğu
durumlarda ‘ yıkmak’ veya ‘yok etmek’ anlamına gelmektedir.
Derrida’ da başta olmak üzere edebiyat alanında birçok kişi,
‘parçaların hiçbir anlamı olmadığını göstermek amacıyla, onlarla oyna
mantığından yola çıkarak olumlu veya olumsuz anlamda bu kelimeyi
kullanmışlardır. “Bu kelimenin kullanımları esneklikten başka bir şey
değildir. Anglo-Amerikan akademisi ve daha dar olan Avrupa kıtasına
göre sonuç şu oldu: Yapıbozum hakkında olumlu konuşanlar bunu
genellikle basitleştirilmiş yollarla yaparlar ve onu eleştirenler
yapıbozumun temsili olarak eski görüşleri ele alırlar. Bir taraf çöp
adam yaratır, diğer taraf onu yakar, ancak ikisi de yapıbozum
tartışmasının asıl noktasına değinmezler. İkisi de sadece kötü bir
anlamdan kaçınmasına yardımcı olarak bugün “yıkım” kelimesinin eş
anlamlısı olarak görür. En kötüsü ise saygı duyulmayan boş bir şey
olarak görülmesidir.” 16
Yapıbozum, bir anlamda metnin genel teorisi olmakla birlikte
politikanın metinleştirilmesi değil, metnin politikleştirilmesidir ve
kitabı kapaklara bağlı kalmadan eleştirebilme sistemidir. O, ‘yazı’yı
anlamı oluşturan “ayrılık” (differance) ile eşit saymakta ve bundan
dolayı da mantıksal olarak “yazının” sözden önce geldiğini
savunmaktadır. Derrida bu anlamda metinselleştirme ile sıradanlaşma
eşitliğini inkar etmektedir. Çünkü Derrida’ ya göre ‘ metnin dışında
hiçbir şey yoktur’. Aslında Derrida’ nın bu söylemi belirgin bir yanlış
anlamayı işaret ederek metnin dışında bir şey yoktur olarak
yorumlanır ki; bu durum Yapıbozumun körleştirildiği kapalı okuma
biçiminin ifadesinden başka bir şey değildir. Bu yanlış anlamaya
yönelik olarak Derrida şunları söylemektedir:
”metin ötesi yoktur” birisinin metnin bağlamsal açılımıyla bir
ilişkisi olmamasına razı gelmemesi anlamını taşır ve bu bağlam
sadece metin denen sıradan şeyden yapılmamıştır, bu kitabın
kelimeleri ya da döküman kağıtlarından daha fazla bir şey değildir.
16
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Eğer birisi metnin kavramının bu başlangıç dönüşümünden
anlamıyorsa yapıbozum hakkında hiçbir şey anlamaz.” 17
Derrida Japon bir arkadaşına yazmış olduğu mektupta,
“yapısızlaştırma bir yöntem değildir ve bir yönteme dönüştürülemez.
Özellikle eğer sözcüğün uygulanımsal ve işlemsel imleri vurgulanırsa
“ demektedir. 18
Bu sözleri ile bir anlamda, Yapıbozumun yöntem gibi değişmez
ve ileri için kestirilebilir bir yapısı olmadığı gerçeğine işaret
etmektedir. Sonuçta Yapıbozum bir yöntem olsun ya da olmasın,
kendini ortaya koyduğu çağda kabul görsün ya da görmesin, ‘hem her
şey, hem de hiçbir şey’ arasında yaptığı gezinti ile bir hayalet bilim
olarak yeterince tepki almıştır. Her ne kadar Yapıbozumun sözcüsü
olan Derrida, bu sorgulama biçimini, grafik tasarımın bir yöntemi
olarak sunmuş olmasa da, “On Grammatology’ nin yazıyı farklı bir
betimleme şekli olarak ele alışı, tipografi ve tasarımın materyal süreci
olarak bununla alakalı konulara bulaşışıyla kitabı muhtemelen grafik
tasarımcılar için Derrida’ nın yegane ve en belirgin metni haline
getirmiştir.” 19
Bu aşamadan sonra Cranbrook Akademisi felsefe ve grafik
tasarımdaki disipliner bağdan yararlanarak bu sorgulama biçimini
dönemin popüler bir imgesi haline getirmiştir. Bu anlamda tasarım
tarihçisi Philip Meggs, 1991 yılında basılan ‘Yapıbozumcu Tipografi’
başlıklı makalesinde, Yapıbozumun grafik tasarımla olan ilişkisine
yönelik tanımlaması ile konuya tartışmalı bir yaklaşımda bulunarak
değerlendirmiştir. Makalesinde Yapıbozumu “bütünü tamamen
parçalamak veya bir grafik tasarımı bir arada tutan alt yapı düzenin
yok etmek” olarak tanımlayan Meggs, Yapıbozumculuk kelimesini,
basite indirgenmiş bir kelime olarak alarak aslında hatalı bir tanım
yapmıştır. Çünkü bu tür bir tanımlama ‘yapıbozum’ kelimesinin
kelime karşılığına yönelmekte ve onu asal bir ayrıştırmacı tavra
indirgemektedir. 20
17
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“yapıbozum, bir şeyi bir düşünceyi, bir görüşü, bir sözü, bir
değeri, parçalara ayırma anlamına gelir. Bu eylem neticesinde ortaya
çıkan parçaların bu şeyin “muhbir” leri ya da bir kavram üzerine
varsayımlar ve deliller haline getirilip deşifre edilmesi amaçlanır. Bu
amacı, devrimsel olduğu kadar eleştirel düşünceyle de ilgilidir, gerçek
anlamlarından çok, onları bir arada tutan doku içinde oynadıkları
rolün önemini göstermek amacıyla fikir tartışmalarını harekete
geçirmektedir.” 21
1990’larda Chuck Bryne ve Martha Witte isimli tasarımcılar
yayınladıkları makalede, Yapıbozumun grafik tasarımdaki yerine
ilişkin yaptıkları tanımlamalarıyla, teorik anlamda, bu sorgulama
biçiminin kökenine bilinçli bir farkındalıkla yaklaşmışlardır.
Makalelerinde, gerek anlama verdikleri önemle, gerekse formun
yeniden düzenlenmesine ilişkin kurguladıkları fikirle daha gerçekçi ve
eleştirel bir tavrı ortaya koymuşlardır.
Bununla birlikte, “kelimelere ve metne oturmuş temeli ile
tipografik tasarımın muhtemelen Yapıbozumculuğun en mantıklı
görsel uzantısı olduğunu ortaya atar ve daha ileri giderek
‘yapıbozumcu girişimin tasarıma uygulandığında dil ve imge
kullanımı sayesinde her katmanın izleyicinin dilin karmaşıklığını
keşfedip deneyimleyebileceği kasıtlı ve eğlenceli bir oyunda uluslar
arası bir sanatçı olabileceğini’ iddia ederler.” 22
Aynı zamanda, “Yapıbozumculuğun ilk eleştirmenleri gereksiz
karmaşıklığın ve konu dışı tarzın uygulanışı kadar bunun yordamını
da reddetme eğilimindeyken, bunun aksine Bryne ve Witte bu
araçların tek tip modernist yaklaşımların zaman zaman
gölgelendirdiği iletişim tarzlarını geliştirmek veya açıklığa
kavuşturmak potansiyeline sahip olduğu görüşünü belirtmişlerdir.” 23
Yapıbozumculuğa ilişkin bir diğer tanımlamada Ellen Lupton ve
J. Abbot Miller’ın Deconstruction and Graphic Desing adlı
makalesinde şu şekilde yapılmaktadır: “Yapıbozumculuk, bir üslup ya
da yaklaşım değildir; eleştirel bir eylem-sorgulama hareketidir…
Yapıbozumculukta yazı bir şeyi ifade etmenin edilgen değil etken bir
yolu olmuştur.” 24
Buradan yola çıkılarak Yapıbozumculuğun, eleştirel bir eylem ve
sorgulamacı bir tutumla, tipografiyi etken kullanarak, gerçek ile
21

Chuck Bryne, Martha Witte: “A Brave New World: Understanding
Deconstruction” Graphic Desing History, Der: Steven Heler and Georgette
Ballance, Allworth Press, New York 2001, s. 247.
22
Rick Poyner: a.g.e., s.79.
23
Rick Poyner: a.g.e., s. 80.
24
H. Yakup Öztuna: a.g.e., s.80.

95

96

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

görünen arasındaki farkı ortadan kaldırmaya çalışan grafik tasarıma
yeni bir tasarım çözümlemesini önerdiği söylenebilir. Bununla
birlikte, anlamın metinlerle ilgili olması gerektiğinden yola çıkarak,
anlatılmak istenen düşüncenin, tek bir veri tabanı olmadığını da
savunmaktadır. Gerçekte bu yönelim, Modern grafik tasarım
anlayışındaki, var olan anlamaların altında yatan gerçekliklere ulaşma
gayesinden kaynaklanmaktadır. Bu amaç onu, Postmodern grafik
tasarım bünyesinde değerlendirenler için, düşüncelerini savunu
anlamında temel dayanak oluşturmuştur. Ayrıca gerçeğe ulaşmak
adına sadece görsel mantığı kullanan bir yol seçmek her zaman geçerli
bir yol olmayabilir çünkü grafik tasarımdaki kullanım dili ve biçimi,
sadece eklektsizme bağlı olarak daha önce kullanılmış formların ve
biçimlerin yeniden ele alınışından ibaret olmayıp aynı zamanda,
eleştirel bir tavırla sorgulanmasına yönelik bir gidişat sergilemektedir.
Sonuçta, Modernizm ve Postmodernizm arasındaki bir platformda
başlangıç olmaya yönelen Yapıbozumcu grafik tasarımların gerçeği,
güçlü formları bir arada tutan ve bağlayan yeni görsel yapılanmada
üstlendikleri görevleri açığa çıkarmak amacı ile fikir tartışmaları
yaratmaktır. 25
Yapıbozumcu grafik tasarım diğer disiplinlerde olduğu üzere, bir
‘izm’ ya da tarz olarak kendini tanımlamamaktadır. Bir anlamda
eleştirel bir sorgulama süreci olması bakımından grafik tasarımın,
Postmodern süreçte kendi yüzünü keşfetmeye çalışan bir araştırma
yöntemi olarak önemini korumaktadır. Derrida her ne kadar
Dekonstrüktivizm’i bir yöntem olarak ortaya koymamışsa da,
disipliner iletişimin tasarıma yansıması böyle bir değişimi gerekli
kılmıştır.
Bununla birlikte grafik tasarımda “ Dekostrüktivizm temel bir
fragmantizm becerisi değildir. Düşünme, yerleştirme kendini refere
eden teklikte asla olmaz. Bu yüzden toplama ve ayırma, bu yüzden
süreklilik ve devam, bu yüzden daima hazır, dikkat çekici
Dekonstrüktivist estetik olmuştur.” 26
Bazı tasarımcılar için Yapıbozumculuğun, yaratıcılığı ve
özgürlüğü yakalayıp, tek düzeliği ve sınırlılığı kırmak amacı ile
tehlikeli ve kışkırtıcı bir oyun haline gelmesinin sebebi, bu sorgulama
biçiminin, grafik tasarımdaki açılımının henüz başlarında alışıldık
formları kesinlikleri reddetmesi ile işe başlamış olmasıdır. Bu oyuna
25
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kendilerini
kaptıran
tasarımcılar,
tasarımlarında
farklılığı
yakalayabilme adına sınırları zorlamaya ve yeni görsel düzenlemelere
imza atmaya başlamışlardır. Ortaya çıkan tasarımlar 1990’ların
başında okunaklılık konusunun, tasarımdaki Yapıbozumculuk eğilimi
hakkındaki tartışmalarda temel kaygı noktası haline gelmesinin sebebi
olmuştur.
Yine de unutulmaması gereken nokta, Yapıbozum kelimesinin
çağrıştırdığı genel yargının aksine zorlama bir yıkımı sembolize
etmediğidir. Çünkü Yapıbozum, gözle görülen dengeli şekiller
içerisinde, yapısal ve anlamsal problemleri ortaya koyup, doğal
yapısal yıkıma neden olarak geleneksel tipografik uyumu yok etmeye
çalışmaktadır. Yani dengeli ve kışkırtıcı aynı zamanda eğlenceli
özellikler kazandırma amacı ile formu parçalamaya yönelmektedir.
İşte bu durum, yukarıda bahsedilen oyuna yönelik olarak, tasarımcıyı
var olan yeni küresel problemi çözme adına tartışmak amacı ile o güne
değin uygulanmamış yöntemleri deneyimlemeye yönlendirmektedir.
Bu deneysel yaklaşımlar, anlamlı bir biçimde katmanlar yaratarak,
içerik ve dil üzerine gelenekselden uzaklaşan bir okutma biçimini
amaçlamaktadır.
Bu okutma biçimi doğalında onu kaotik bir pozisyona
yönlendirmektedir. Çünkü Modernizmle nerdeyse özdeşleşmiş olan
grid sistemini yıkmaya yönelik bir tavırda olması, yatay ve dikey
düzenlemeleri reddetmesi, bununla birlikte tasarım teorisini yıkmaya
çalışması Yapıbozumcu grafik tasarımların ortak ve belirgin
özellikleri arasındadır. Geleneksel tipografiyi yıkma çabasını da,
okunaklılığı azaltarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 27
Yapıbozumcu grafik tasarımlarda göze çarpan genel özellik,
formların tanıdık olandan olmayana doğru bir yönelim sergilemesi,
birlik, uyum ve dengenin yerini, birbiri ile uyumsuz formların
almasıdır. Bu formların birbirileri ile yarattıkları kışkırtıcı gerilim
sonucunda, farklı katmanların birbiri üzerinde yer alması çok
katmanlılık fikrini de tasarımlarda çok kullanılan bir yöntem haline
getirmiştir. 28
“tasarımcılar için, özel bir fikrin gelişimini sunmak adına
karşılaştırmalı görsel bir sözcük dağarcığının türünü yaratmak için
farklı tabakaları kullanmak, bazen keyfi ve pratik olsa da dürüstçe
27

Dong-Sik Hong: Mijeong Hwang, The Status and Prospects of
Deconstruction in Graphic Design ,Design Research Society, International
Conference in Lisbon,IADE.
http:// www. İade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers.html
Erişim: 14. 05.2006
28
Nazan Kırıcı: a.g.e.
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yaygın bir kullanım olmuştur. Ama Yapıbozumcu yaklaşım tasarıma
uygulandığı zaman, her tabaka, dilin ve formun kullanımı süresince,
dilin karmaşık gizillerinde izleyicinin keşfedip deneyimleyebildiği
eğlenceli bir oyun içerisinde maksatlı bir oyuncuya dönüşür.
Bununla birlikte, Yapıbozumcu tasarım Marinetti’ nin tipografik
tasarımdaki geleneksel uyumu Marrinetti’nin hedeflediğinden daha da
fazla çöküntüye uğratmaktadır. Tarz, büyüklük, ağırlık tipografik
elementlerin sayfa üzerindeki yerinden başlangıç harflerine, metne ve
başlıkların parçalanmaya başlaması ile görsel kodlama başarıldı.” 29
İnsanları motive etmeye yönelik popüler bir yapıya sahip olan bu
sorgulama süreci, görseli çarpıtma ve bozma adına gelişen dijital
teknolojiye çok şey borçludur. Malzemenin ve düzenlemenin iyi
seçilmiş bir planı olarak, aynı tasarımcıların algının ve anlatımın
genişleyen alanında dijital araştırmalarıyla ürettikleri bir ürün gibidir.
Bu anlamda oluşturulan Yapıbozumsal dış hatlar, kesik kenarlar,
bulanık etkiler yeni deneyimlere işaret etmektedir. Çünkü Yapbozum,
bir metot olarak anti – estetik bir ağırlık merkezini ortaya
koymamakta, tasarımın bağlamsal anlamına yönelik eğlenceli öğelerle
eğlenmekten hoşlanmaktadır.
1980’lerin başlarında birçok U.S.A. sanat programlarındaki
grafik tasarımcılar, eleştirel teoriyi ortaya çıkarmak adına, fotoğraf,
enstalasyon ve performans alanlarını kullanarak eleştiri amaçlı
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bununla birlikte, en yaygın
kullanımıyla Post- Yapısalcılık ve grafik tasarımın kesişme noktası
üzerine yapılan yoğun çalışmalar, Katherine McCoy ve kocası
Michael McCoy’ un ortak kürsü sahibi olduğu Cranbrook Sanat
Akademisi’ nde gerçekleştirilmiştir.
“Cranbrook mimarlık bölümünü yöneten Daniel Libeskind,
grafik tasarımcılarla yazınsal teoriye yönelik bir seminer
hazırlayarak, onların kendi gelişim stratejilerini belirleyebilmelerine
olanak sağlamıştır. Çizgiler ve sözcüklerin arasında boşlukları
genişleterek ve normalde metin için ayrılmış boşluklara dipnotları
iterek metnin sistematik olarak bölünmesini sağlamıştır.” 30
“Dünyanın en tehlikeli tasarım okulu” olarak adlandırılan
Cranbrook, 1970’lerde tasarımın sıkıcı bir hal aldığı ortama yeni
dinamikler kazandırmıştır.
“evrensel tasarımın kısırlılığına meydan okumuşlar kişisel
yorumlarla ortaya çıkmışlardır. Cranbrook’ ta yapılan işlerin çoğu,
29

Chuck Bryne, Martha Witte: a.g.e., s. 248- 249.
Ellen Lupton: “Essay of the Month: Deconstruction, 1994”.
http://elupton.com/index. php?id=110, Erişim: 08.02.2008
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statükoyu değiştirmeyi amaçlamıştır… Minimalist dilin, ciddi
anlatımcı sınırlamalarının sorgulamasına neden olmuştur. İsviçre’nin
nesnel mantıksalcılığının ölümcül ciddiliğini ve katı tasarım
kurallarını hemen hemen tümünü parçalayan, yapısını bozan pek çok
biçimsel deneyimleri gerçekleştirmişlerdir.” 31
Yirminci yüzyılın sonlarında en iyi grafik tasarım
eğitimcilerinden bir olan Katherine McCoy’ un öğrencileri, Amerika’
da lisans ve lisansüstü düzeylerde sayısız tasarım programına şekil
vermiştir. McCoy, 1990’dan itibaren yayımladığı birçok makalesinde,
kendi değişim öyküsünden bahsetmiştir. “İtiraf ediyorum ki…
Amacım üstün nitelikli, açık, grafik iletişimle bu karmaşayı
gidermekti. Tasarım sorumluları üstlenecek bile olsa bu görevi, herkes
için iyi olacaktı” 32

Katherine McCoy,
“Tasarımda Mastır Programı”, Cranbrook Akademisi, 1988
Devrimci ve yenilikçi düşünceye sahip bir eğitimci olarak
McCoy, o zamanların değişen entelektüel ortamına yeni bir dinamik
31
32

H. Yakup Öztuna: a.g.e., s. 82.
Katherine McCoy:“Hybridity Happens”, Emigre, No. 67, s.38- 47.
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kazandırarak farklı bir soluk getirmiştir. 1970 ve 1980’li yıllarda
McCoy’ un öğrencileri, “idiosyncratic” (kendine has) tasarım dili
üzerinde çalışmışlardır. 1970’lerde bu okulda ders veren Weingart’ ın
düşüncesinden, Robert Venturi ve Denise Scott Brown’ nun mimari
teorilerinden yararlanarak ortaya konan bu grafik tasarım dili, McCoy’
a göre;
“Karmaşıklık, derinlik, sözdizimsel oynamalar, ince alaylar,
yöresel biçimler ve klasik ilk modern tipografi geniş çapta,
ayrıntılarıyla incelendi. Tüm bu çalışmalar kural dışına çıkılarak
yapılmasına rağmen, kapsamlı bu inceleme ve grafik tasarımın
yeniden oluşturulması Modernist yapının hızlı gelişiminin bir
göstergesi oldu” 33
Grafik tasarımdaki etkisini birtakım manifestolar ortaya
koyarak göstermeyen Cranbrook Sanat Akademisi, bu etkiyi daha çok,
deneysellikle, grafik tasarıma ait olan geleneksel uygulamayı
değiştirmeye yönelik bir ortam yaratması sonucunda elde etmiştir.
Katherine McCoy’a göre o dönemde yapılmış olan çalışmalar, üç
kategoride değerlendirilebilir: “ ’modernizmin biçimsel dilinin
genişlemesi’ (1971-1979), ‘yüksek biçimsellik’ olarak karakterize
edilebilecek olan kısa bir geçiş dönemi (1980-1981) ve üçüncü olarak
da ‘yapısalcılık sonrası aşama’ (1982- 1995).” 34
Cranbrook’ da bulunduğu süre boyunca kat edilen yolu dönemsel
bir yapılandırmaya dönüştürebilme adına McCoy, Shannon & Weaver
tarafından 1949’ da geliştirilmiş olan doğrusal ilerleme şemasını ölçüt
alan basitleştirilmiş bir iletişim modeli kullanma yoluna gitmiştir.
Ortaya konan modelde, “gönderici- mesaj- alıcı” üçlüsü, iletişimin
vazgeçilmez öğeleri olarak doğrusal bir bağlamda tanımlanmaktadır.
1971 ile 1980 yılları arasında, oluşturulmuş olan bu program
vasıtası ile Modernizm’ in dinleyiciye açık ve kesin mesajlar ileten
şeffaf tasarımcı olgusu genişletilerek, Shannon’ ın eşitliğinin mesaj
kısmına odaklanılmıştır. 1978‘e gelindiğinde ise, yazılı dilin
niteliklerini araştırmak için çıkarılan “Visible Language” isimli dergi,
bir sayısını Fransız yazınının estetiklerine ayırarak aynı zamanda
Cranbrook’ u “Fransız Güncelinde Harf” başlıklı bölümü tasarlamaları
için harekete geçirmiştir. 35
33

Katherine McCoy ve Michael McCoy: “The New Discourse”,
http://www.highgrounddesign.com/mccoy/cran3.htm,
34
Katherine McCoy: “Cranbrook”, Der: Steven Heler ve Karen Pomeroy,
Design Literacy Understanding Graphic Design, Allworth Press, New York
1997,s. 147.
35
Katherine McCoy: a.g.e., s. 149.
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Sonraları, Cranbrook’ un kılavuzu olacak olan Yapıbozumculuk
terimi için ön bir hazırlık niteliği taşıyan hızlandırılmış seminerlere bu
dönemde önem verilmiştir. 1980 ve 1981 arasındaki biçimsel ifadenin
araştırılmasına yönelik devrede ise, tasarımcı artık mesajın
üretilmesinde yorumcu konumuna gelerek, hedef mesajdan vericiye
kaymıştır. 1980’lerin sonu ve 90’ların başına denk düşen üçüncü
dönemde ise, McCoy ve öğrencileri, biçimsel yönlendirmelerle ilgili
olarak birtakım huzursuzlukların baş göstermesi üzerine, daha eleştirel
yönü olan tipografi/görsel çalışmalara yönlenmişlerdir.
“Cranbrook’ taki geç yapısalcı dönemde Shannon’ nın iletişim
modelindeki odak noktası bu seferde vericiden alıcıya değişti. Metnin
okunabilir (Lineeri kodu çözülmüş, sol beyin aktivitesi) ve görsellerin
görülebilir ( Holistic, deneysel, sağ beyin aktivitesi) olması
gerektiğine dahil olan geleneksel inanç sorgulandı. Metin çapraz işlev
kazanmış ve işlevselliğin ötesinde daha geniş bir iletişim kapasitesi
üstlenmiş, illüstratif (yazı yerine görsel), atmosferik veya ifadesel var
oluşların krallığına doğru hareket etmiştir. Benzer şekilde görsellerde
daha çok karmaşık iletişim kalıpları oluşturmak amacıyla
“okunabilir”, katmanlı ve bileşik olabilmiştir.” 36
Başka bir ifade ile öğrencilerin, görsel dilin kendi dinamiklerini
yıkarak, okuyucunun yorumunu kendi lehine çeviren bir süzgeç olarak
görmeye başlamasıyla, tasarım, okuyucusunu, anlamı inşa etmeye
yönelten, kışkırtıcı bir olgu haline dönüşmeye başladı. Bu yaklaşım
biçim kadar içeriğe de önem veren bir yapıya sahiptir.
Özetle, bir grafik tasarım çalışması, yazmanın oturmuş kurallarını
dönüştürdüğünde ve açığa çıkarttığında, formun dış yüzeyindeki
dünyeviliği ve içeriğin kutsallığını bozduğu zaman Yapıbozumcu
olarak isimlendirilmektedir. 37Cranbrook gözlemlendiği üzere, kendini
teoride hızlı bir biçimde geliştirse de, asıl hedefi her zaman bu teorinin
ve bundan doğan fikirlerin tasarımın öznesi haline gelmesi isteği
yolunda olmuştur. Aynı Allen Hori’ nin ‘Typography as Discourse’
afişinde olduğu gibi…

36

Katherine McCoy: a.g.e., s. 150.
Ellen Lupton,: “A Postmortem on Deconstruction”,Design Culture An
Anthology of Wrting From The AIGA Journal of Graphic Design, Der:
Steven Heler ve Marie Finamore, Allworth Press, New York 1997, s. 115.
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Allen Hori, “Typography as Discourse Etkinlik Afişi”, 1989
Sonuç olarak, Modernizmin evrensel olmazsa olmalarını kabul
etmeyen bu tehlikeli tasarım okulu, kendi söylemlerini ve
deneyimlerini ortaya koymuş, Yapıbozumcu anlayış yoluyla grafik
tasarımın sınırlarını zorlamıştır. Yine bu okulun, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerinden Jeffery Keedy, Edward Fella, Andrew
Blauvet, Brad Collins, ve Allen Hori gibi isimler, tipografinin,
deneysel kullanımları ve anlamlarını deşifre etmenin farklı yollarını
araştırmak amacı ile bu grafik tasarım teorisine yönelmişlerdir.
Bununla birlikte 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde, grafik
tasarımdaki bu farklı hareketlenmenin, Neville Brody, Why Not
Associates adlı ajansın ve Emigre grubu gibi birçok çağdaş
tasarımcının tasarımlarını doğrudan etkilediği de gözlenmektedir.
Neville Brody, 1980 ve 90’ lı yıllardaki çalışmaları ile geleceğin
olanaklarını yaratma adına grafik tasarım alanında önemli adımlar
atmış bir tasarımcıdır. “şeyleri ham maddelerine kadar parçalayıp,
işlevlerini gözeterek yeniden birleştirmenin mümkün olduğuna yönelik
yaklaşımlara ve tavırlara işaret etmekti benimkisi” 38diyen Brody
‘Face’ dergisinde, çok katmanlılık özelliğini kullanarak Yapıbozumcu
38

Neville Brody: “Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar”, Grafikerler Meslek
Kuruluşu, Temmuz sayı: 9,
http://www.gmk.org.tr/dosyalar/grafik_sanatlar_uzerine09.pdf
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yaklaşıma yönelik tasarımlar gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda, Dada,
Fütürizm ve Konstrüktivizm’ den etkilenen tasarımcının, gelenek
karşıtı ve sorgulamacı tavrı onu Postmodern ilintili Yapıbozumcu
grafik tasarım anlayışının tam anlamı ile sözcüsü haline getirmiştir.
Brody, Dadacılık ve Konstrüktivizm gibi akımların onun üzerinde
bırakmış olduğu kavramsal çıkarımların, dinamizm, hümanizm,
geleneksel kural ve değerlere karşı çıkma duygularıyla sonuç
bulduğunu belirtmiştir.39
“…teknolojinin deneye, oyuna tanıdığı özgürlük sonucunda
deforme edilen, üst üste bindirilen, filtrelenen, kopyalanan, kesilen,
tekrar yapıştırılan, kısa sürede sayısız yer değiştirmelere alternatiflere
varan, geleneksel yöntemler yapımı günler sürecek görüntüler, bir
dokunuş uzaklığındaki basit işlemlere bağlanmıştır. Bu yollarla
biçimlenen üst üste katlardan, asimetrik düzenlemelerden ve mesajı
yazdığı değil, bizzat görünüşü olan “Dekonstrüktif” tipografiden
oluşan kaotik bir dil ortaya çıkmıştır” 40

Neville Brody,
“F. State’ in uygulaması

Neville Brody, “Fuse Afiş”

State yazı karakteri harf yapısı afişi”, 1991
39

Emre Becer: Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitapevi Yay., Ankara,
2007, s. 279.
40
Özlem Özkal: “Technochaos Brdoy ve Az İlerisi”, Arredamento
Dekorasyon, Boyut Yayın Grubu, Ekim 1995, s. 77.
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Brody’ nin çalışmalarında bu kaotik dil kendini neredeyse
okunmazlıkla tanımlamakta ve bir bakıma Modernist “görsel iletişim
disiplini” söylemini Postmodernist süreçte oluşan teknolojinin vasıtası
ile başka bir platforma taşımaktadır.41
1980’lerin ortalarına gelindiğinde alternatif süreli yayınlar için
gözlemlenen en belirgin sorun, var olan piyasada tutunabilme
zorluğudur. Bu zorluğa rağmen kitlesel medya o dönemde
“underground basını” nı dokunulmaz bir yere koyarak, köşeye
sıkıştırıp ondan beslenmesine devam etmektedir. Kendilerini cinsel
devrimin sömürü araçları haline getiren filmler, televizyon ve videolar
toplumun cinsel konulara olan ilgisini ve alışkanlığını kullanarak yine
topluma mal olmaktaydılar. 42
Yinede o dönemlerde, alternatif yayınlar için söylenebilecek en
doğru söz, Dadaizm, Fütürizm, Konstrüktivizm hatta Sürrealizm
kaynaklı deneyselliğin kendini başka bir forma soktuğu yönündedir.
Bu aşamada, önemli bağımsız bir yayın olan Emigre, -Amerika’ da
90’larda bir grup tasarımcının bir araya gelerek ve yine kendi adını
taşıyan ‘Emigre’ dergisiyle- Yapıbozumculuğun tipografik oyunlarını
ve kışkırtıcılığını yansıtan işlere imza atmıştır.
1990’ların başında aktif ve etkili Yapıbozumcu grafik tasarım
yaklaşımları ile kendinden söz ettiren bir başka isim ise David Carson’
dır. Carson, 1992 ile 1995 yılları arasında sanat yönetmenliğini yaptığı
Ray Gun isimli dergideki çalışmaları, dünyanın birçok yerindeki
workshopları ve yine çeşitli üniversitelerde verdiği dersleri ile birçok
genç tasarımcı için, deneysel tasarımın önemli bir ismi olmuştur.

41
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David Carson,
” Treek Kitap Kapağı”, 2003

David Carson,
“Beach Culture Dergisi Kapağı”,
1990

“1960’ların sonu, Dekonstrüktivist düşüncenin de temellerinin
atıldığı bir andır. Bu felsefi değişim öncelikle edebi teori için
düşünülmüş, sonra mimarlık ve sonra da Detroit yakınlarında
Cranbrook’daki
eğitimler
yoluyla
1980’lerde
tipografik
deneysellemeleri de etkilemiştir. Bu teorinin sonuçları yüzeyde
Carson’un çalışmalarıyla bazı stilistik bağlantılara sahip öğrencilerce
üretilen altüst edilmiş grafiksel deneysellemeler olacaktır. Yine de
Carson’u bu pozisyona getiren yolculuğu oldukça farklıdır, her ne
kadar geleneksel anlamda teorik temeli zayıf olsa da; genel olarak
kendi kurduğu girişimi kendini dışavurumunun, alt kültürden
müşterilerin ve 1982’de İsviçreli tasarımcı Hans Rudolf Lutz’un
Weingart sonrası öğretilerini incelediği bir atölye çalışmasının
kombinasyonundan oluşmaktadır. “ 43
Yapıbozumculuğun, Postyapısalcılığın ve Postmondernizmin
teorileriyle kuvvetli bağlarını içeren Carson ‘nın çalışmaları, aynı
zamanda, okunaklılık iletişim ve geleneksel okuma üzerine yapılan
eleştirel tartışmaları da gündeme getirmiştir. Carson ‘nın Ray Gun için
gerçekleştirdiği teori ve uygulamanın sınırlarını zorlayan tipografik
tasarımları, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik düşüncenin görsel
bir aracısı olarak potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu potansiyel,
Punk’ ın ve Yapıbozumun kuralları yok eden tepkisini temel fikir
43
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olarak benimsemiş ve bir anlamda kuralsızlığın yapısal tasarım
ilkelerine meydan okuyuşunu sembolize etmiştir.
David Carson’da dahil olmak üzere bütün ismi geçen
tasarımcıların yaptıkları bir anlamda belirsizliğin yani Yapıbozumun
felsefesini ilerletme yönündedir. Çünkü onların gelenekseli hedef alan
ve çağdaş yaklaşımlara dayanan yıkıcı tarzları, geleceğe yönelik yeni
standartların temelini oluşturmaya başlamıştır. Yapıbozum bir akım ya
da üslup olmaktan ziyade grafik tasarımcıların çalışmaları üzerine
kullandığı bir soru sorma yöntemidir. Bu soru sorma yöntemi, organik
yapısı gereği tasarımcıları var olan kuralları yeniden değerlendirmeye
ve görsel iletişimdeki yaratıcılıklarını özgürce kullanabilecekleri yeni
girişimlere sevk etmiştir.
Sonuç
Kendine özgü organikliğiyle bir çok alanın birbiri içerisinde
etkileşimde bulunduğu bu araştırma konusu, sorunsalın çözümüne
ulaşılıncaya değin bir çok disiplinin kapsamına girmiş ve onu bu
araştırma içinde az ya da çok konunun sınırlarına dahil etmiştir.
Derrida’ nın bir anlamda disipliner çağrısı olan Yapıbozum,
teoride kendini bir yöntem olarak tanımlamasa da (ki Derrrida bir
yöntem olarak tanımlamadığını belirtmektedir) her şey ile hiçbir şey
arasındaki gidip gelen söylemleri ile birçok disiplin için yeni
belirleyicilerin oluşumunu sağlayacak kışkırtıcı bir provakatör görevi
görmüştür. Bu paylaşıma açık kışkırtıcı yapısıyla, mimariden grafik
tasarıma değin evrensel birçok alanı yan yana getirmiştir.
Yapıbozumcu grafik tasarım popülaritesini, 1980 sonrası
Postmodernist süreçte kazanmışsa da, aslında öncüllerini Modernist
tasarımın bünyesinde oluşturmuştur.
Bu anlamda, yapılan araştırmada, grafik tasarımın aldığı yolun
incelenmesiyle elde edilen bulgular ışığında, Yapıbozumcu bakış açısı
yakalanmaya çalışılmıştır.
Modernizme yönelik elde edilen bulgulardan en önemlisi hiç
kuşkusuz, onun geçmişe ait olumsuzluları ret eden yapısıyla, geleceğe
yönelik penceresini açık tuttuğudur. Bu tutum kendini grafik
tasarımda, geçmişle bağlantısı olan dekoratif formların dışlanması,
makine döneminin ruhuna hitap eden formların ortaya çıkması ile
göstermiştir.
Bu durum Modernizm’ in doğası gereği onu Postmodernist
süreçten ayrı bir yere koymaktadır. Çünkü Modernist grafik tasarım,
problemin çözümünde sonuca direkt giden akılcı ve sistematik bir
yapı arayışını sergilerken, Postmodern grafik tasarımda sezgisel ve
rastlantısal yönelim kendini daha ön plana çıkarmaktadır.
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Bununla birlikte, kendi tarihsel süreçlerinde birbirlerine kaynak
olan, Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Konstrüktivizm ve Bauhaus okulu
gibi Modernist grafik tasarımın manifestolu tarzları, aynı zamanda
şimdinin Postmodern grafik tasarım anlayışlarına görsel kaynak olmuş
ve kendi süreçleri olan Modernizm’ in bazı ilkelerine gerçekleştirilen
saldırıya yardım etmişlerdir.
Postmodernizm’ in çoksesliliği ve çeşitliliği içinde, Modernist
grafik tasarımcıların aksine, Postmodernist ve Yapıbozumcu grafik
tasarımcıların daha özgür ve bireysel olduğu kuşku götürmez bir
gerçektir. Çünkü var olan sosyo ekonomik şartlarda ve sürecin kendi
yapısı göz önüne alındığında, tasarımcının bu bol başkaldırılı
Postmodernist süreçte, kendi kimliğini bulabilme adına bireyselliğine
yönelmiş olması garipsenmeyecek bir durumdur.
Modernizm’ in determenist ve rasyonel gözlüğü ile Yapıbozumcu
yaklaşıma bakmak, bir anlamda kişinin bazı şeyleri kaçırmasını
sağlayabilir. Bununla birlikte, yapıbozumcu yaklaşım, kendini dönem
olarak değil süreç olarak tanımlayan Postmodernizm’ de var ederek,
belirsizlik kaynaklı çözümlerde, durum çözümleyicisi olarak
kullanılan bir sürecin, kendi ile olan hesaplaşmalarına da maruz
kalacaktır.
Kaos’ un kozmoz’ u kendi içinde barındırması gibi
düzensizlikten düzen doğmuştur. Tasarımda, ‘deneysellik’ sözcüğü ile
pekiştirilmiş her girişimin birçok olanakla desteklendiği
Postmodernist süreçte, teknolojiden destek almış olan her deneysel
grafik tasarım, kendine hedef aldığı Modernizm’ e yönelik
gerçekleştirilen saldırılara provakatörlük görevi üstlenmiştir. Sonuçta
grafik tasarım geldiği son evrede sergilediği görünümle,
‘Yapıbozumcu grafik tasarım’ olarak adlandırdığı yapının altında
kendine tartışmalıda olsa bir yer bulmuştur. Posmodernizm’ e bu
aşamada Yapıbozumcu grafik tasarım açısından malzeme deposu
olarak çok iş düştüğü bir gerçektir. Çünkü eklektik yapının saklı
organiği, Postmodernist tasarımların, disiplinler arası sınırların yok
edilmesi ile, geçmişten bağımsız olmayan ama aynı geçmişe baş
kaldıran bir yapıda kendini tanımlamasını sağlamıştır. Bu tanımlama
beraberinde tasarım yapısı kadar düşünceye ve teoriye önem veren bir
oluşumu ortaya çıkarmaktadır. Grafik tasarımcı bireyselliğini ve
farklılığını yakalayabilme adına yaşadığı çağın sistemi ile savaşmak
ve isyankar (Punk’ ta olduğu üzere) rolünü üstlenmek zorunda
kalmıştır.
Özetle; sorular sorma yönünden zengin ancak gerçek cevaplar
verme yönünden karmaşaya düşen Postmodernist grafik tasarımın,
Modernist grafik tasarımdan kendini bağımsızlaştırdığı anlarda bile
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sergilediği karşı duruşu ile ondan beslendiği bir gerçektir. Bu durumda
bile kendi organik süreci göz önüne alındığında, bireysellik, kimlik ve
kültür anlamında radikal ifade biçimlerinin altına imza attığı da
yapılan araştırmada elde edilen bulgular arasındadır.
Yapıbozum her şeyden önce bir akım ya da üslup değildir. O, var
olan problemi çözme adına grafik tasarımcının üretim merkezli
eleştirel bir tutum sergileyerek çalışmalarına yönelttiği soru sorma
yöntemidir. Yapıbozum kendini tamamlamış bir süreç olarak ortaya
koymaz. Bu tamamlanmamışlık, Derrida’ nın da bahsettiği üzere, dil
ile olan soruya dayalı bağlantısından kaynaklanmaktadır. Bununla
birlikte, Yapıbozumcu dilin çözümlenmesine ilişkin en büyük
handikapı ise, kendi üzerine belirlenmiş sonuçların çok az olmasıdır.
Çünkü böylesi bir durum, konu üzerine saptama yapmayı
zorlaştırmakta ve yine ulaşılan neticeyi bir soru işareti ile
sonlandırmaktadır. Kendini bu derece belirsizlikte tanımlayan bir
olgu, grafik tasarımın tarihsel serüveni içinde, teori ile birlikteliğini
kendi yaşanan zamanından ziyade yine onun belirsiz zamanında
gerçekleştirmektedir.
Sonuçta, almış olduğu bütün eleştirilere karşın Yapıbozumcu
tasarım anlayışı, teori ile kaynaşmış bir tasarımın yaratıcı radikal ve
özgün uygulamaları gerçekleştirebileceğini göstermiştir. Öyle ya da
böyle tasarımcının kendi tasarımcı kimliğini oluşturabilmek için,
içinde bulunduğu çağın sistemine birçok sorusu vardır.
Söz konusu olan tasarımsa, bir sorunun birçok yanıtı olabileceği
gibi, birçok soru sorma biçimi de vardır. Bu aşamada Yapıbozum’ un
getirdiği öneri, belirsizlikleri içeren sorulara soru yöneltebilme
alternatifini sunmaktır.
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Özet
Bir popüler kültür öğesi olan medya, olumlu ve olumsuz yönleriyle kitleleri
etkilemektedir. Medya, kitleleri bilgilendirmek gibi olumlu bir özelliğe sahip
olmasına rağmen, bu özelliği geri planda tutulmakta, bazı TV programları ile
kitleler yozlaştırılmaktadır. Yurtdışından ülkemize ithal edilen pek çok TV
programının yoz bir kitle kültürü yarattığı bilinmektedir. Geniş bir halk
kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen, “Biri Bizi Gözetliyor”, “Biz
Evleniyoruz”, “İkinci Bahar”, “Gelinim Olur musun?”, “Size Anne Diyebilir
miyim?”, “Pop Star”, “Akademi Türkiye”, “Süper Lady” gibi programlar
kitlelerin uyuşturulmasına ve yozlaşmasına aracı olmaktadır. Bu çalışmada,
medyanın popüler kültür, kitle kültürü ve kültür emperyalizmi içinde nasıl
konumlandığı çeşitli TV programları üzerinden irdelenecek, medyanın
dayattığı yozlaşma için bazı çözüm önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar sözcükler: Medya, Popüler Kültür, Kültür Emperyalizmi

Abstract
The media, is one of the elements of popular culture, has a great impact on
masses with its positive and negative aspects. Although the media has a
positive feature such as giving information to people, some TV programmes
numb communities, ignoring that positive aspect. It is known that many TV
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programmes imported to our country from abroad create a degenerated mass
culture. Some TV programmes such as “Biri Bizi Gözetliyor” (a TV
programme format like “Big Brother”), “Biz Evleniyoruz”, “İkinci Bahar”,
“Gelinim Olur musun?”, “Size Anne Diyebilir miyim?”, “Pop Star”,
“Akademi Türkiye” and “Super Lady” are suitable tools for making
communities numbed and degenerated. In this study, it is investigated how
the media is interconnected with popular culture, mass culture and cultural
imperialism, and some recommendations for solutions against the
degeneration insisted by the media.
Key Words: Media, Populer Culture, Culture Imperialism

Giriş
Toplum hayatının vazgeçilmez bir parçası olan medya olumlu ve
olumsuz yönleriyle sorgulanması gereken bir konudur. Medya, pek
çok açıdan olumlu yönleriyle değerlendirilebilir, ancak yöneticilerin,
egemen sınıfın, dış güçlerin kötü niyetli yaklaşımı nedeniyle
sorgulanması, kötü yönlerinin açığa çıkarılması ve bazı çözüm
önerilerin de bulunulması gereklidir. Medyanın olumsuz yönleri de
vurgulanmalıdır. Medya ile uyuşturulan ve yönlendirilen bir kitle
vardır ve bu kitlenin varlığı yadsınamaz. Eşit olanaklara ve adaletli
gelir dağılımına sahip; sanata, kültüre ve bilime önem veren, düşünüp,
sorgulayan bireylerin yaşadığı bir dünya için medyanın kitleleri
uyuşturan yönü üzerinde durmak ve olumsuzluklarını açığa çıkarmak
gerekmektedir. Medyanın bireyi ve toplumu etkileme gücünün
büyüklüğü bu konuda çalışan akademisyenleri, sosyologları,
iletişimcileri ve duyarlı insanları araştırmaya ve düşünmeye
yöneltmiştir. Bu akademisyenlerden biri de Oskay’dır. Oskay’a göre,
“Medya sistemin hem yaratıcısı, hem ürünü. Artık
bugün aile yok, medya var. Okul yok, medya var.
Kilise yok, medya var. İnsanın doğumundan
erişkin yaşına kadarki sosyalleşme süreci eskiden
aile, arkadaş grubuyla olurdu. Şimdi ölünceye
kadar bizi medya sosyalize ediyor. Sistemin uygun
gördüklerini kabullendiriyor, uygun görmediklerini
dışsallaştırıyor” (Oskay, 2004).
Medya haber verme, bilgilendirme gibi olumlu yanlarının yanı sıra
bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu durum göz ardı
edilemez. Bir popüler kültür öğesi olan medya baştan sona olumsuz
yönüyle yargılanmamalıdır. Bir anlamda popüler kültür, daha fazla
insana yani kitlelere ulaşabilmektir. Daha fazla insana doğru ve
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yararlı bir biçimde ulaşabilmek var iken reyting uğruna kalitesiz
programlarla kitleler yozlaştırılmakta, medyanın iyi yönü
kullanılmamaktadır. Halk bunu istiyor yaklaşımı işin kolayına
kaçmaktan başka bir şey değildir. Peki BBG evi gibi programlar
neden geniş kitleler tarafından kabul görmektedir ve neden saatlerce
izlenmektedir? Eren konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşmakta ve
bu soruya şöyle cevap vermektedir.
“Bu
yarışmanın
seyredilmesi
hayatımıza
benzediğinden olsa gerek. Hepimiz hayatımızın bir
veya bütün içeriklerinde benzer bir durumu
yaşıyoruz. Çevremiz, toplum, kendimiz tarafından
konan sınırlar hepimizin hayatında var. Bu
sınırlardan rahatsız olan insanların seyrettiği bir
yarışma. Kendi sınırlarının fazla olduğunu düşünen
insanlar bu evde yaşayan insanların sınırlarının
kendi sınırlarından çok daha fazla ve çok daha sert
olduklarını görüp kendilerini rahatlamış hissederek
sürekli izleyici haline geliyorlar” (Eren, 2005).
Medya, iyi ve kötü, yapımcı ve izleyici, yönetenler ve yönetilenler
açısından bütün yönleriyle sorgulanmalıdır. Bu araştırmada medyanın
kitleler üzerindeki olumsuz etkisi “Biri Bizi Gözetliyor”, “Biz
Evleniyoruz”, “İkinci Bahar”, Gelinim Olur Musun?, Size Anne
Diyebilir miyim?, Pop Star, Akademi Türkiye, Süper Lady gibi
programlar ele alınarak
popüler kültür, kitle kültürü, kültür
emperyalizmi gibi kavramlar üzerinden irdelenecektir.
Çeşitli TV Programları
Öncelikle, makalede eleştirel bir bakış açısıyla irdelenecek olan TV
programlarının içeriği hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
Türkiye'deki ilk örneği olan, Taxi Orange'dan uyarlanan ve ilk iki
dönemi Show TV'de (2001), üç dönemi ise Star TV'de (2002-2003)
yayınlanan "Biri Bizi Gözetliyor" programı, yapımcılar tarafından
15.000 kişi arasından seçildiği söylenen 15 kişinin bir evde toplanması
ile başlar. BBG evi, zevkli bir anlayışla döşenmiş, konforlu
sayılabilecek, yeterince yiyecek-içeceğin yapımcılar tarafından
karşılandığı, her tarafı kameralar ve mikrofonlarla donatılmış bir
evdir. Duş ve tuvalette kamera olup olmadığı bilinmemekte, zaten
buralara ait görüntüler de verilmemektedir. Eğer bu görüntüler
çekilmişse, bunlar yarışmacıların yarışmadan sonra bile konuşmaması
için şantaj malzemesi olarak kullanılabilir mi? sorusu akıllarda bir
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soru işareti yaratabilir. Bu evde yaşamak için taksi şoförlüğü yaparak
para kazanmak gerekmektedir ve yarışmacılar taksi içindeki
kameralarla da izlenmektedir. Taksi şoförlüğü dışında bir ay boyunca
yarışmacıların evden dışarı çıkması yasaktır. Halkın oyları ile her
hafta yarışmacılardan biri birinci seçilir ve birinci seçilen oyuncu o
hafta evde bulunan yarışmacı arkadaşlarından halk oyuyla koruma
altına alınmamış olanlardan birini eler. Bir ayın sonunda elenmeden
kalan son yarışmacı birinci olur ve TV kanalı tarafından verilen büyük
ikramiyenin de sahibi olur.
Show TV’de (2003) yayınlanan, “Biz Evleniyoruz” iki farklı evde
geçen, 3 bayan ve 9 erkek ya da 9 bayan ve 3 erkek yarışmacının
katıldığı toplam 8 hafta süren bir programdır. Yarışmacılar iki ayrı
evde toplanırlar ve 8 hafta boyunca dışarı çıkmaları yasaktır. Program
bayanların erkeklerden birini seçmesi ya da erklerin bayanlardan birini
seçmesi ile görücü usulü evliliğe benzer bir anlayışla kurgulanmıştır.
Her hafta halk oyu ile birinci gelen yarışmacı, yine halk oyuyla
koruma altına alınmamış adaylardan birini eler. Sonu evlilikle bitecek
olan programın kazanan çiftine ev, araba, balayı tatili, devre mülk gibi
büyük ödüller verilmektedir. Show TV’de (2004) yayınlanan İkinci
Bahar da, Biz Evleniyoruz programına benzer yaklaşımla aynı
formatta hazırlanmış bir başka programdır. Tek fark yarışmaya katılan
yarışmacıların yaşlarının daha olgun olmasıdır. Bu tür programların
halk tarafından çok fazla sevilmesinin bir nedeni de yarışmanın halk
oyuyla yapılmasıdır. Bu durum TV karşısındaki kitleye etkileşimde
bulunma olanağı sağlamaktadır. Bu programlardan sonra benzerleri de
üretilmiştir. Bunlardan biri de Show TV’de (2004) yayınlanan
Gelinim Olur musun? isimli programdır. Görücü usulü evlilik
anlayışıyla hazırlanmış programda bu defa seçici kurul kaynanalardan
oluşmaktadır. Kanal D’de (2005) yayınlanan Size Anne Diyebilir
miyim? kaynana, gelin ve damat üçgeni içinde dönen, görücü usulü
evlilik anlayışını temel alan bir başka programdır.
2003 yılında Kanal D’de, daha sonra Star TV’de yayınlanan, aslında
omurgası İngiltere'de belirlenmiş bir programın Türkiye'ye
uyarlanması olan Pop Star, A TV’de (2004) yayınlanan Akademi
Türkiye, A TV’de (2006) yayınlanan Süper Lady gibi programlar;
BBG, Biz Evleniyoruz gibi programların farklı versiyonları olarak
kabul edilebilir. Pop Star, Akademi Türkiye ve Süper Lady gibi
programlar, ünlülerden oluşmuş bir grup jüri üyesinin her hafta
yarışmacıların performanslarını eleştirmeleri ve yarışmanın sonunda
bir adayın halk oyuyla birinci olması ile biter. Bu yarışmanın sonunda

115

116

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

adaylara hem kaset yapmak hem de seçtikleri alanda tanınmak gibi
vaatlerde bulunulur.
Medya
Öncelikle medya nedir ve ne işe yarar sorusuna yanıt aramak
gerekmektedir. “Medya” kavramı İngilizce’den üretilen “Mass
Media” deyiminin kısaltılmışıdır. “Kitle araçları” veya “Kitle İletişim
Araçları” (Özer, 2001) anlamına gelmektedir. Gazete, dergi, radyo,
televizyon ve internet medya kavramıyla nitelendirilmektedir (Öymen,
1993). Kitle araçlarının ve kitle iletişimin olduğu yerde bu iletişim
sürecinden etkilenen asıl “kitle” vardır (Erdoğan, 2001). Medyanın
kitleler üzerindeki gücü yadsınamaz. Medya pek çok ülkede siyasi
oluşumları belirleyebilir, bir ülkenin kim tarafından hangi ideolojiyle
yönetileceğine karar verebilir, insanların yaşam tarzını, yeme içme
alışkanlıklarını, hatta hayallerini ve düşüncelerini etkileyebilir bir
başka deyişle toplulukları yönlendirme gücüne sahiptir. Medya bu
yaptırım gücünü neden kullanmaktadır? Bütün bu yaptırımın altında
yatan nedenlerden biri ekonomidir. Tarih boyunca yapılan savaşların
nedeninin ekonomi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle özellikle “batı
kültürü, iktisadi ve ekonomik olarak ortak bir tüketim kültürü
yaratmak için, medyayı kullanmaktadır” (Cebeci, 2003). Konuya
pazarlama ve ticaret mantığında bakıldığında Rigel’e göre “medya
endüstrisi; medya patronları, el ele gönül birliği içinde uyuşturulan
kitlelerin üzerine, günlük ve uzun vadeli; kararlarını demokrasinin
hiçbir kuralına uymadan, uyuklayan kitlelerin uyanık önderleri olarak
uygulamaktadırlar” (Rigel, 1993).
Medya kendiliğinden oluşmamıştır. Medyanın oluşmasında insanların
bilgilenme arzusu yatmaktadır. Temel ve önemli bir ihtiyaç olan
bilgilenme medya patronları (egemen güç) tarafından olumsuz bir
yöne çekilmekte, olaylar hakkında yalnızca bilgi sahibi olmak isteyen
kitleler aynı zamanda şiddet, sex ve magazin (dedikodu)
bombardımanına maruz kalmaktadır. Bütün bu bombardıman kitle
iletişim araçlarından belki de en etkilisi olan televizyon aracılığıyla
kitlelere ulaşmaktadır. “Türkiye’de bir günlük yayın programı içinde
yayınlanan ortalama olumsuz görüntü sayısı 3 bin 500’dür”
(Çalışkaner, 2002). Olumsuz görüntülerin çoğunun özel kanallar
tarafından yayınlandığı unutulmamalıdır. Radyo Televizyon
Yayıncıları Derneği Başkanı ve CNN Türk Genel Müdürü, Nuri
Çolakoğlu’nun çarpıcı ifadesiyle “bizdeki özel TV’ler henüz vahşi
Batı döneminde” (Zaman Gazetesi, 2001). Bir sanat ve kültürel dışa
vurum aracı olarak TV, “Christopher Anderson’un dediği gibi bir
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“kültürel çöplüktür” (Cereci, 1992). Başlı başına bir kültür taşıyıcısı
olan TV,
“gelişkin kültürel düzeyde algılamalarımızda
bizden eleştirel ve özgün bir anlamlandırmaya
yönelik zihinsel bir katılma istememektedir. Kitap
okuma süreci içinde geliştirilebilen metindeki
düşüncelerin eleştirel bir tutumla yeniden
değerlendirilmesi,
TV
izleyicisinden
hiç
beklenmemektedir.; istediği sadece yüzeysel bir
katılımdır” (Oskay, 1981).
TV’nin, bilgilendirmenin yanı sıra iyi bir eğlence aracı olması kitleleri
uyuşturmak ve tüketim toplumu oluşturmada önemli bir etkendir.
Yapılması gereken ilk adım “kitleyi televizyon tiryakisi yapmak ve
onları bu görsel büyücünün etki alanına sokmaktır” (Kerpeten, 2001).
Kitleler derinliği olmayan TV programları aracılığıyla bağımlı hale
getirilmektedir. Bu programlar, sıradan insanların sıradan
yaşamlarının ekrana yansımalarıdır. Williams’a göre “televizyon
programlarının çoğu gündelik sıradan konuşmanın bir uzantısıdır”
(Williams,1992). “Kısacası televizyon insanların bilinen, sıradan
duygu ve ilgilerinin ekrandaki uzanımıdır” (Mutlu, 1999:12).
Televizyon aile yapısını da olumsuz yönde etkilemektedir. Aile
bireylerinin bir arada televizyon izlemesi ailenin bir araya gelmesi
bakımından iyi bir görüntü çizse de duygusal uzaklığı artırmaktadır.
Aynı mekanda aynı havayı soluyan aile bireyleri birbirine
yabancılaşmaktadır. “Aynı evi paylaşan insanlar, izledikleri pembe
dizi karakterleri, ya da bir futbolcunun özel hayatını ve onunla ilgili
sorunları, bildikleri kadar aile içindeki bireylerin sorunlarını
bilemeyebilirler” (Cebeci, 2003). Bir başka sorun ise aile bireylerinin
farklı programları izlemek istediği zamanlarda ortaya çıkmaktadır.
Aile fertleri bu çatışmanın sonunda birer TV edinmekte ve herkes
kendi odasına çekilip kendi programını izlemektedir. Bu durum hem
gereksiz bir tüketime neden olmakta hem de aile bireyleri arasına
duvar örmektedir.
Popüler Kültür
Biri Bizi Gözetliyor, Biz Evleniyoruz, İkinci Bahar gibi programlar
popüler kültürün bir parçasıdır. Peki gündelik hayatta sıklıkla
karşılaşılan bu kavram nedir? Dictonnarire Lorousse’a göre popüler,
“Halka, çok sayıda kişiye genellikle kültür düzeyi düşük geniş
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kesimlerin zevkine yönelik olan halk tarafından tutulan beğenilen”
(Dictonnarire Lorousse, 1993-1994) anlamına gelmektedir. Popüler
Kültür tam anlamıyla “folk” kültür değildir, “seçkin” kültür ile “folk”
kültürün bir karışımı olan farklı ve yeni bir kültürdür. Adorno’ya göre,
“Kültür endüstrisi (Kitle kültürü), binlerce yıl
boyunca birbirinden ayrılmış yüksek ve düşük
kültür alanlarını da birleşmeye zorlar –her ikisinin
zararına olacak şekilde. Yüksek kültürün, etkileri
üzerinde spekülasyon yapılarak, ciddiyeti ortadan
kaldırılır; düşük kültürün, toplumsal denetim
bütünsel olmadığı sürece barındırdığı haşarı
isyankarlık ise, uygarlaştırıcı dizginleme yoluyla
yok edilir” (Kızılçelik, 2008:329).
Popüler kültür aydın sınıfı tarafından daima eleştirilir. Ama hiç kimse
–popüler kültürü eleştiren aydın kişiler bile- kendini ondan tam olarak
soyutlayamaz çünkü o yaşamın her anında ve her yerdedir. Evinde
televizyon izlemeyen biri bile popüler kültürden etkilenmek
durumunda kalabilir. Popüler kültüre karşı olan ve onu eleştiren,
sorgulayan ve düşünen aydın kişinin, arkadaş ortamında, dolmuşta,
öğlen yemeğinde, fatura ödeme sırasında popüler kültür ürünlerinden
ve yıldızlarından en az biri hayatına giriverir.
Gazeteci Ayşe Arman’ın ünlü sosyolog Emre Kongar ile yaptığı
röportajda Arman’ın “Popstar, BBG evi, Ben Evleniyorum... Bu
programları büyük kitleler izliyor. Bu ne anlama geliyor? sorusuna
cevabı şu biçimde olmuştur:”
“Çağımızın gerçeği: Popüler kültür! Ve popüler kültüre
karşı çıkmak, zelzeleye karşı çıkmak gibi bir şey. Bu
dünyada da böyle. Bu saydıklarımızın bir kısmı ithal
program.
Popstar
mesela.
İngiltere’den
yani
demokrasinin beşiğinden, dünyanın en ileri, en çağdaş
dediğimiz bir ülkesinden. Dolayısıyla, yozlaşma etkisine
baktığımızda da bu sadece Türkiye’ye özgü bir şey değil.
Bir sosyolog olarak söylüyorum, popüler kültürün bu
gelişimine karşı çıkılamaz. Hiç kimse çıkamaz. Ne bir
sosyolog ne bir politikacı ne de bir medya mensubu!
Popstar, BBG Evi, Ben Evleniyorum gibi programlar
birer silahtır. Bu silahı başkalarını öldürmek için değil,
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kültürel değerlerimizi düzeltmek için kullanmak gerekir”
(Hürriyet, 2004).
Oskay (1981) popüler kültürün ideolojik yönü hakkında ise şöyle
demektedir:.. “reel yaşamın yerine başka türlü bir yaşam olabileceğini
düşünmenin yollarını tıkamakta; bu kırgınlıkları hafifletmekte;
varolanı benimsemenin acısını, utancını hafifletmektedir.” Çıkış yolu
bulamayan ve asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda kalan yoksul
birey, televizyon karşısında hayaller dünyasına dalmakta, popüler
kültür ürünleriyle geçicide olsa oyalanmakta, acısını unutmaktadır.
Egemen sınıfın ideolojisi, bu biçimde yoksul bireyin baş kaldırmasını
ve mücadele etmesini önlemekte ve düzen sorunsuz bir biçimde
sürmektedir.
“Lakin şu popüler veya pop meselelerinden
başımızı bir türlü alamadığımızdan, insani
varoluşumuzun temel problemlerinin çoğundan
uzakta yaşıyoruz. Maalesef neredeyse kendimizi
unutmak üzereyiz. Yani bu telaştan kendimize
yabancılaştık” (Sözen, 1997).
Popüler kültür hiç bitmeyen ve sürekliliği olan bir şeydir.
“Pop kültürün devamlılığı nasıl sağlanıyor? Belki
de cevap; pop kültürün “şeker gibi” bir şey
olmasında saklı. Yiyorsunuz tadı çok güzel; ama
önünde sonunda bitiyor. Pop kültürün işi, siz
şekerinizi bitirmeden ağzınıza yeni bir tanesini
tıkıp kendi varlığını devam ettirmek. Arada bir
şekerin tadına bağımlılık kazanmaya başlarsanız, o
zaman biraz farklı bir tada sahip bir başka şeker
vereceklerdir”
(http.gizliyuzler.roots.gen.tr/tasgeckismet/504.htm).
“BBG” ile başlayan programlar zincirini “Biz Evleniyoruz”, “Sevda
Masalı”, “Gelinim Olur musun”, “Size Anne Diyebilir miyim”,
“İkinci Bahar”, “Survivor”, “Ünlüler Çiftliği”, “Pop Star”, “Akademi
Türkiye”, “Süper Lady”, “Deniz Akaya ile Top Model”, “Türk Star”
gibi programlar takip etti (Şekil 1). Şeker hep var olmaktadır ama
tatlandırıcının dozu ve tarifesi farklıdır.
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Şekil 1: Yukarıda bahsedilen programların logoları
Kültür Emperyalizmi
Bu tür TV programları, ulusların kültür kavramını da değiştirmektedir.
Artık kültür alınıp satılan bir mal, bir üründür. Dünyanın küresel bir
köy haline geldiği günümüzde, çeşitliliğin ortadan kalktığı formüle
edilmiş, standartlaştırılmış, yoz bir kitle kültürü vardır. “Yapısında
yaratıcılığın ve doğaçlamanın olduğu kültürün, böyle kenar
çerçeveleri çizilmiş ısmarlama bir ürün haline dönüşmesi kitle
kültürünü yoz bir kültür olarak görenlerin en temel dayanağıdır”
(Ülger, 2001).
Frankfurt Okulu’nun önemli isimlerinden Adorno ve Horkheimer,
kitle kültürü yerine kültür endüstrisi terimini kullanmayı tercih
etmişlerdir. Adorno, “Kültür Endüstrisine Genel Bir Bakış” başlıklı
makalesinde, kitle kültürü ile kültür endüstrisinin yer değiştirilmesinin
doğru olacağını savunmuştur. Bu makale ile birlikte “eleştirel
teorisyenler, “popüler kültür” ve “kitle kültürü” gibi terimlerden
vazgeçip “kültür endüstrisi” kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir”
(Kızılçelik, 2008:329).
Artık kültür alınan - satılan bir mal, kapitalist sistemin bir parçasıdır.
Her kesime hitap eden ve pek çok dalın birleşmesiyle oluşan kültürel
ürünler kitlelerin tüketimine sunulmaktadır. Frankfurt Okulu
mensupları, “kapitalist sistemle beraber kültürün endüstri ve ticaretin
mantığına göre biçimlendiğini, yani ticarileştiğini ve endüstriyel
üretimin bir aygıtı haline geldiğini iddia etmişlerdir” (Kızılçelik,
2008:330). Adorno ticarileşen kültürün nasıl yok olup gittiğini şöyle
açıklamaktadır:
“Liberalist dönem boyunca kültür dolaşım
dünyasına karışmıştı; dolayısıyla bu dünyanın ağır
ağır ilerleyen ölümü kültürü de can evinden
vurmuştur. Ticaretin ve ticarete özgü irrasyonel
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kaçamakların yerini sanayinin hesaplanmış
dağıtım aygıtları aldığında, kültürün ticarileşmesi
de saçmalığa vararak tamamlanmış olur. Tamamen
boyun eğdirilmiş, güdümlü ve bir bakıma baştan
sona ‘işlenmiş’ bir şey olarak yitip gider” (Adorno,
2004:167).
Kültür emperyalizmi ulusların yerelliğini de yok etmektedir. “70’den
fazla ülkede faaliyet gösteren ve CNN’i de içine alan Time Warner
Turner dünyanın en büyük medya gruplarındandır” (Cebeci, 2003).
Amerika merkezli bu medya grubu kültür emperyalizmi ile yerelliği
yok etmekte ve az gelişmiş ülkelerde melez bir kültürün yayılmasına
neden olmaktadır.
“Kültürel olarak melezleşen birey belirli olaylar
karşısında nasıl davranacağına karar veremez.
Çünkü melez bir kültüre sahiptir ve her iki
kültürden de değildir. Bireyde çatışma yaratan bu
oluşum, bireyin sağlıklı karar vermesini engeller.
Kendisine en yakın gelen kültüre yalnızlaşmamak
için sığınır”(Cebeci, 2003).
Amerika merkezli TV kanaları bir yandan da bütün dünyanın bir
birine benzemesine neden olmakta, aynı giyinen, aynı düşünen, aynı
gıdaları tüketen homojen bir kitle kültürü yaratmaktadır. Bireyler
istese de istemese de dönen çarka dahil olma zorunluluğunu
hissetmekte, kültür endüstrisinin sunduğu her tür yeniliği tüketmeye
hazır bir biçimde yaşamını idame ettirmektedir.
Adorno ve
Horkheimer’e göre, “kültür endüstrisi çağında düzen, bedenleri
serbest bırakır ve ruhlara saldırır. Artık düzen ‘benim gibi düşün ya da
yok ol’ demek yerine, ‘benim gibi düşünmemekte serbestsin.
Yaşamını ve tüm sana ait olanları da koruyabilirsin. Ancak o andan
itibaren aramızda bir yabancısın’ demektedir (Dellaloğlu, 2007:126).
TV Programlarının Ahlak Yapısına Etkisi
Bu tür programlar toplumun ahlak yapısını da olumsuz yönde
etkilemektedir.
“İyiyi kötüden üstün tutmaya yönelten dürtü ahlak
anlayışıdır. Ahlak, insanın kendi şahsına ve diğer
insanların şahsiyetlerine karşı iyi davranması,
genel bir ifadeyle; iyiliğe varılması için, kendini

121

122

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

uymaya zorunlu hissettiği manevi ve ruhi görevler
ve bunlara ilişkin kurallardır” (Çalışkaner, 2002).

Şekil 2: Popstar yarışmasına katılan Bayhan isimli
şarkıcının cinayetten hapis yatmış olması onun
halk tarafından beğenilmesini engelleyemedi.

Söz edilen programlara katılan yarışmacıların birbiriyle olan
ilişkilerine bakıldığında toplumun “iyi” olarak benimsediği ahlak
anlayışına ters düşen yoz bir yaklaşım görülmektedir. Eve giren ve
birbirini daha önce tanımayan yarışmacıların bir hafta daha fazla
kalabilmek adına kapalı odalar ardında birbirlerinin cinselliklerini
sömürmeleri, Türk aile yapısına ne kadar uygun bir davranıştır?
Toplumun iyi ve kötü kavramlarına bakış açısının medyada yer
değiştirmesini Kerpeten şöyle ifade etmektedir:
“Haber alma özgürlüğü diye, bireyin kişisel
haklarına tecavüz edilmekte, birey, tüm insani hak
ve vasıflardan soyutlanarak haber malzemesine
indirgenebilmekte, insanın ölüsü dirisinden daha
fazla para etmeye, kan, gülden, çiçekten daha
önemli olmaya başlamaktadır” (Kerpeten, 2001).
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Şekil 3: Gelinim Olur musun? isimli yarışma programında Ata Türk
isimli yarışmacının aşırı dozda uyuşturucu alması sonucu ölmesi ve
cenaze töreninden görüntüler. Sağ taraftaki görüntüde ise Ata Türk
annesi Semra kaynana ile yan yana.
Kerpeten’in de dediği gibi insanın ölüsü dirisinden daha fazla para
etmeye
başlamıştır. Gelinim Olur musun?
programının
yarışmacılarından Ata Türk’ün ölümü medya da nasıl yankılanmıştı
(Şekil 3). Bu konuda gazteci Zeynep Göğüş görüşlerini şöyle dile
getirmektedir:
“Sabah işe giderken dinlediğim radyo istasyonu, Ata’nın
trajik ölümünü “medya için tırnak içinde keyifli bir
haber” diye duyurdu. Tırnak içinde de olsa böyle bir
haber için “keyifli” kelimesinin kullanılması korkunçtu
bana göre. Ama galiba doğruydu; lime lime doğransın,
parçalansın diye aslanların ağzına atılan gladyatör gibiydi
Ata’nın ölüm haberi”(Göğüş, 2005).

Yozlaşmaya Neden Olan Kavramlar ve TV Programlarına
Yansımaları
“Biri Bizi Gözetliyor”, “Biz Evleniyoruz”, “İkinci Bahar” isimli
programlar neredeyse 24 saat boyunca kitleleri uyuşturmakta,
yarışmacılar ana haber bültenlerine bile konu olmaktaydı. Eren’e göre
bu tür programlarda
“kişiler önce esir, sonra şoför, daha sonra da cellat
haline
dönüştürülmekte
ve
arkadaşlarını
yarışmadan çıkartmakta ve sınırlarla dolu olan bu
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evde terkedilmiş özgürlükleri ve giderek
parçalanan kişilikleri ile kafesteki farelere
dönüşerek yaşamaya devam etmektedirler” (Eren,
2005).
Ünlü olma arzusu bu programları cazip kılan en önemli etkendi.
“Andy Warhol’un dediği gibi, günümüzde “herkes üç dakikalığına da
olsa ünlü” olabiliyor” (Demirer ve Akyol, 1996). Sıradan insanların
ünlü olma arzusuyla aynı evde 1 ay boyunca kalmaları ve kobay
fareleri gibi her hareketlerinin kameralar tarafından milyonlarca insan
tarafından izlenmesi hukuki, ahlaki ve psikolojik boyutuyla
değerlendirilmelidir. BBG evi içinde yaşanılan olaylar dedikodu, özel
hayatın deşifre edilmesi, şiddet, cinsellik (aşk) ve rekabet ekseninde
dönmekteydi.
Sınıf ayrımı gözetmeksizin tarih boyunca tüm insanlar dedikodu
yapmaktan kendilerini alamamışlardır. Gluckman’a göre “dedikodu
geçmişi canlı tutar, aidiyet hissini geliştirir, bir grup ne kadar kapalı
ise dedikodu yapılma oranı o kadar yüksektir.” Bir evde uzun bir süre
kapalı tutulan bireylerin sürekli birbirlerinin arkasından konuşmaları
kaçınılmazdır, dedikodunun cazibesinin milyonları ekran başına
bağlayacağı fikri medya patronlarını harekete geçirmiştir ve
programlarda bu yön güçlendirilmiştir. İnsanlar başka insanların özel
hayatını daima merak ederler, yarışmacıların özel hayatlarının deşifre
edildiği bu programlar kişilik haklarının ihlali bağlamında
değerlendirilmelidir. Zevkliler’e göre,
“Kişiler toplumsal yaşamın bir parçası olarak belirli
oranlarda toplumdaki diğer kişilerle ilişki içinde
bulunurlar. Bu ilişki dolayısıyla öteki kişilerin hayatına
ilişkin belirli olay ve yönleri öğrenmeleri kaçınılmazdır.
Bununla beraber, hiçbir insan kişiliğinin yansıması olan
hayatının bütün insanlar tarafından bilinmesini istemez”
(Zevkliler, 1995).
“Özel hayata saygı gösterilmesi hakkı, kişi için en ufak bir dış
müdahale olmaksızın kendi öz varlığını serbestçe sürdürebilmesi
hakkı olarak tanımlanabilir” (Kerpeten, 2001).
Hukuki açıdan bakıldığında;
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“Kişinin özel hayatı, gizli tuttuğu ve gizli tutmakla
meşru çıkarının bulunduğu olaylardan meydana gelir.
Kişiliğin gelişmesi için, kişinin kendine özgü bir
hayat alanı vardır ki, onun rızası olmadan bu alanı
kimse öğrenemez. Bu yüzden haberleşme gizliliğinin
ihlali, kişinin özel hayatının casuslukla öğrenilmesi,
mesleki sırlarının öğrenilmesi hukuka aykırıdır”
(Kerpeten, 2001).
Programlara en fazla reyting sağlayan olgulardan biri de şiddettir.
Şiddetin pompalanması bu gibi programların izlenme oranını
artırmıştır. En fazla kavga çıkaran yarışmacılar en çok oyu almışlardır.
Kavganın ve şiddetin iyi bir savunma aracı olduğunu ve prim yaptığını
gören, bu olumsuzlukları kendi yaşantısına da uygulamaktan
kaçınmayan bir kitle oluşmuştur. Şiddet içeren bu gibi programların
bir olumsuz yanı ise bireyleri şiddet karşısında duyarsızlığa itmesidir.
Tarih boyunca sanata, şiire, edebiyata konu olan ve insanlık için en
kutsal duygu olarak kabul edilen aşkın bu programlarda yozlaştırıldığı
görülmektedir. Aşkın özündeki gizliliğe ters düşen ve her şeyin büyük
bir açıklıkla yaşandığı yakınlaşmalar, aşk mı yoksa farklı bir duygu
mu? Elenmemek ve ekranda biraz daha kalabilmek umuduyla haftalık
ilişkiler sürdürmek üzere bir araya gelen çiftlerin yaşadığının aşkla bir
ilgisi olmadığı gerçeği üzerinde durmak gerekmektedir. Çıkar üzerine
kurulan bu birliktelikler bu güzel duyguyu alçaltmakta, yozlaşmayı
gözler önüne sermektedir.

Şekil 4: Biz evleniyoruz programının bir türlü evlenemeyen çifti Tülin
ve Caner
Büyük miktarda paranın döndüğü ‘Biz Evleniyoruz’ yarışmasının
evlenemeyen çifti Tülin ve Caner’in (Şekil 4) yaşadığı aşk masalı,
medyanın yönlendirmesiyle yaşanan bir senaryodan ibarettir.
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Kavuşamayan aşıkların kurgulanmış bir aşk hikayesini oynadıkları
konusunda köşe yazarı Semercioğlu şu görüşleri dile getirmektedir.
“Tüm izlediğimiz bu programlar dünyada
“unscripted show” olarak geçer. Yani senaryosu
yoktur. Ama bizde resmen her bölüme yeni
senaryo yazılıyor. Program, yapımcıların isteğine
göre yönlendiriliyor” (Semercioğlu, 2005).
Rekabet hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak BBG evinde bir
süre arkadaşlık eden ve yoğun paylaşımlar yaşayan yarışmacıların
daha sonra birbirlerini elemesi oldukça çarpık bir durumdur.
Programları izleyen kitle rekabet uğruna bütün değer yargılarından
yoksun olmanın doğru bir davranış biçimi olacağı kanısına varmakta
ve bu programlar kitleler için kötü örnek oluşturmaktadır.
Kişinin sürekli olarak gözetim altında tutulduğu yerlerde, “kişiliğin
pek az geliştiği ve başkalarıyla hep beraber yaşamak zorunda bulunan
kişilerin, genellikle yaratıcı düşünsel yeteneklerinin köreldiği
görülmektedir” (Özsunay, 1979). Yarışmaya katılan gençlerin
entelektüel profiline bakıldığında bu gibi programlar yaratıcı ve
düşünen bireylerin yetişmesini önlemekte, aynı zamanda gençlerin hiç
kitap, dergi gazete vs. okumadığı ve BBG evi içinde konuşulan
konuların ne kadar yüzeysel olduğu da görülmektedir.

Sonuç
Sonuç olarak, bütün bu olumsuzlukları içinde barındıran bu
programlar geniş bir halk kitlesi tarafından aylarca izlendi. Doğru olan
Televizyon Üst Kurulu’nun bu programların yayınına müdahale
etmesiydi ancak bu gerçekleşmedi. Bu tür programlar meclise taşındı,
ancak sonuç alınamadı. TBMM Dilekçe komisyonu başkanı AKP’li
Yahya Akman, bu tür programların Türk aile yapısını bozduğu, çocuk
ve gençlerin psikolojilerini etkilediği yönünde çok sayıda ferdi şikayet
aldıklarını bildirdi” (Oğhan, 2005). Ekran karşısında uyuşturulan
kitlelere hayatta kalabilmenin, güçlü olabilmenin, başarılı olabilmenin
yöntemi dostuna sırtını dönmek, sürekli kavga etmek, cinselliğini
sonuna kadar kullanmak, çıkarın için bütün değer yargılarından
vazgeçmek olarak aktarıldı. Çağın istediği insan tipi budur ve aslolan
buna uymaktır.!!!
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Bireylerin sosyal yaşamdaki davranış ve tutumlarını olumsuz bir
biçimde etkileyen bu programların yaşanılamaz bir dünya yaratmadaki
rolü bilinmeli ve bu konuda gerekli çaba harcanmalıdır. Bu çabaları en
fazla üstlenmesi gereken kurum Televizyon Üst Kurulu’dur. Yanı sıra
sivil toplum kuruluşları ve duyarlı bireyler de tepkilerini dile
getirmelidir. Daha iyi bir dünyada yaşamak için medyanın olumlu
yönünü açığa çıkarmak, nitelikli, halkın kültürel anlamda gelişmesine
olanak sağlayan programlar hazırlamak ve bu konuda mücadele etmek
gerekmektedir.
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Özet
Bu yazıda kutsallık kavramının anlamı ve çerçevesi anlaşılmaya
çalışılacaktır. İlk bakışta Türkçe ve Latin dillerindeki etimolojik yapısı
üzerinde durulacak. Bu etimolojik yapıdan yola çıkılarak kutsallık
kavramının anlam çerçevesi ortaya konulacaktır. Daha sonra da kutsallık
kelimesine en yakın Arapça kavram olan q-d-s kavramının Kuran’daki
kullanımından yola çıkılarak Kutsallığın Allah ile olan ilişkisi ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kutsallık, kut, kutsal olmayan (profan).

Abstract
In this paper it will be tried to understand the mean and frame of the
holy notion. Firstly it will be discussed the related notions with holy in
Turkish and Latin languages to understand the holy’s context ond mean.
Then it will be discussed the most closed word to the holy in Arabic q-d-s
and its derivatives which used in verses of the Qur’an to understand the holy
and its relation to Allah.
Keywords: Holy, sacred, God, profan.

Kutsal Kelimesinin Arapça Ve Türkçedeki Etimolojik Yapısı
Günlük dilde ‘kutsal’ kelimesi, yaygın olarak kullanılmasına
rağmen kutsal ile ne kast edildiği sorulduğunda oldukça zor bir
soruyla karşı karşıya olduğumuz hemen fark edilir. Kutsal veya
kutsallık kelimesinin yaygınlığı ile birlikte anlamının açık olmaması
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durumu bütün dillerin ortak bir sorunudur. Kutsalın herkesçe kabul
edilir bir tanımının yapılması belki de mümkün değildir. O nedenle
kutsal deyince neyin kast edildiği bir sorundur. İnsanların günlük
dildeki kullanımına örnek verecek olursak, 'kutsal' kelimesinin şu
tamlamalarda kullanıldığını görürüz: Kutsal topraklar, kutsal kitap,
kutsal görev, kutsal emanetler, kutsal ruh... vb.
Kutsal kelimesi Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı Türkçe
Sözlük’te, “tapınılacak veya yolunda can verilecek mukaddes, karşı
çıkılmaması gereken, Tanrı’ya adanmış olan, Tanrısal olan” şeklinde
tanımlanır. Burada kutsal sözcüğü 'mukaddes'in tam karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Aynı sözlükte ‘mukaddesat’ kelimesi, "kutsal
sayılan her türlü inanç ve davranış" şeklinde açıklanmıştır.
Mukaddes'in mastar hali olan 'takdis' kelimesine de 'kutsamak' anlamı
verilmiştir.1 Meydan Larouss'ta kutsal şöyle tanımlanır: "Mutlak
değerlere sahip olan, insanı aşan. Mutlak kudret karşısında bir 'korku'
unsuru kapsar, ... kutsal nesne tamamıyla kendine özgü bir büyüleyici
güce sahiptir."2
‘Kutsal’ kelimesi, ‘kutsî’ kelimesinden değil ‘kut’ kelimesine
‘sel-sal’ eklenerek oluşturulmuş bir kelimedir. "Kut" ise eski Türkçede
fırsat, hayır, bereket anlamındadır.3 Kutadgu Bilig'in 92. beyitinde
‘Kut’un Tanrının bir ihsanı olduğunu, Tanrı tarafından ‘Kut’ verilip
alındığını anlıyoruz: Bayat kimke kılsa inayet basut/Anınğ oldı ayun
bolu birdi kut. Yani "Tanrı kime inayet ve yardım ederse dünya onun
olur ve o kut'a kavuşur" denilmektedir.4
Bunların dışında bir de Arapça ( ) وتkökünden gelen ve
Osmanlıcada kullanılan ‘qut’ kelimesi vardır. Bu kelimenin yukarıda
sözü edilen ‘kut’la ilgisi yoktur. Arapçadaki ‘qut’, yemek
anlamındadır. Hatta Osmanlıca’da ‘Kut-ı Mesih,’ hurma veya şarap5
anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla ‘sal’ eki alan kelime Eski
Türkçedeki ‘kut’ tur; Arapçadan Osmanlıcaya geçmiş olan (‘)وتqut’
kelimesi değildir. Eski Türkçedeki ‘kut’ kelimesi ile karıştırılması
mümkün olan bir kelime daha vardır. ‘Kutsi’ kelimesi. ‘Kutsî’
kelimesi, her ne kadar ‘Kutsal’la bir ses benzerliği varsa da ‘kutsî’
Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça (‘ )دq-d-s’ kökünden gelen bu
1Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu: İstanbul-1992
2 Kutsal maddesi, Meydan Larouse , İstanbul 1981.
3 ‘Kut’ maddesi., Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul-1986
4 Sait Başer, Kutadgu Bilig'de Kut ve Töre, Ankara 1990, s.52
5 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara-1988
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kelime değişik türevleriyle (iştikak) ‘kutsal’ kelimesinin karşılığında
kullanılabilir. Birçok sözlükte 'sacred' veya ‘holy’ mübarek ve
mukaddes diye çevrilir.6 Aynı şekilde günümüz Arapçasında da 'sacre'
ve 'kutsal' karşılığında ‘mukaddes’ kelimesi kullanılmaktadır.7 Kök
itibarıyla geçişli (müteaddi) bir fiil olan (q-d-s) fiili İbn-i Manzur'a
göre, Allah'ın tenzih edilmesi, eksiklikten arındırması ve tebrik etmek
demektir. Mesela mukaddes toprak demek, mübarek toprak demektir.8
Firuzabadî’de de bu fiile temizlenmek ve mübarek olmak şeklinde
anlam verilmiştir. Burada (q-d-s) fiil kökü temizlemek diye
tanımlanır. ‘Kutsalın’ tam karşılığı olarak kullanılan kelime’
‘mukaddes’tir. Öyle anlaşılmaktadır ki Kur’an’da yer alan bu
kelimenin kökeni İbranca’da 'q-d-δ' kökünden türemiş olan ‘qaduδ’
kelimesidir. Çünkü, Eski Ahit’te İbranca 'q-d-δ' kökünden türemiş
kelime kutsalın karşılığı olarak kullanılmıştır. M. Kenzie’ye göre
"Birçok bilim adamının nazarında İbranca’nın 'q-d-δ' harfleri, kutsalın
temel anlamını içerir. Fakat orada bu kelimenin Tanrı'nın kendisi
anlamında kullanıldığını görüyoruz. Tanrının dışındaki yaratıklar ise
kutsallık özelliğini, belli türden ilişkilerle Tanrı’dan alır.”9
Kutsal Kelimesinin Batı Dillerindeki Etimolojik Yapısı
Rudolf Otto’nun The Holy Idea isimli kitabında kutsal için,
‘tamamen farklı’ ve ‘hiç bir şeye benzemeyen’ (wholly other) şeklinde
bir tanım getirmektedir. Otto’ya göre Tanrı tam bir bilinemezlik
özelliğine sahiptir. Onun içindir ki Rudolf Otto bu kavramı
‘numinous’ kavramı ile anlatmaya çalışmıştır. Numinous ise tahmin
edileceği gibi Kant’ terminolojisindeki ‘numen’ kavramından
türetilmiştir. Bir anlamda Tanrı’nın kutsal (holy) oluşunu O’nun
‘numinous’ olmasına bağlamaktadır Rudolf Otto. Diğer bir ifade ile
Tanrı’nın numinous oluşu, O’nun hiçbir şeye benzemeyen, tamamen
başka (wholly other) olmasındandır. Bu durumda Tanrı’nın kutsal
oluşu eğer onun yaratılan varlıklara benzememesinden ileri geliyorsa
veya bununla aynı anlamda ise o zaman yaratılanların kutsal olarak
görülmesi mümkün değildir gibi bir anlam içerdiğini söylemek
mümkündür. Tabi Rudolf Otto’nun kutsallık kavramının öğelerini
tanımlamak için kullandığı bir diğer kavram da tremendum
6 İsmail Fenni, Lügatçe-i Felsefe, İstanbul 1341.
7 Bunu için bkz. Hasan Hanefi, Draset el Felsefiye, Kahire, 1987, s.528;
Şark el- Avsat Gazetesi, 26 Şubat, 1997, s.1
8 İbn-i Manzur, Lisan el -Arab, q-d-s maddesi, Beyrut 1992.
9 Mc Kenzie, ‘Holy’, Dictionary of Bible, New York-1965, s.365
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kavramıdır. Mc Kenzie, Rudolf Otto’nun bu iki kavramını kutsallık ile
ilişkilendirirken şöyle bir formülasyona gider: Rudolf Otto’nun
tremendum
dediği ‘nominus’
korkutucu özelliğe sahip iken
‘fascinating’ olarak adlandırılan yönü ise cezb edici ve büyüleyici
manasına gelir.10
Rudolf Otto’nun kutsalı, dolayısıyla Tanrı ve dini bilinemezlik
kavramıyla izah etmesini bir tür agnostik yaklaşım olarak
nitelendirmek mümkündür. Böyle bir tavrın dinle ya da Tanrı’yla
insan arasında birçok probleme yol açacağı tabiidir. Nitekim
M.Kenzie de bu duruma işaret ederek Tanrı’nın 'tamamen başka'lık
özelliğinden kaynaklanmış bir kutsal’ın insan tarafından tam olarak
tecrübe edilmesinin zor olduğunu belirtir. O, ‘tezahür’ (theophani)
kavramıyla söz konusu bilinemezliği aşmaya çalışır. Ona göre insanın
gördüğü onun azametidir. Bu da kutsalın kendisi değil tezahürüdür.11
Rudolf Otto'ya göre insan doğuştan ‘kutsal’ı, içinde taşıyarak
gelen bir varlıktır. O, daha önce söylendiği gibi Kant'ın terminolojisini
kullanır. Ona göre 'kutsal' ( holy) kelimesi tam anlamıyla kombine ve
kompleks bir ‘kategori’dir. ‘Aklî’ ve ‘gayri aklî’ ([non-rasyonel)
unsurlardan oluşmaktadır. Her ikisi de tamamen birer ‘a priori
kategori’dir. Rudolf Otto, kutsal'daki bu iki unsurun bütün duyusal
tecrübelerden uzak, orjinal, üretilemeyen, bütün algılamalardan ayrı
ve salt aklın içinde var olduklarını söyler.12 Rudolf Otto daha da ileri
gider ve “kutsallık adlandırması numen alan içindir, numen de
Tanrısal (deity) demektir”,13 ifadesiyle kutsalın Tanrı'nın bizzat
kendisi olduğunu demeye getirir. Kutsalı sadece Tanrı’ya ait bir
özellik olarak kabul eden anlayış başkalara tarafından da dile
getirilmiştir. Mesela L.D. Xavier bunlardan biridir. Ona göre "İncil’de
kutsallık aslında Tanrıya özgü olarak kullanılır. Fakat eşyanın da (kişi
veya şeyler) özelliği olabilmektedir. Eşyadaki bu kutsallık bize Tanrı
ile varlıkları arasındaki ilişkinin sonradanlığını ifade eder. Söz konusu
kutsallık ister Tanrı’nın eşya üzerindeki tasarrufuyla, isterse insanın
Ahit’e bağlılığa çağrılmasıyla olsun, her iki durum da sonradan olan
bir kutsallıktır.
Grekçe'de ‘haios’ terimi genellikle İbrancaya
‘qadosh’ (qdδ) diye çevrilir; ‘ayrı’ ve ‘ilaha ait’ anlamında kullanılır.
Eski Ahit'te olduğu gibi Yeni Ahit'te de yalnızca Tanrı'nın kutsal
olduğu söylenir; onun adı kutsal olmalı ki, Tanrı herkesçe Tanrı kabul
10 Mc Kenzie, A.g.e. s. 365
11 A.g.e. s. 365
12 Rudof Otto, The Idea of the Holy, New York-1958, s.112.
13 Otto, a.g.e. s.197.
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edilebilsin."14 L. D. Xavier’e göre Tanrı'nın kutsallığı kendisini
muhtelif şekillerde meleklere, peygamberlere, seçilmişlere,
tapınaklara ve kurallarına yansıtır.15
Acaba kutsalın anlamında her zaman iyilik ve Tanrısal bir yönü
esas almak mümkün müdür?. Mesela S. Freud'a göre kutsal, Rudolf
Otto'nun düşüncesini aksine ‘asıl iyi’ (mainly good)16 değildir: “
‘Sacer’ salt ‘kutsal’ ‘takdis edilmiş’ (mukaddes) anlamlarını
içermemektedir. Aynı zamanda bizim yalnızca ‘mel’un’, ‘menfur’
sözcükleriyle çevirebileceğimiz bir anlamı da kapsamaktadır.”17
Batı dillerinde ‘kutsal’ kelimesi yerine kullanılan çok sayıda
kelime vardır. Mesela ‘sacred’, ‘holy’, ‘sactity’, ‘deity’... ve bunun
gibi bir çok kelime ‘kutsal’ anlamına gelebilecek şekilde
kullanılmıştır. Fakat en çok kullanılan ‘sacred’ ve ‘holy’ kelimeleridir.
Genellikle ‘sacred’ ve ‘holy’, aynı fenomeni ifade etmek için
kullanılmaktadır. Latince’de ‘kutsal’ anlamına gelen ‘sanctum’ ve
‘sacrum’ kelimeleri vardır. ‘Sanctum’ da, ‘kutsal’ (holy) gibi, ilahî
güce ulaşma anlamındadır. ‘Saint’ (aziz) ‘sanctus’tan gelir.
Latincedeki ‘sanctum’dan İtalyancadaki ve İspanyolcadaki ‘santo ve
Fransızca’daki ‘saint’i türetilmiştir. Aynı şekilde Latincedeki
‘sacrom’, İtalyancada ‘sacro’, İspanyolcada ‘sagrado’ ve Fransızcada
‘sacre’ olmuştur. Almanca’da ise kült anlamında ‘sakral’ kelimesi
kullanılmaktadır.18 Ayrıca Yalnızca yaşayan dillerde değil, eski
dillerde de kutsal kavramının karşılığı olan terimler bulmak
mümkündür. Mesela "sacer sözcüğü Polinezyalıların 'tabu' kelimesinin
karşılığıdır. Yunanlıların ‘o’ sözcüğü ile İbranilerin 'qadovş' sözcüğü
de Polinezyalıların 'tabu' Afrika’daki (Madagaskar), güney ve orta
Asya'daki birçok kavimlerin başka adlarla ifade ettikleri bir sözcük
olsa gerektir."19 Freud'den nakledilen bu görüş 'kutsal' kavramına
klasik ve düz bir tabu anlamı yüklemektedir.
Yirminci yüzyıl Batı dünyasında kutsal üzerine incelemeleri olan
yazardan ikisi, Rudolf Otto ve Mircea Eliade, kendilerine en çok
müracaat edilen düşünürler olarak gözükmektedir. 1920'lerde yazan
14 Xavier Le'on-Dufur, ‘Holy’, Dictionary of the Niw Testament, New York1980 s. 329- 30.
15 A.g.e. s. 230.
16 Otto, a.g.e. s.216.
17 Freud, Hz. Musa ve Tektanrıcılık, Çev. K. Şigal,İstanbul-1987,s. 187.
18 Oxtoby, R, “Holy” md., The Encyclopedia of Religion, New York1986.
19 Sigmund Freud, Totem ve Tabu, çev. Niyazi Berkes, İstanbul 1978, s.30.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Rudolf Otto kitabına İngilizce ‘holy’ kelimesinin Almanca karşılığı
olan ‘Das Heilig’i başlık yapmıştır. Fakat 1950'lerde Mircea Eliade
aynı konudaki kitabına ‘Le Sacre Et Le Profane’ ismini vermiştir.
Yine M. Eliade'nin nesli ve sonrası çoğunlukla ‘sacred’ kelimesini
kullanmayı tercih etmişlerdir. J. W. Harvey, 1958'de İngilizcesini
yayınladığı Rudolf Otto'nun kitabına yazdığı ilavede Rudolf Otto'nun
kullandığı (heilig) için, ‘holy’yi tercih etmesinin nedeni olarak şöyle
demektedir: Holy, sacred, senctity, divinity, deity, ve hollow
kelimelerinin hepsi yaklaşık anlamdadır. J. W. Harwey, ‘sacred’
kelimesini değil de ‘holy’yi kullanmasının nedenini, ‘holy’nin İncil’in
terminolojisinden olması olarak gösterir. Eski Ahit’in İşaya
bölümünde defaaten geçer. Ona göre ‘holy’, ‘numinous’un insanda
bıraktığı ruh halini ‘sacred’dan daha belirgin ve hissedilir bir şekilde
açıklar.20
Carston Colpe, adı geçen iki kavram arasında bazı farklılıkların
olduğunu iddia eder. Ona göre’sacred’ son dönem İngilizcesinde
kullanılmakta olup Latince kökenlidir. Fransızca’dan İngilizce’ye
geçmiştir. Oysa ‘holy’ (heilig) Germen (Anglo-Saxson) orijinlidir.
Sacred ‘holy’nin bütün semantik kullanımını içermemektedir. Mesala
İncil'de ‘sacred man’ (rahib), ‘sacred spirit’ (Kutsal Ruh) şeklinde
değil ‘holy man’ ve ‘holy spirit’ şeklinde geçer. Ona göre 'sacred' ile
'holy' arasındaki farklardan bir diğeri de şudur: 'Sacred', 'sacre'nin
past halidir. Bu bize sacred anlamındaki kutsallığın sonradanlık
içerdiğini göstermektedir. Burada olmuş-bitmiş bir kutsallık vardır.
Oysa ‘holy’de bir süreklilik hali vardır. Holy’de Tanrı tarafından
kutsallaştırılmış ve kısmen nesnel bir anlam vardır. 'Holy' kelimesini
kullandığımızda, sanki kastettiğimiz kendi kutsalımızmış gibi bir
durum vardır. Fakat ‘sacred’ için bu öznel durumdan çok bir tür
dışarıdanlık ve nesnellik vardır. Bir Hıristiyan kutsal kitabına
referansta bulununca ‘Holy Bible’ der. Fakat başkalarının kitabından
bahsedince ‘sacred’ kelimesini kullanır. Örneğin ‘The sacred book of
the East’ (Doğunun Kutsal kitapları) ifadesinde bu ifadeyi kullanan
kişinin kendini bir tür dışarıdan sayma niyetini sezmek
mümkündür.21
Tanrı dışında kutsal sayılan kutsalların Tanrı ile nasıl bir ilişkisi
olduğu konusu da kutsalın neliği bakımından yanıtlanması zor olan
sorulardandır. Buna göre (1) insanın Tanrı ile ilişkilerinde ortaya
çıkan durum; (2) kutsallık Tanrıya adanmak suretiyle kazanılan bir
20 Otto, a.g.e., s.216.
21 A.g.e., s.434 .
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özelliktir. İnsan bir objeyi takdis edince veya feda edince bu durum
oluşur.22 Bununla birlikte denilebilir ki bu iki kavram arasındaki
farkın ortaya konması için ayrıntılı bir etimolojik ve semantik
sorgulama yapmak gerekebilir. Ancak gerek günlük kullanımda ve
gerek din felsefesi kitaplarında bu ayrıma dikkat edilmediği
görülmektedir.23 Hatta kutsalın kavramsal temellendirmesini başlıca
konu olarak seçen Rudolf Otto ve Eliade'nin kitaplarında bile bu iki
kelimenin rasgele ve bir diğerinin yerine kullanıldığını görmek
mümkündür.
Kutsal kelimesinin ele almış olduğumuz bu etimolojik çerçevenin
dışına taşan bazı anlamları da vardır. Mesela Oxford'un İngilizce
sözlüğünde bu konuda birkaç sayfalık bir açıklama yapılmıştır.
Burada kutsal kelimesine (holy) dair söylenenleri özetlersek yaklaşık
olarak şunlar yazılıdır:
1-Kutsal özellikle bir Tanrı sıfatıdır;
2-Kutsal, kutsallığını Tanrı'dan alan şeylerin sıfatıdır;
3-Tanrı’nın beklentileri ve istekleri doğrultusunda olan her türlü
(tabii ve insani)eylemin sıfatı.24
Kutsalın bir din için en önemli ve en belirleyici özellik olduğunu
ve hatta din için Tanrı anlayışının belirlenmesinden bile daha öncelikli
bir değere sahip olduğunu savunan N. Söderblom, bu kavramı
sosyoloji ve psikolojinin terimlerini kullanarak olgusal ve tecrübi bir
çerçeveye indirgemek ister. Ona göre kutsal, ilkel dinlerin
tecrübesinde iki kavramla karşılanabilir:
1-Malenezyalıların ‘mana’sı ki bu, ‘pozitif kutsallık’ içerir.
2-Polinezyalılarca kullanılan ‘tabu’ kavramıyla da ‘negatif
kutsallık’ kastedilir. ‘Mana’da gizemli bir güç vardır. Buna karşılık
‘tabu’da yasaklama, korku ve tehlike esastır.25
Öte yandan Türkiye’de kutsal kelimesinin günlük hayattaki
yaygın kullanımlarına bakacak olursak kutsalın tamamen belirsiz
olduğunu söylemek mümkün gibidir. Örneğin, Mimar Turgut
Cansever, "İslâm mimarisi kutsal sanatın bir yansımasıdır. Kutsal
sanat terimi, sadece dinî nesneler yahut yapılara, cami ve mescitlere
22 Carlston Colpe, ‘Sacred and Profane’, The Ency. of Rel., New York1986, s. 518.
23 Bkz. Davit, A. Pailin, Groundwork of Philosphy of Religion, London1989, s.140.
24 Oxford English Dictionary, Londor-1933.
25 N. Söderblom, ‘Holiness’, The Encyclopedia of Religion and Ethic, Ed.
James Hasting, New York-1951, s.731.
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ya da ibadetlerde kullanılan eşyaya adanmış sanat eserleriyle sınırlı
değildir. Aslına bakılırsa, İslâm’daki Tevhid kavramı kutsal ile seküler
arasında bir ayrıma gidilmesine izin vermez. Çünkü İslâm’a göre
yeryüzündeki her nokta ve varlığın her anı kutsal varlığın bir tür
tecellisidir”26 demektedir.
Kur’an’da Kutsallık (q-d-s) Kavramının Kullanımı
Türkçe ve kimi Batı dillerinde kutsal sözcüğünün anlamı
hakkında bu söylenenden sonra bu sözcüğün Kur’an ayetlerinde nasıl
kullanıldığına bakmakta yarar vardır. Yazının başında da izah edildiği
gibi bu sözcük Arapça’daki (‘ )دq-d-s’ kökünden türetilen sözcük
çeşitleriyle kullanılmaktadır. Mesela 'sacre' ve 'kutsal' karşılığında
‘mukaddes’ kelimesi kullanılmaktadır.27 Kök itibarıyla geçişli
(müteaddi) bir fiil olan (q-d-s) fiili İbn-i Manzur'a göre, tenzih ve
tebrik anlamında kullanılmaktadır.28 Bilindiği gibi geçişli (müteaddi)
bir fiilin işlemesi için bir özne bir de nesne olmalıdır: Kutsallaştıran
ve kutsallaştırılan. Bu bağlamda q-d-s’nin Kur’an’daki kullanımını iki
kategoride toplamak mümkündür. Birincisi, Allah tarafından
kullanılan q-d-s fiili. İkincisi de melekler tarafından kullanılan q-d-s
fiili. Meleklerin özne konumunda olduğu q-d-s fiilinin kullanımında
her zaman konu, yani nesne sadece Allah olmaktadır. Yani melek için
ancak Allah’ı ‘kutsamak’ mümkün olmaktadır. Allah, Kur’an’da
meleğe kendisinin dışında bir varlığı kutsama yetkisi vermemektedir.
Bu durumda Allah’ı zaten kutsal bir varlık olduğu kabul edilecek
olursa meleğin Allah’ı kutsaması, ona kutsallık vermesi değil ancak
onun kutsallığını hatırlamasından ibaret olur. Yani melek ancak
Allah’ın kutsallığını hatırlar veya anar (zikir). Fakat q-d-s fiili Allah
için kullanıldığı zaman konu yani nesne farklı varlıklar
olabilmektedir. Buradan Allah’ın bazı varlıkları kutsayabildiği yani
onlara kutsallık verdiği anlaşılıyor.
Kur'an’daki q-d-s fiillerinin kullanımına bakıldığında bu durum
açıkça görülebilir. Bu fiil kökü birden fazla kalıpta kullanılmıştır. Bu
kullanımların bazıları şöyledir:
Nuqaddisu: (( ) دbiz kutsarız )

26 Turgut Cansever,‘Kutsal Sanat Bize Ne Söyler’, İzlenim Dergisi, Nisan
1996.
27 Bunu için bkz. Hasan Hanefi, Draset el Felsefiye, Kahire, 1987, s.528;
Şark el-Avsat Gazetesi, 26 Şubat, 1997, s.1
28 İbn-i Manzur, Lisan el -Arab, Beyrut-1992.
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"(Melekler) ; Bizler hamdinle sana tesbih ve seni tasdik edip
dururken (kutsarken), yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek
insanı mı halife kılıyorsun dediler."29
el-Kuds: (()ا دmastar hali, kutsal demektir)
1-"Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik ve onu Ruh'ul- Kuds ile
destekledik."30
2-" Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik, kendisini Ruh'ulKuds ile te'yid ettik."31
3-"Allah o zaman şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa! Sana
annene nimetimi hatırla! Hani seni Ruh'ul Kuds ile
desteklemiştim.."32
4-" De ki: O'nu Ruh'ul-Kuds, iman edenlere sebat vermek ,
Müslümanları, doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için
Rabbin katından hak olarak indirdi."33
el-Kuddus: ( ( )ا دçok kutsal veya kutsallaştıran)
1-"O öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka Tanrı yoktur. O,
malik ve sahiptir, kuddustur, selamet verendir."34
2-"Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, kuddus,
aziz, hakîm olan Allah'ı tesbih eder."35
el-Mukaddes: (( )ا دkutsallaştırılmış).36
1-"Muhakkak ki ben senin Rabbinim! Hemen nalınlarını çıkar!
Çünkü sen (ey Musa) mukaddes Tuva Vadisindesin!"37
2-"Tur'daki mukaddes Vadi'de Rabbi O'na (Hz. Musa)
seslenmişti."38
3-(Hz. Musa kavmine şöyle demişti): "Ey kavmim! Allah'ın size
yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin yoksa
kaybederek dönmüş olursunuz. "39
29 Bakara 2/30.
30 Bakara 2/87.
31Bakara 2/253.
32 Maide 5/110.
33 Nahl 16/102.
34 Haşır 59/23.
35 Cuma 62/1.
36 Yukarıdaki bölümlerde B-R-K ve K-D-S'ye bakınız.
37 Taha 20/12.
38 Nazi'at 79/16.
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Fahrettin er-Razi, yukarıda sözünü ettiğimiz ‘nukaddisu’ için
"Tesbih Allah'ı kötü ve çirkin vasıflardan uzak tutmaktır,. ‘Takdis’ de
böyledir"40 diyor.
Esasen bir eylem olan Q-D-S, buradaki kullanımda artık, bir
anlamda eylemlilik halini yitirmiş durumundadır. Örneğin bir takdis
seramonisi olan Hıristiyanlığın vaftiz töreni her ne kadar kilise İsa
adına yapıyorsa da,41 gerçek anlamda, nesnel alemde olan ( alem eşşehade) iki şeyden biri diğerini takdis etmektedir, arındırmaktadır.
Yukarıda da değindiğimiz gibi İslam dininde Allah'ın dışında, ister
gaybî ister şuhudî aleme ait olsun, hiçbir varlığın kirli olan, kutsal
olmayan (profane) bir varlığı takdis edemeyeceği açıktır. Yukarıdaki
ayette (Bakara-30) geçen meleklerin takdis etmesi bir hatırlama olarak
düşünülebilir. Aksi taktirde Allah'a (c.c.) önceden sahip olmadığı bir
sıfat yüklemiş olmak noktasında İslâm’ın Tanrı anlayışıyla çelişilmiş
olur.
Yukarıda meallerini verdiğimiz ayetlerden dikkat edilecek bir
başka nokta da bazılarında ‘Ruh el-Kuds’ ifadesidir. F. Razi Bakara
suresinin 87. ayetini açıklarken "Ruh el-Kuds, Cebrail ‘(a.s.)dır. Ruh
Cebrail, Kuds ise Allah'u Te’alâdır, demektedir. (Yani Allah'ın
Cebrail'i demektir.) Yüce Allah sanki Cebrail (a.s.)'ın şanını
yüceltmek için onu kendisine muzaf (tamlanan, M.Ç.) kılmıştır."42
"Ruhu’l-Kuds’den maksat el-Ruh el-mukaddes (kutsallaştırılmış ruh,
sıfat tamlaması, M,Ç.) demektir... Beden nasıl ruhla diriliyorsa, din de
Cebrail’le hayat bulmaktadır. Çünkü Cebrail peygamberlere vahy
getirmeyi üstlenmiştir."43 Çoğunlukla Cebrail’den İslâmî literatürde
"Kutsal Ruh" şeklinde bahsedilmiştir, Cebrail için. Kur'an-ı Kerim'de
isim tamlaması olan bu iki kelime sıfat tamlaması şeklinde
algılanmıştır. Bu da şu anlamı beraberinde getirmiştir: ‘Kutsal Ruh’
dendiğinde kutsal olan Cebrail'in kendisidir. Tabi ki ‘Allah'ın Ruhu’
(Kutsal’ın Ruhu) derken Allah'ın ruhunun ne demek olduğu veya bu
kullanımın tam olarak ne anlama geldiğini kavramak veya izah etmek
de problem oluşturabilir. Literatürümüzde ‘Ruh el-Kuds’ kavramının
İslâmî çerçevede kavramsal bir sorgulaması veya kritiği yapılmamış;
39 Maide/5/21.
40 Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, Çev. S. Yıldırım, Ankara 1990, Cilt. II,
s.255.
41 Suat Yıldırım, Mevcut Kaynaklara Göre Hristiyanlık, Ankara 1988,
s.144.
42F. Razi, a.g.e. Cilt. IX, s.278.
43 F. Razi, a.g.e. Cilt. III, s.205.
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sorun gibi görülmemiştir. İlave olarak Cebrail'in daha çok
peygamberlerle birlikte edebiyata konu olmasından dolayı çok çeşitli
isimleri vardır. "Cebrail, Kur'an-ı Kerim'deki isimleri yanında
Ruhullah, Hamidullah, Er-Ruhu'l A’zam, el-Aklu'l Ekrem, en-Namus
el-Ekber, el-Aklul-Faal, Vahıb'us-Suver, Hazinu'l- Kuds, TavusulMelaike gibi ünvanlarla da anılır."44 Ayrıca Cebrail kelimesinin de
kendisi Kur'an-ı Kerim'de Cibril şeklinde geçmektedir.45 İsim
tamlaması şeklindedir. "Yahudi ve Hristiyan kaynaklarda ise Gabriel
şeklinde gecer. ‘Güçlü insan’ anlamındaki ‘Ceber’ ile Tanrı
manasındaki ‘el’ kelimesinden oluşan Gabriel’in Keldanî veya
Süryanî meşe-i olduğu kabul edilir. Kelime Yunaca ve Latince'ye de
aynı şekilde geçmiştir"46 Müslüman dilcilerin çoğu Cebrail'in
‘Allahın kulu’, bazıları da ‘Ceberutullah’ tamlamasından geldiğini
ileri sürerek ‘Allah'ın Gücü’ anlamına geldiğini söylemiştir.47
Kur’an’da kutsallık ile ilgili bir diğer tamlama da "Arz-ı
Mukaddes"tir. "Arz-ı Mukaddes", 'temizlenmiş toprak' olup afet ve
belalardan arınmış yerler demektir. Müfessirler bu beldenin, şirkten
temizlenmiş olduğunu ve peygamberler için de bir mesken olduğunu
söylemişlerdir ki bu görüş üzerinde biraz düşünmek gerekir. Çünkü bu
topraklar, Hz. Musa'ya, ‘Arz-ı Mukaddes'e girin’ dendiği zaman, ne
şirkten temizlenmiştir, ne de peygambere bir ikametgah idi.48 Buna,
"Bu topraklar önceki devirlerde böyle (şirkten temizlenmiş) idi" diye
cevap verilebilir.49 Bu yüzden Kutsal Toprak kabul ediliyor. Fakat
bir yerin kutsallığından bahsediliyorsa, o yerin sınırları
çizilebilmelidir. Çünkü kutsal ile sıradan yerin değeri ve anlamı
farklıdır. Kutsal'ı kutsal olmayandan ayıran kısmın bir eşiği olmalıdır.
Aksi halde kutsal'ı kutsal olmayandan ayıran bir eşik yok demektir.
Bu da aynı anda hem kutsal hem de kutsal olmayan bir yerin varlığı
anlamına gelir ki bu da açık bir çelişki ortaya çıkarır. Esasen aynı
tarzda, aynı emirde ve aynı Yaratıcı Güç tarafından yaratılan evrenin
homojen olmayıp bazı yerlerin ve bazı zamanların ontolojik anlamda
bir farklılığa ve üstünlüğe sahip olduğunu açıklamak felsefi anlamda
izahı zor bir tanımlamadır. Bununla birlikte M. Eliade’nin dediği gibi,
44Cebrail’ md. İslam Ansiklopedisi, T.D.V. İstanbul-1992.
45Bakara 2/97,98; Tahrim 66/4
46 ‘Cebrail’ md. aynı yer.
47 ‘Cebrail’ md. aynı yer.
48 F. Razi, a.g.e., Cilt.IX, s.16
49 F. Razi, a.g.e., Cilt .IX .s.16
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"dindar insan için mekân türdeş değildir; onun için mekan kopuklar,
kırıklar sunmaktadır; diğerlerinden niteliksel olarak farklı olan mekan
parçaları bulunmaktadır."50
Kutsallık anlamını çağrıştıran bir diğer Kur’ani sözcük de (B-RK) kökünden gelen ‘Bereket’ ve türevleridir (iştikak). İbn-i Manzur
(B-R-K) için mutululuk veya mutlu etmek, mübarek kılmak "
Tebareke: Takaddesallah ve tenezzehellah demektir. Bu sıfat sadece
Allah için kullanılmıştır"51 der. Firuzabadi, berekete, bir şeyin
artması mutlu, olması (artma) ve hareketlenmesi anlamını veriyor. O
da, tebareke kalıbında kullanılınca Allah'a mahsus bir kullanım
olduğunu, ‘tenezzehe’ ve ‘tekaddese’ anlamına geleceğini söyler.52
Öyle görünüyor ki (B-R-K) kökünden türemiş sözcüklerin de tıpkı QD-S kökünden türeyen sözcükler gibi kullanılmaktadır. Kutsal olan
Allah’tır ve Allah bazı varlıklara kutsallık verebilir. Ama bu kutsal
ilahi bir şey olduğu için tam olarak tanımlanması ve anlaşılması
zordur. O nedenle Allah’ın bereketlendirdiği veya takdis ettiği
varlıkların kutsallıklarının tam olarak ne anlama geldiğini söylemek
ve izah etmek zordur. Ancak kesin olan bir şey vardır ki
kutsallaştırılan şey Tanrı’dan bir şey taşımaktadır. Ve bu nedenle
saygıya değerdir. Q-D-S'nin başlıca iki türlü kullanımı göze
çarpmaktadır: Eşyayı nesne konumuna sokan ism-i meful haliyle
kullanılmıştır. Bu birinci kullanım "mukaddes" şeklindendir.
İkincisinde ise 'takdis' veya 'nukaddisu' şeklinde kullanılmıştır. Allah
tarafından kutsallaştırılan şeyler için 'mukaddes' kalıbı kullanılır.
Fakat 'mukaddes Allah' ve aynı anlama gelen 'Kutsal Allah'
denilemez. İnsanlar ve melekler eğer bu fiili kullanılacaksa bu 'tenzih'
anlamına geldiği için konu sadece Allah olmaktadır. Allah'a "seni
kutsarız"53 derken peygambere, kitaba veya Kabe'ye 'kutsarız!
(nukaddisu) diyemiyoruz. Bu nedenle Q-D-S ve B-R-K kökünden
türetilmiş olan sözcüklerin kullanımına bakıldığında aslında kutsal
olanın sadece Allah olduğu ve diğer kutsal olan şeylerin tamamının
göreli kutsallar olduğunu söylemek mümkündür. Kutsal’ın
tanımlanması Tanrı hakkında konuşmanın bütün zorluklarını
içermekle beraber bu zorlukların da rasyonalite kriterinden ileri
geldiği unutulmamalıdır. Tanrı’ya veya kutsalın neliğine imani
(fideist) veya varoluşsal bakış açısı ile yaklaşıldığında aslında
50 M.Eliade, Kutsal ve Din Dışı, Çev. M. Ali Kılıcbay, Ankara 1991, s.1
51İbn-ı Manzur, Lisan el- Arab, ‘Tebareke’ maddesi, Beyrut-1992
52 Firuzabadi, Kamus el- Muhit, trsz.
53 Bakara 2/30
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kutsalın ve Tanrı’nın tanımlanmasının pek zorluk içermediği
görülecektir.
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Plotinos Ve Farabi’de Sudur Teorisi Ve Değerlendirilmesi
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Özet
Farabi 10. yy.da yaşamış en önemli İslam bilim adamı ve
filozoflarındandır. Kendisinden sonra, felsefî etkileri yüzyıllar boyu devam
etmiştir. Eserlerinde felsefe ve dinîn aynı hakikati inceleyen iki farklı yol
olduğunu ileri sürmüştür.
Bu çalışmada Farabi ve Plotinos felsefelerinde önemli bir yer tutan
Sudur süreci ve evrenin varoluşundaki rolü incelenmektedir. Farabi’nin
kozmolojisinin üç dayanağı bulunur. Aristoteles’in nedensellik ilkesine dayalı
metafiziği, Plotinos’un Sudur görüşü ve yer merkezli evren görüşü.
Farabi’nin felsefesinde önemli etkileri olan iki düşünür Aristoteles ve
Platon’dur.
Anahtar kelimeler: Evrenin yaratılışı, Sudur teorisi, mümkün varlık
ve zarurî varlık, bir ve çokluk

Abstract
Farabi was one of the greatest scientists and philosophers of the
Islamic world in his time. Farabi had great influence on philosophy for several
centuries. In the books, he advanced the view that philosophy and religion are
two different model of approaching the same truth.
In this article is studied the process of emanation which is important
in Plotinos and Farabi’s philosophy and its role in the creation of universe.
Farabi’s cosmology is essentially based upon three pillars: Aristotelian
metaphysics of causation, highly developed Plotinian emanational cosmology
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and ptolemaic astronomy. The main influence on Farabi’s philosophy was
Plato and Aristotle’s views.
Key words: Create of universe, emanation, possible being and
necessity being, unity and variety.

Giriş
Farabi (872 – 950), felsefesinde, hakikatin yapısına ve
kaynağına dair problemlerin çözümü için sudur teorisini öne süren ilk
İslâm filozofudur. Bu teoride evrenin yaratılışı, Bir adı verilen aşkın
ilkeden başlayan ve sürekli, kendiliğinden bir akış, “sudur” ile
açıklanır. İlk defa Plotinos tarafından öne sürülmüş olan sudur
teorisinin Ortaçağ Hristiyan ve İslâm düşüncesinde derin etkileri
olduğu gözlenmektedir. Özellikle İslam felsefesinde müslüman
filozoflar ve mutasavvıflar varlığın Vâcibu’l Vücûd’tan çıkışını, yani
Bir’den çoka geçişi anlatmada, sudur teorisinden faydalanmışlardır.
İslam dünyasında, genelde Yeni Platonculuk özelde sudur
veya feyz teorisi olarak bilinen teori, İslam felsefesine uzun süre
Aristoteles’e ait olduğu sanılan, Plotinos’un “Theologia” adlı eseri ile
geçmiştir.1
Sudur terim olarak, çıkmak, fışkırmak, taşmak, meydana
gelmek, türemek, vuku bulmak gibi anlamlara gelmektedir. Felsefi
literatürde ise bütün türemiş veya ikincil şeylerin daha temel ya da ilk
olan bir şeyden çıkmaları, varlığa gelmeleri işlemi veya süreci olarak
tanımlanabilir.2 İslam düşüncesinde “feyz” terimiyle karşılanan sudur,
varlıkların Vâcibu’l Vücûd’tan var olması, taşarak yayılması anlamında
kullanılırken
Batı’da “emanasyon” sudur karşılığı olarak
kullanılmaktadır.
Çalışmamızda Plotinos ve Farabi’nin düşünce sistemlerinde
önemli bir yere sahip olan sudur teorisi incelenmektedir. Önce
Plotinos’un hakikat anlayışı ve etkilendiği filozofların düşünceleri daha
sonra Farabi’nin sudur ile ilgili görüşleri ele alınmaktadır. Sonuç
kısmında Farabi ve Plotinos’un sudur teorilerinin bir değerlendirmesi
yapılmaktadır.
Plotinos’ta Sudur
1. Bir
Plotinos (244 – 270)’un felsefî sistemi, hem duyusal dünyanın akıl
yoluyla açıklanması ve hem de insanın bu geçici olandan asıl kalıcı
1

Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, A.Ü.İ.F.Yayınları, Ankara,
1988, s.61.
2
Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 2002, s.1056; Hançerlioğlu,
Orhan, Felsefe Sözlüğü,İstanbul, 1989, s.423.
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olana ulaşması için bir kılavuzluk görevi yapmayı amaçlamaktadır. O
da İlk Çağ felsefesindeki meşhur soruların cevabını aramaktadır. Var
olan şeyler nasıl meydana gelmişlerdir? İlk sebep nedir? Kaynağa geri
dönüş nasıl olacaktır?
Plotinos, Yunan felsefesinin problemlerine kendi çağının
taleplerini göz önüne alarak cevap vermektedir. Hellenistik dönemin,
son dönemi olan M.S. III. yüzyıl ile M.S. IV. yüzyıldaki önemli güç
yeni Plâtonculuk olmuş, Plotinos’un sisteminde en geniş ifadesini
bulmuştur.
Eski Yunan filozofları, Tanrıyı maddeye biçim ve güzellik
veren bir sanatkâr gibi tasavvur etmişlerdir. Oysa Hıristiyanlık,
Yahudilik ve İslamiyet’e göre Tanrı sonsuzdur. Tanrının sonsuzluğu ve
mükemmelliği ezeli bir varlığa sahip olan maddeye izin vermez. Bu
nedenle evren, ancak Tanrının bir eseri olabilir. Tanrı yoktan var
edebilir. Tek Tanrılı dinlerde Tanrı düşüncesi Aristoteles’teki gibi
evrenin amacı veya ideali olarak düşünülmemektedir. O evrenin
yaratıcısı ve fail nedenidir.
Plotinos’ta Bir; Yunan felsefesinde düşünüldüğü gibi
kendisinden bağımsız maddeye şekil veren ve güzelleştiren bir varlık
değildir. Ya da sadece bir zihin, düşünce ve akıl değildir. Plotinos
Yahudilik ve Hıristiyanlık Tanrı anlayışını da bütünüyle kabul
etmemektedir. Çünkü evren O’nun iradesi ile yokluktan varlığa
gelmemekte tersine evren ezeli bir taşma ile taşmaktadır. Tanrı ile
evren arasında öz olarak ve zaman olarak bir farklılık veya önceliksonralık bulunmamaktadır. Plotinos’a göre âlemin suduru, varlıkların
sıralanması şeklinde meydana gelmiştir. En üstte Bir bulunur. Bir’in
kendisi aklın üzerinde olmakla beraber, kendisini ilk açma biçimi
akıldır. Zaten Plotinos’un kullandığı terim Bir’dir. Tanrı ifadesini
kullanmamaktadır. “Bir” akıl üstüdür, ama akla aykırı değildir.
Plotinos felsefe tarihinde ilk varoluş aşamasını ifade etmek için
kullanılan “İlk Varlık”ın Bir olduğu sonucuna varmaktadır. İlk varlık
Bir olduğu için O’na çokluk gerektiren hiçbir nitelik yüklenemez. Bu
nedenle Plotinos’un sudur anlayışını ortaya çıkarmak için öncelikle
Bir’in açıklanması gerekir.
Plotinos sisteminde varlıklar, hiyerarşik bir düzende meydana
gelirler. En üstte Bir bulunur. Bir’den türeyen ilk gerçeklik Platon’un
idealarına, Aristoteles’in form teorisine karşılık gelen Akıl ilkesidir,
Nous’tur. Nous’tan akıl ve duyular dünyası arasındaki aracı varlık, Ruh
meydana gelir. Ruh duyusal dünyayı düzenler ve en yüksek ilkeye
ulaşabilir. Ruh, bir ve çoktur. Bir’in farklı haldeki birliğidir.
Plotinos sisteminde Bir, aşkındır. Akılla kavranması ve
anlaşılması mümkün değildir. Onun ne olduğu değil, ancak ne olmadığı
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söylenebilir. Varlığın, zamanın ve niteliklerin ötesindedir. Bir, Nous
değildir. Ruh değildir, evrenin tümü değildir. Her şey ona yönelir ama
o hiçbir şeye yönelmez. Anlaşılamadığı gibi sözle de ifade edilemez.
Belirsiz olduğu için ondan gelenler dökülür ve ifade edilir. Ancak
bunların da Bir olmadığı söylenir3.
Plotinos’da Bir, Stoalıların içkin ve Aristoteles’in aşkın
Tanrısının bir sentezidir. Mutlak değişmez bir birliktir. Çokluk ve
değişiklik Bir’in etkisiyle ortaya çıkar4. Bu sıfatla o tüm sonlu
gerçekliğin, varlığın ve ruhun üzerindedir5.
Plotinos’un Bir’i Yunan düşüncesi içinde yer alan İyi ile
özdeştir. Plotinos’a göre Bir ve iyi terimleri adlandırılması ve
anlaşılması mümkün olmayan aynı aşkın ilkeye giderler. Bir’in birliği
onun özüdür. Bir basittir, saf birliktir. Bileşik değildir. Kendi kendine
yetendir. Diğer her şeyden bağımsız bir tabiata sahiptir. En üst ilke
olarak, meydana getirilmemiştir, kendi kendinin nedenidir6.
Bir’den sonra gelen varlıkların Bir’den gelmeleri ve ona
aracılarla geri dönmeleri zorunludur. Kaynağa dönüş, sıralar
atlanmadan yapılmalıdır. Bütün varlıkların önünde yer alan, ilk var
olan sadece kendi başına vardır ve diğerleriyle karışmaz. Basit olan
Bir’dir ve arkasındakiler Bir değildir. Basit olmayan, terkip olan şey
ilke olamaz. Bileşik olmak için basit terimlere ihtiyaç gösterirler. Bir
eşsizdir, türememiştir, maddî olmayandır7. Kendisinden türemiş
olanlarla karışmamıştır. Varlıkların ondan türemesi ise bir eksiklik
doğurmaz. Her şeyin kendisinden çıktığı ilk ilke ne algı ne düşünce ile
kavranabilir değildir. En yüksek ve en iyidir8.
Bir’in iyi olması, prensip anlamındadır. O iyiliğe, güzelliğe,
zekaya forma sahip olmamakla beraber iyilik, güzellik ve zeka
kaynağıdır. Onu bireysel bir varlık yapmak onu küçültür. Bizim için iyi
olan şey Bir için iyi değildir. O her şeydir fakat düşündüğümüz hiçbir
şey değildir. Ona sıfatlar verilmemeli hatta var olduğu bile
söylenmemelidir9. O bütün söylenebilen ve düşünülebilen her şeyin
3

Betül Çotuksöken, Saffet Babür: Ortaçağ’da Felsefe, Kabalcı Yay., İst.,
1993, s. 38.
4
Kamuran Birand: İlk Çağ Felsefesi Tarihi, A.Ü.İl.Fak., Ankara, 1987, s.
125.
5
Wilheim Weischedel: Felsefenin Arka Merdiveni, Çev.: Sedat Umran, İz
Yay., İst.,1993, s. 97.
6
Zerrin Kurtoğlu: Plotinos’un Aşk Kuramı, Gündoğan Yayınları, Ankara,
1992, s. 55 – 56.
7
Plotinos, Enneadlar, Çev.: Zeki Özcan, Asa Yay., Bursa, 1996, s. 39 – 40.
8
M. Gökberk: Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İst., 1980, s. 134.
9
A. Weber: Felsefe Tarihi, Sosyal Yay., İst., 1991, s. 111 – 112.
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üzerinde yer alır. İdeler duyuların üstünde, O da idelerin üstünde yer
alır. O’na ulaşmak için düşüncenin kullandığı merdiveni atarak kendi
kendisinden vazgeçmesi ve temaşaya dalması, yani O’na ulaşmak için
O’nu sezme sevgisine kendini bırakması gerekir.
Plotinos’un Bir’i iyilikle nitelendirmesi, çokluğa yol açtığı için
reddedilmektedir. Fakat Yeni Platonculuğun genel bir niteliğini
oluşturan en yüksek ide düşüncesi Plotinos için de bir çelişki olarak
kabul edilmez. O da Platon gibi, farklı mahiyette bir varlık anlayışına
sahip olsa bile Varlıkların ilkini “iyi” olarak nitelendirir.
Platon’da Tanrı varlıktan üstündür, fakat ideden üstün değildir.
Kendisi akılla kavranabilen bir idedir. Oysa Plotinos’ta Bir ideden
üstündür. Bu da iki düşünce arasındaki bir farkı ortaya çıkarmaktadır.
Plotinos, Bir’i tanımladıktan sonra varlıkların oluşunu
açıklamaya geçer. Bir ve Çok arasındaki ilişki ve bu ilişkinin
zorunluluğu Sudur Teorisi ile (Emanasyon, Taşma, Türüm,
Perilampsis) açıklanır. Stoacıların gerçekliğin maddî yayılışını
açıklamak için kullandığı bu görüşü, Plotinos maddî olmayan ruhî
gerçeklik için kullanır. Çünkü ona göre saf madde var değildir ve
gerçekliğin maddî tasarımı yapılamaz. Sudur teorisinde Plotinos ruhî
bir oluş anlatır. Bir’den Nous’un ve Nous’tan Ruh’un çıkması
kaynağını etkilemeden gerçekleşir. İlk ve sonraki çıkışlarda bir şuur
söz konusu değildir. Zorunlu bir taşma ile Bir kendinden sonraki varlık
aşamasını ortaya çıkarır. Sudurun zorunlu olması, başka şekilde
gerçekleşmesinin imkânsız olduğu anlamını taşır, bu taşmada bir
zorlama görülmez10. Plotinos’a göre Tanrı Bir olduğu için, içinde
yaşadığımız dünyayı yaratmış olamaz. Çünkü yaratma bir eylemdir ve
her bir eylem değişimi zorunlu kılar. Bu nedenle varoluşu açıklamak
için Sudur öğretisini ileri sürer. Bir; ilk olan ve tek olan bir varlık
olarak başlangıç ve sonu olmaksızın zorunlu olarak âlemi oluşturur.11
Plotinos varlıkların taşmasının ezeli- ebedi olduğunu, oluş
düzeninin zamansal değil, mantıksal olduğunu ifade eder. Bir’in şuurlu
bir şekilde planlaması ve seçmesi söz konusu değildir. Zorunlu bir
şekilde ezeli ve ebedi olarak Nous Bir’den, Ruh ise Nous’dan çıkar. Bu
süreç mükemmelliğin gittikçe azaldığı aşamalar şeklindedir12.
Plotinos’a göre sonsuz gerçeklikle ilgilenmemiz, varlıkların düzenini,
kaynağını açıklamada zaman sürecini bir tarafa bırakmayı
gerektirmektedir13.
10

Zerrin Kurtoğlu: a.g.e., s. 59.
Plotinos, Enneadlar, Çev.: Zeki Özcan, 39-40, 82.
12
Wilheim Weischedel: a.g.e., s. 97.
13
Zerrin Kurtoğlu: a.g.e., s. 55 – 60.
11
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Plotinos’un çokluğu açıklamaya dair görüşleri kaynak ile
varlıkların sürekliliğini ifade eder. Bir’in taşması onun her yerde
olduğunu gösterir. Yani dünyanın dışında olmayan Bir, varlığın çeşitli
düzeylerinde farklı görüntülerdedir. Plotinos için bu asla özdeşlik
değildir. Taşma, varlıkların aşamalı uzaklaşmasını işaret eder. Bir’den
uzaklaşan varlıklar her aşamada tanrısallıklarından biraz daha
kaybederler. Bu aşağı doğru gidiş en son nokta olan maddede son
bulur. Bir, sonra gelen varlıklarla aynı olmadığı gibi diğer düzeydeki
varlıklar bile birbirleriyle aynı olamazlar.
Yaratıcı anlayışa karşıt bir görüş olan sudur teorisi
evrimcilikten de farklılık gösterir. Evrimin kendisi zamansal bir süreç
olup ayrıca gelişme sürecini içerir. Oysa sudurda varlık kaynağından
uzaklaştıkça güç ve değer kaybı söz konusudur. Bununla birlikte sudur
ile panteizm arasında bir yakınlık vardır. Sudur teorisindeki aşkın ilke,
panteizmde içkin hale gelir.14
Plotinos’un taşma öğretisi, gerçekte Hristiyan düşüncesinde
mevcut olan Tanrı ve yaratılanlar arasındaki mesafeyi azaltmak hatta
yok etmek ister gibidir15. Hristiyan teolojisine açık bir örnek olarak
Augustinus’un ( 354 - 430 ) panteizme karşı olan görüşü verilebilir16.
“Tanrı her şeyin üstündedir, evrene yayılmış değildir”. Plotinos’un
çokluk ve onların türediği kaynak arasındaki ayrımı ortadan kaldırma
çabası Spinoza’nın ( 1632 -1677 )düşünce sisteminde görülebilir. “Var
olanların tümünü, Tanrı belli bir düzene göre kendi özünden
türetmiştir, kökleri Tanrıda olan bütün bu nesnelerin ideleri de onda
olacaktır. Dolayısıyla tanrı kavramını bilince bütün içteki ideleri de,
bunların birbirine olan bağlantılarını da bilmiş oluruz”17. Panteizmin
net bir ifadesi Spinoza tarafından ortaya konulmuştur.
Plotinos varlıkta düalizmi kabul etmemektedir. İlk Varlık tüm
varlıkların aslıdır. Bu konuda her ne kadar Stoacılarla aynı düşünceye
sahipse de varlığın aslının maddî olduğu konusunda onlardan ayrılır.
Plotinos Bir’den varlıkların Sudur etme sürecini bazı
eğretilemeler yoluyla açıklamaya çalışır:
O halde bir nesneler çokluğu ilkten nasıl meydana gelir? Eğer
ilk yetkin bir varlıksa, her şeyin en yetkini olan bir varlıksa,
bundan dolayı, aynı şekilde ilk güçse onun, bütün varlıkların
en güçlüsü olması ve diğer güçlerin de, kudretleri oranında
onu taklit etmeleri gerekir. Oysa bir varlığın, yetkinlik
14

Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İst., 2000, s.956.
Zerrin Kurtoğlu: a.g.e., s. 60.
16
Betül Çotuksöken: Saffet Babür, a.g.e., s. 53.
17
M. Gökberk: a.g.e., s. 294.
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noktasına ulaşır ulaşmaz neden olduğunu görüyoruz. O kendi
başına kalmaya dayanamaz; fakat başka bir varlık meydana
getirir; bu sadece düşünen bir iradeye sahip varlıklar için
değil, istemeden biten veya kendi varlıklarıyla güçlerinin
yettiği her şeyi haber veren cansız varlıklar için de doğrudur.
Örneğin ateş ısıtır, kar soğutur, zehir başka bir şey üzerinde
etkin olur; nihayet bütün nesneler güçleri oranında, ezelilikte
ve iyilikte ilkeyi taklit ederler. O halde en yetkin ve iyi varlık
aslında nasıl hareketsiz olacaktır? Bunu istediği için mi?
Yoksa her şeyin gücü olduğu halde, kendinden dışarı çıkmaya
gücü yetmediği için mi? Eğer gücü yetmediği için ise, o zaman
hala nasıl ilke olacaktır? O halde varlıklar başka varlıklar var
edecekleri gücü ondan aldıklarına göre, ondan başka bir şey
olmalıdır”18.
Plotinos Bir’den sudur etme sürecini açıklamada benzetmelere
sıkça başvurur. Çünkü “Bir” ve “Sudur” mantıksal açıklamaya imkân
vermemektedir. Kavram yetersizliğinden dolayı her benzetme yoluyla,
bu çıkışın farklı bir şekli ifade edilmeye çalışılmaktadır.
Bir taşan ama azalmayan bir ırmak, ışık gönderen fakat ışığını
yaymada eksilmeyen bir güneş gibidir19. Güneş-ışık, ateş-ısı, kaynaksu, tohumun büyümesi gibi benzetmeler, oluşun farklı anlamları için
kullanılmaktadır. Fakat en sık kullandığı benzetme güneş-ışık
benzetmesidir. İki’nin Bir’den çıkması, ışığın güneşten çıkması gibi
kaynağını, Bir’i etkilemeyen ve azaltmayan bir taşmadır20.
Işık Plotinos sisteminde gökleri aydınlatan, aynı anda her yerde
olabilen, maddî olmayan ışıktır21.
Plotinos, tinsel varlıkların meydana gelmesinin zorunlu
olduğunu söyler. Bunun nedeni araştırıldığında , cevabı Platon’un
Timaios’ undan aldığı anlaşılır.
“O iyidir ve iyi olan şey hiçbir kıskançlığa sahip değildir; bu
nedenle o, kıskanmaksızın, bütün şeylerin mümkün olabildiğince
kendisi gibi olmalarını istedi”22.
“Tanrı iyiliktir, her şeyin varlığını isteyen Babadır”.
İyi olanın iyiyi yapması gerekli görülen ahlâk anlayışı,
Plotinos’da emanasyon öğretisinde, kendisine dayanılan temel ilke
18

Plotinos: a.g.e., s. 40.
Wilheim Weischedel: a.g.e., s. 96.
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Zerrin Kurtoğlu: a.g.e., s. 6.1
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Timaios: Platon.
22
Timaios: Platon.
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durumuna getirilmiştir. Kaynağını “Platon’un İyi olmak iyiyi
yapmaktır” görüşünden almış olan ilke varlığın ilkesi haline
dönüştürülmüştür23. Plotinos’un etik kozmolojisinde Bir ihtiyacı
olduğu veya istediği için değil iyi olduğu için varlığı meydana
getirmektedir.
Plotinos, mükemmel olanın, dışına taşma ve bir şey oluşturma
zorunda olduğunu söylemektedir. Mükemmellik üretici olma demektir.
Bu taşma olgunluğun, tamlığın eksilmesi değildir. Bu bir sanatçının
kendinî ifade etme zorunluluğuna benzetilebilir. Mükemmellik, Bir,
Yaşam ve Güç’tür. Bir’in zorunlu taşması Nous’u, Nous Ruh’u, Ruh
ise Tabiatı meydana getirecektir24.
Bir’den çıkan her şeyde, ona geri dönme isteği bulunmaktadır.
Varlıklar ona yaklaşmak ve ulaşmak isterler. Alemde bir uyum varsa,
bu mevcut her şeyin aynı mutlak’a doğru gitmesi nedeniyledir.
Varlığın bu kaynağına yönelişi, dönüşü, bir temaşadır, düşüncedir.
Algılamak, görmek ve düşünmek her işin ve her hareketin amacıdır.
Herkes kendince mutlakı aramaktadır. Temaşa daha aşağıda yer almış
olan varlıkların üretilmesini ve mükemmelliğini sağlar. Bu da
kaynaklarına dönüş yoluyla benzerlerini üreten temel ilkeyle
gerçekleştirilir.
Plotinos varlık zincirinin her halkasının temaşa halinde
olduğunu söylemektedir. Kaynağını temaşa eden her varlık, aşağıda yer
alacak olan varlığı üretir. Bu durumda varlık silsilesindeki her varlık
hem temaşa eden hem de edilendir25.
Plotinos’un Bir’den Çok’un zorunlu olarak çıkması düşüncesi
bu çıkışın zorunlu veya şuurlu, istekli bir taşma olmadığını, bunların
daha sonra ortaya çıkacağını işaret etmektedir. Şuur Nous’ta, istek ise
Ruh’ta ortaya çıkacaktır26.
2.Nous
Plotinos sisteminde mutlak Bir’in çokluğa düşmeden önceki
aşaması Nous’tur. Mutlak Bir olan en Yüce İlke’den taşan ilk varlık,
ilk hipostaz Nous’tur.
Nous Plotinos felsefesinin en önemli
kavramlarından biridir. Ona göre asıl varlık Nous’tur27 Bir’den çıkan
Nous diğer bütün varlıkların Bir’den sonraki kaynağıdır. Alemde
bulunan varlıkların en büyüğüdür.
23

Zerrin Kurtoğlu: a.g.e., s. 64.
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Akla göre gerçek varlık ve hakiki öz olan Nous’un mahiyeti
nedir? Gerçek varlık ve öz müdür? Ayrı bir varlık var mıdır yok
mudur? Nous varlıklarla özdeş midir değil midir? İdeaları ihtiva eder
mi etmez mi?28
Nous’da birlik ile çokluk, bir arada bulunur. Nous Bir’den
sudur eder ve hemen dönüp ilk nedenini düşünmeye başlar. Bir, iyilik
ve mükemmelliğin bir sonucu olarak Nous’u meydana getirmiştir.
Nous’un içindeki çokluk, ilk idealardır. Dünyada var olanlar ilk önce
bu idealar içinde, daha sonra cisimler dünyasında yerlerini alırlar29.
Nous idealar bütünüdür ve her bir bireysel idea, özel bir form içindeki
Nous’tur30.
Nous’un temel hareketi temaşa içinde olmadır. Nous’un
temaşa etmesinin anlamı kaynağını araması ve ona geri dönme
çabasıdır. Bu noktada artık ilk hareketten farklı olarak bir diğer hareket
görülür. Çokluktan Birlik’e giden, Bir’i arayan ruhî bir hareket. Nous’a
Plotinos’un yüklediği görevler çok fazla olduğundan onu ifade
edebilecek farklı bir sözcük bulmak güçleşmektedir. Nous’u kullanma
tercih edilecektir.
Nous kavramı oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Nous için
bazı karşılıklar kullanılmıştır. “İntellect”, “Sprit”, “anlık”, “akıl”,
“zihin”. Zihin ve akıl terimleri çıkarsamalı akıla işaret eder. Oysa Nous
sezgisel düşünceyi, apaçık kavramayı ifade eder.
Nous Bir’den çıkan ilk ilke varlık ve ilk olduğu için birliğini
korur. Fakat birliğin devam etmesi aynı zamanda çokluk içinde Birlik
şeklindedir. Bir’in birliği bozulmadan, çok; bir’den meydana gelir31
Çokluk, Plotinus için sonlu varlıkların karakteridir. Bir ise ilk olan, bir
olandır. Bu sıfatla Bir, tüm sonlu realitenin varlığın ve ruhun
üzerindedir.32
Nous’un, Plotinus’ta çok karmaşık bir kavram olduğunu
yukarıda belirtmiştik. Nous, özelliklerine bakıldığında hem Tanrısal
özellikler taşır hem de çokluğun ilkesi durumunda olduğundan maddî
nitelikleri kendinde barındırır. O, birin suretidir. Âlemde bulunan
varlıkların en büyüğüdür. Nous’da birlik ve çokluk birlikte bulunur.
28

Plotinos: a.g.e., s.27.
Betül Çotuksöken, Saffet Babür: a.g.e., s. 38.
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Zerrin Kurtoğlu: a.g.e., s. 67.
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Zerrin Kurtoğlu: a.g.e., s. 70.
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Plotinus, Enneades, İngilizce’ye çeviren: Stephen MacKenna, Penguin
Book Ltd. Şti, London 1991, V, IX (5), s. 425; (Zeki Özcan çevirisi) s. 88;
Bowe, G.S., Plotinus an The Platonic Metaphisical
Hierarchy, New
York, 2003, s. 57.
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Çokluk yönü Bir’i seyre dalmakla gerçekleşir. İçindeki çokluk ideaları
oluşturur. Plotinus’a göre Nous, idealar âlemini içerir. İdealar akılda
içkin olup, onun dışında var olmazlar. İdealar cisimsel varlıkların,
dünyadan önceki mekânlarıdır. Kısacası, akıl, kendisinden ezelî olarak
sudûr eden münferit ve ferdî varlıklar çokluğuna gebedir.33
Plotinos Nousun varlığa gelişini aşağıdaki biçimde ifade
etmektedir:
Hiçbir şey aramayan, hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir şeye
ihtiyacı olmayan Bir, mükemmeldir ve bizim metaforumuzda taşmıştır
ve onun bolluğu yeni olanı üretmiştir. Bu ürün yeniden sebebine
dönmüş, doyurulmuş ve onun temaşacısı, böylelikle de bir akılsal ilke
haline gelmiştir. Bu Bir’ e doğru duruş (bir şeyin Bir’in huzurunda
durması olgusu) varlığı oluşturmuştur. Bir’e yöneltilen bu temaşa
akılsal ilkeyi oluşturmuştur.34
Plotinos’a göre Nous kendini düşünen ilk varlıktır. “Kendini
Nous olduğu için düşünür. Kendisi nasılsa öyle düşünür35O hem
kendini hem varlıkları düşünür, hem de dönüp Bir’i seyre dalar. Yani
bir çok fiile sahiptir. İşte buradan çokluğa geçilebilir. Plotinos’un
Enneadlar adlı eserinin değişik yerlerinde “düşünmek çok olmaktır”
36
şeklinde ibareye rastlanmaktadır. Bir’in böyle bir imkanı yoktu.
Plotinus’a göre, yine Bir’in aşkınlık, tanımlanamazlık ve varlıktan
başkalık ilkesine göre, Bir’e düşünce, irade ya da etkinlik de
atfedilemez. O düşünce değildir, çünkü düşünce, düşünen ile
düşünülen arasında bir ayırım gerektirir. Dolayısıyla Bir’e ikilik
katmak demektir.37Bir ne kendini ne başkalarını düşünürdü.38 Bu
nedenle Bir’di. Çokluk Nous aşamasında ortaya çıkar. Nous’un Bir ve
basit olmadığını Plotinos Enneadlar’da şöyle açıklar: Nous kendinden
önce olanı düşünür; o bizzat kendinden önce olana döner. Veya o
bizzat düşünen varlık ve düşünülen objedir ve o zaman iki
(nitelikli)dir ve basit değildir., sonuç olarak Bir değildir.39
Birlikten çokluğa geçiş bu varlık kategorisinde nasıl meydana
gelmektedir? Nous’un Bir’i temaşası hem birliğin bir başka düzeyde
devam etmesi hem de çokluğa atılan ilk adım anlamına gelmektedir.
33

Plotinos,Enneades İng çev. s. V.III. (49) .381; Gılson E, Tanrı ve Felsefe,
çev.: Mehmet Aydın, İzmir 1986, s. 39.
34
Plotinos, a.g.e.; s.V.II.(361).
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Plotinos, Enneadlar, Zeki Özcan çev.;s.58.
36
Plotinos: a.g.e., s.49.
37
Mustafa Yıldırım, Plotinos ve Farabi’de Sudur, Felsefe Dünyası, Sayı: 11,
Mart, 1994., s. 45 .
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Çokluk Bir’de değil Nous’ta gerçekleşir. Ancak Nous aynı zamanda
Bir’den çıkan ilk varlık ve ilke olması sıfatıyla birliğini de
korumalıdır. Böylece çokluk içinde birlik yani Bir ve çok, Bir’in
birliğini bozmaksızın Bir’den meydana gelir. Nous’tan bir sonraki
varlığın sudûr etmesi ve bunun da Nous sebebiyle olması herhangi bir
hareket ya da zorlama olmaksızın gerçekleşir.
Nous mükemmellik açısından Bir’e yakın gibi görünse de Bir’in
sahip olduğu mükemmelliğin onda bulunması mümkün değildir. Nous,
Bir gibi kendinden bir şey eksilmeden Ruh’u üretecektir. Ruh’un
çıkması bir zorunlulukla meydana gelir. Fakat Nous’un taşması, Bir’in
taşmasından şu şekilde ayrılır. Nous temaşa halindeyken taşmayı
oluşturur. Taşmanın nedeni, temaşa veya temaşanın harekete
aktarılmasıdır. Temaşa Bir’in taşmasına neden oluşturamaz40.
Peki Bir ile Nous’un farkı ne olabilir? Bir, kendisinin bir
sebebi olmayan sebeptir. Bütün varlıkların varoluşlarını kendisine
borçlu oldukları bir kaynaktır. Bir ile Nous arasındaki farkın derece
farkı değil, daha temel bir ayrılık olduğu anlaşılmaktadır. Bir ve
Nous’un arasındaki uzaklık ancak aşk yoluyla Nous’un geçebileceği bir
uzaklıktır.41
Varlık sıralamasının merkez kavramı Nous’tur. Nous ilk
ilkenin altında yer alır, her şey Nous’tadır. Nous iyinin giriş yoludur ve
bizlere her şeyi tanıtan da odur. İyi; mutlak birlik içinde yer alırken,
Nous; İyi’nin çokluktaki belirtisi, işareti gibidir42.
Varlık basit değil bileşiktir. Mesela insan, ruh ve bedenden,
cisim ise dört unsurdan oluşmuşlardır. Fakat cisimleri oluşturan
unsurların her biri madde ve formdan birleşerek şekillenmiştir. Aynı
şekilde Ruh’un mahiyeti ve Nous’un Ruh’a form kazandırıp
kazandırmadığı araştırılabilir (Ruh’un Nous’a içkin mi aşkın mı olduğu
araştırılmaktadır). Formları kabul eden ateş, su, hava ve toprak;
formlarını farklı bir kaynaktan alırlar. O da Ruh’tur. Ruh dört unsura,
dünya formu kazandırmaktadır. Ruh’a bu yaratıcı ilkeyi veren
Nous’tur. Nous Ruh’un formudur. Nous’un Ruh’a verdiği şey,
gerçekliğe tam yakınken, bedenin Ruh’tan aldığı şey bir taklittir43.
Nous Ruh’tan üstün bir konumdadır. Ruh’un kendisini güçten
fiile geçiren nedeni, Nous, olmasaydı, o fiil halinde bir varlık haline
gelmeyebilirdi. Yetkin olmayan varlıklar, çocukların babalarından
türemesi gibi, yetkinliklerini türeticilerinden alırlar. İlk yaratıcılarına
40
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oranla bir şekilsiz madde olduklarından, varlık olmakla yetkinleşirler.
Dünyada hiçbir şey kendine özdeş değildir. Yaratıcı ilkeler de böyledir.
Özdeş olmadıkları gibi ezeli de değildirler. Bu nedenlerle Nous
Ruh’tan önce gelmelidir44.
Nous fiil halinde ve ezeli olarak var olandır. Sahip olduğu her
şeye kendinden dolayı sahiptir. Düşünme Nous’un sonradan kazandığı
bir şey değildir. Kendisini kendisiyle düşünür. O güç halinde değil fiil
halindedir. Nous varlıkları düşünen ve var ettirendir. Nous varlıkların
yasası olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla var olmak ve düşünmek aynı
şeydir. Dünyadaki varlıklar değiştiği halde, gerçek varlıklar asla
değişmezler, kendileri olarak kalırlar. Mekânda değildirler ve
büyüklükleri yoktur. Zihinsel ve bağımsız bir varoluşları söz
konusudur45.
Nous varlıklarla aynı şeydir, onları içerir. Bu içerme bir bütün
olma anlamındadır, mekânda içerme değildir. Tüm varlıklar dünyada
bir bütün oluşturur, fakat ayrıdırlar. Ruh’ta yer alan bilgiler de
böyledir. Nous hem her şeydir hem de her şey değildir. Bütünün
parçalarını içerdiği gibi bütün varlıkları içerir. Bir varlığın tüm
nitelikleri, tohumda bölünmez bir haldedir. Türetici ruh ise bir üst
durumdaki ruhun imajıdır. Bu tohumsal güç (tabiat olarak
isimlendirilir) maddeyi şekil değişikliğine uğratandır. Duyulur objeleri
olan bilimler, nesnelerin imajıdır. Fakat gerçek bilimler düşünülür
objelere sahiptir ve kavramına sahip olduğu nesnelerle özdeştirler.
Nous ilk varlıklarla özdeş olduğundan, onları incelerken kendi
kavrayışı dışında bir tavır takınmaz. Bütün bunlar Ruh’ta görülebilir.
Yine Nous kendindedir, hareketsiz ve kendine sahiptir. Varlıktan önce
değildir. Çünkü Nous’u varlıktan önce kabul etmek, onun varlıkları
türettiğini ve bunu planladığını söylemektir. Fakat varlıklar
düşüncededirler. Nous ve varlık tek bir fiil halindedir ve tek bir
mahiyettir. Bu idea, varlığın formu ve fiilinin aynı olduğunu gösterir.
Bunları birbirinden ayıran bizleriz. Oysa Nous bizim ayırıcı zekâmız
gibi çalışmaz46.
Nous gerçek varlıkların dünyasıdır. Nous’daki bu varlıklar,
idealar, bu dünyanın düşünülür modelini oluştururlar. Nous’un
nesneleri ile arasındaki ilişki özdeşlik ilişkisidir. Nous nesneleri
bilirken aynı zamanda kendini bilmektedir. Özne-nesne özdeşliği,
Nous’un kendi üzerine düşünmesi varlığa bir geçiş olarak hakiki bilgiyi
ortaya koyar. Aristoteles, düşünen, düşünülen ve düşünceyi aynı
44
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sayarak, en mükemmel varlığı, Tanrıyı, kendisini düşünen düşünce
olarak niteliyordu. Aristoteles’de düşünce konusu yalnızca ilk hareket
ettiricinin kendisi iken, Nous’ta düşünce nesneleri olan idealar, duyulur
dünyanın da ilk örnekleridirler.
Plotinos Bir’e ikilik girmemesi için Aristoteles’in özdeşlik
görüşünü Nous düzeyinde kullanmaktadır. Çünkü Bir eğer kendini
düşünen olsaydı ondan önce bilgisiz durumda bulunacaktı. Plotinos
Platon’dan da farklı düşünmektedir. Platon’a göre hakiki yaşayan
varlıklar idealar düşünsel düzeydedirler. Demiorgos ideaların alt
tarafında zihin durumundadır, idealar zihnin dışında ve ondan
bağımsızdırlar Oysa Plotinosta idealar alemin oluşması için bir ara
basamak veya sebep olarak düşünülmüştür.47. Plotinos’da kavranılan
dünya ile gerçek varlık özdeşleşerek hakiki bilgi elde edilir. Aristoteles
ve Plotinos’da öznenin nesneyi bilmesi kendini bilmesi anlamına gelir.
Fakat Plotinos’da Nous’un düşünce nesneleri olan idealar, duyulur
âlemin ilk örnekleri iken Aristoteles’de ilk hareket ettiricinin düşünce
nesnesi yalnız kendisidir48.
Nous düzeyinde özne-nesne özdeşliği Aristoteles kaynaklı olsa
da Plotinos’un kendine özgü düşüncesi olarak kabul edilir49.Plotinos’un
bu orijinal düşüncesi Nous-gerçek dünya özdeşliği sonucuna götürür.
Ona göre bilmek var olmaktır. Nous varlığı düşünür ve var kılar, varlık
da Nous’la varoluş ve düşünme kazanır. Düşünme fiili Nous’tan önce
gelse, hakiki bilgi imkânı ortadan kalkacaktır. Nesnel idealist olan
Plotinos, hakikatin zihinden bağımsız olduğunu söyler. Nous ve
ideaları da hakikat için özdeşleştirir. Varlıklar ve Nous aynı etkinlik
olduğu için ikisi de aynı şeydir. Varlıklar Nous’un içeriğidir ve tabiatı
gereği düşünmeye sahiptirler50.
Varlık ve öz arasında da Nous düzeyinde özdeşlik vardır.
(Bir şeyin bilgisini oluşturan şey de o şeyin var olmasıdır. Çünkü var
olmayan bir şeyin bilgisine sahip olunamaz). İlk hipostaz Bir, varlık ve
öze aşkın bir durumda bulunduğundan ilk varlık Nous’tur. Bir
değildir51.
Plotinos sisteminde üçüncü özdeşlik ise Nous ve yaşam
düşüncesidir. Nous yaşayan ilk yaşamdır. Yaşamlar düşüncedir. Çünkü
onlar Logostur. Logos Nous’tan aşağıya doğru her şeyde mevcut olan
akılsallıktır. Nous Bir’in, Ruh Nous’un logosu ve etkinliğidir. Logos
47
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olan her bir yaşam, onların bir tür bilgi olması demektir. Plotinos’a
göre hakiki yaşam, bilgiye uygun olan yaşamdır. Bilgi ruhî yaşama
özdeştir52.
Plotinos Nous düzeyinde özdeşlikler kurarak, Nous’un farklılık
içinde birliği durumunu sağlamlaştırıyor. Ayrıca Nous’ta duyusal
dünyanın bütün şeylerinin ilk örneklerinin kavranılır dünyada da ilk
örnek olarak bulunduğunu ortaya çıkarıyor. Bir’den taşan Nous’ta
bulunan ideler iki türlüdür. Birincisi bütün var olanların genel şekilleri
olan idelerdir. (Hareket. Varlık v.b.) İkincisi ise bireysel varlıkların tür
örnekleridir. Yalnız genel kavramların değil her ferdin ideası da
Nous’ta yer alır. Onlar sayısız ve sonsuz değildir. İdealar belli ve
değişmez sayıdadır.
Bu evren Nous’tan örnek alınmıştır. Aslı oradadır. Fakat
yaratılanlar Orada ve Burada aynı değildir. Çünkü Nous’ta rasyonel
düşünce değil, sezgi mevcuttur. Ayrıca Plotinos’a göre her bir bireyin
ruhu, kavranılır dünyada da vardır. Her bir ruh, evrendeki tüm
logoslara sahiptir. Her bireyin arketipi Orada olduğu için, kendisi
Nous’a ulaşabilir. Bu, imajdan ayrılıp gerçek ülkeye kavuşmayı
getirecektir.
Kendiliğin evrensel varlıkla karıştığı kendine yönelmiş
düşünce olan Nous en yüce ruhî yaşam basamağıdır. Duyusal
dünyadaki güzelliklerin kopya olduğunu anlayan kişi aşk ile asıl
güzelliği, Nous’u arayacaktır. Platon’un Güzel idesinin yerini,
Plotinos’da Nous almaktadır.
3.Ruh ve Doğa
Bir’in gücü tüm varlıkların temelini ve yerini sağlamasıdır.
Varlıkların temeli Nous’tur. Evrendeki maddenin kendisiyle biçim
alıp belirleneceği yer, ruhsal form ise Ruh’tur.53
Plotinos’un sisteminde Nous ve madde arasındaki aktif
hareketli bir varlık, duyulan dünyaya gerçeklik verecektir 54. Ruh Nous
karşısında pasiftir, ancak madde ile karşı karşıya geldiğinde aktif olur.
İşte Nous’tan sudûr eden üçüncü esas, hayat ve hareketin prensibi olan
“Ruh”tur. Ruh Aristoteles’te olduğu gibi bedenin formu, ne olacağının
ereği değildir. Ruh bedenle birleşmeden önce de vardır.
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Plotinos sisteminde Nous’un suduru Ruh aşamasını oluşturur.
İdeler Nous’ta bulundukları yerde kalırlar, taşmazlar.55 Nous Bir’i ve
kendi muhtevası(sahip olduğu ideler) üzerine düşünmesi nedeniyle
ideler hem tek hem de çoktur. Ruh hem düşünür hem de aktiftir. O
varlıklar zincirinde önünde yer alan Nous’u (ideleri) düşünür ve
kendisi de taşar. Ruh da Nous gibi düşünen ve eyleyen olmak üzere
iki kapasiteye sahiptir. Bu iki etkinliği dolayısıyla Ruh’ta iki kısım
bulunur. Ruh’un iki etkisi söz konusudur. İlki, Nous’la sürekli ilişkide
olan düşünen, üstün Ruh’tur. İkincisi değişen (duyusal) alanda
karanlık, çokluk ve çeşitli olanın belirsizliği yani madde üzerinde aktif
olan, şekillendiren, düşük Ruh’tur.56 Ruh Nous’ta bulunan düşüncenin
içerdiği tinsel evrenin canlı imajı olan maddi evreni oluşturur. Madde
veya saf edilgenlik geçici olarak bozulur ve düşünülür gerçeği unutur.
Ruhun dünyayı yönetme görevi yanında Nous’a dönüş görevi vardır.
Evrensel Ruh olarak adlandırılan ruhun üst kısmı, Nous’u
temaşa eder, Doğa olarak adlandırılan alt kısmı ise yayılır ve dünyayı
düzenler. Evrensel Ruh kavranılır dünyada, yani Nous’tadır. Ayrı bir
hipostaz gibi görünse de bir önceki hipostazın içindedir. Doğa adı
verilen alt düzey bazı Plotinos yorumlarına göre dördüncü bir
hipostazdır57. Ruh’ta iki kısım ayrımı Ruh’un bedene girişini açıklama
nedeniyle yapılmıştır. İkili etkinliğine rağmen Ruh da Nous gibi birlik
halindedir.
Plotinos’da maddî evren akılsaldır. Organik bir bütün halinde
canlıdır. Bu canlılık ve akılsallık maddeden gelmeyeceğine göre bu
dünyanın düzeni ve iyiliği Ruh’tan kaynaklanmaktadır.
Plotinos Ruh’un dünyayı hayranlıkla izlemesi, bununla birlikte
aşağı görmesini veya ölümlüleri kendisinden üstün tutmasını bir
nedene bağlar, o da Ruh’un düşmüş olması. Diğer yandan dünyayı
oluşturmak zorunlu bir aşamadır58. Plotinos doğadaki her gücün bir
Ruh olduğunu söyleyerek sınırsız bir animizmi temsil eder. Ruhun her
yerde yayılan kısmı alt kısmıdır. Böylece Nous âleminde o varoluşuna
devam edecektir59.Ruh maddî olan şeylerin bütününü içine alabilir.
Çünkü yayılması sınırsız Ruh her bedendedir. Beden olmayan yerden
de eksik değildir. Dünyanın düzeni Ruh’un iç düzenine bağlıdır.
Değişmez bu iç düzen evrene de yansır. Duyusal evren bu düzeni ifade
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edecektir; düzen, uyum ve güzellik gösteren mükemmel bir imaj
olacaktır60.
Plotinos’un animizmi her varlığa manevi bir güç atfetmekte ve
dünyayı bilinebilir hale getirmektedir. Plotinos’un Spritüalist fiziği
mekanistlere karşıdır. Aynı fizik görüşü daha sonra Leibniz’de (1646 1716 ) canlandırılacaktır. Bu fizik anlayışında parçalar, ögeler
olmayıp, parçanın ürünüdürler. Tinsel fizik anlayışına göre ezeli ebedi
olan evrenin, parçaları değişir ve yok olur. Gerçek olan bütündür, tek
tek nesneler ise geçicidir61.
Aşağı yukarı ilişkisi kötülük probleminin cevaplandırılmasını
da gerektirecektir. Plotinos’a göre bireysel Ruh’lar, Evrensel Ruh’un
parçası olursa kader’e bağlı olunur. Oysa insan, ruhu aracılığıyla
kavranılır dünyada yerini alabilir. Ruhlar kendi aralarında kopuk
değildir, bir sempati onları birbirine bağlar. Duygulanımlar buna örnek
verilebilir. Bu sempati ruhlardan ileride bir ilahi birlik olduğunu
gösterir62. Tek tek ruhlar Evrensel Ruh’ta birbirlerine bağlıdırlar, hatta
özdeştirler63.
Plotinos’un ele aldığı temellendirmeler ya birliği ya çokluğu
izah tarzındadır. Ruhlara ilişkin olarak da böyle yapacaktır. Ruhların
hem birliğini hem çokluğunu varsaymak uygun düşecektir. Eğer
bireysel ruhlar Evren Ruhu’nun bir sonucu değilse nasıl ortaya
çıkmışlardır?
Ruhların çoğalması, ruhları Evrensel Ruh’a bağlayan bağların
gevşek bırakılarak her ruhun kendi özelliklerinin ortaya çıkışı anlamına
gelir. Ruhların çokluğu bu durumda birlik durumundan dağılma
durumuna geçen bir manevi yaşam çokluğudur64.
Burada ruhlar dünyası bağımsız gibi görünürse de aslında
kavranılır dünyaya bağlanmaktadır. Evrensel ruh duyu dünyasına
geçmez. Yukarıda durur ve mevcut dünyayı yaratır ve gözetir. Plotinos
Gnostiklerin Evrensel Ruh’un düşmüş ve kusurlu olduğu görüşüne
katılmaz. O Evrensel Ruh’u bireysel ruhtan ayırmıştır. Maddeye düşme
veya saf düşünceye yükselme bireysel ruhlara atfedilmektedir. “Maddî
alandaki düşüş Ruh’un bir tercihidir.” demekle Plotinos ruhun
aldatılmışlığını da ifade eder. Buna “Kanatların Kaybı” denmektedir.
Beden ruh için bir hapishanedir. Ruh kendinî yaratana değil, kendi
yarattığı taklide âşık olur65. Duyusal dünyadaki güzelliğe hayran olan
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Ruh’un üst kısmı değil, alt kısmıdır. Ruh’un düşüşü denilen durum,
aslında bedenin Ruh’un yaşamına katılmasıdır. İkisinin birleşmesidir.
Ruh açısından kötüdür. Ruh acı çeker, unutur ve kötülüğe düşer. Üst
kısım ise etkilenmeden kalır.
Ruh’un duyusal dünyaya girişi, onu asıl yerinden
uzaklaştırmaz. Burada her insanın seçimine göre yaşaması
düşünülecektir. İnsan Ruh’un istediği düzeyinde bulunabilecektir.
Fakat Nous’un yaşamını sürekli olarak yaşayamayacağı bilinmelidir.
Ruh burada ve şimdi olanla, duyusal olanla ilişki içindedir. Asıl önemli
olan konu onun kendi özüne yabancılaşmasını engelleyecek kendi
evine dönüşünün nasıl gerçekleşeceğidir.
Sudur teorisinde “insan” duyular âleminde yer almaktadır.
Tabiatta yer alan insan ilk bedenine dönmek ister. O Ruh’tan ayrı bir
pay aldığı için farklı bir yere sahiptir. İnsanın Nous’a ulaşması ve Bir’i
görme imkânı mümkündür. Bu extase hali asıl mutluluktur.66
Ruh duyusal olandan, kendi özüne dönmek amacıyla yolculuğa
çıkacaktır. Bu yolculuğun ilk durakları Bir ve Nous olacaktır. Ruh
hipostazlar dizisinde akılsal nedenlerin ve kavranılır dünyada bulunan
nedenlerin sonuncusudur. Duyusal dünyadaki nedenlerin ise ilkidir. İki
varlık grubu arasında bir ara aşamadır. Metafiziksel açıdan ruh yaşamın
her alanına yayılır67
Rasyonel yapı olarak değil fakat dinî yaşam açısından ruh
ayrıcalıklı bir durumdadır. Ruh, manevi yaşamın en yüksek düzeyine
çıkabilme yeteneğine sahiptir. En alttan en yükseğe kadar, varlık ve
değerler sıralamasının her düzeyinde dönüşerek bulunabilmesi ve
Bir’le kendi özüne ulaşabilme ayrıcalığı onu Plotinos düşüncesinin
merkezine yerleştirmektedir68.
Farabi’de Sudur
Farabi klasik Yunan felsefesi ile İslâm’ı birbiriyle uzlaştırmaya
çalışmış ilk filozoftur. Felsefesinin temeli Plotinosçu “sudur” teorisine
dayanmakla birlikte metafiziği eklektiktir (seçmeci). Farabi
düşüncesinde, Platon, Aristoteles ve Stoa’dan derlenen fikirlerin
birleştirilmesi yoluyla oluşan yeni Platoncu düşüncenin, İslâmi izah
tarzı olarak kullanılması, dönüştürülmesi söz konusudur. Felsefesinde
varoluşu açıklamak amacıyla Sudur teorisini ileri süren ilk Müslüman
filolozoftur.
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Farabi’nin düşünce sisteminin anlaşılması varlık görüşünün
anlaşılması ile mümkündür. Farabi felsefe yazılarında İlk Sebep’ten
başlayarak maddeye kadar inen bir varlıklar sıralamasını göz önünde
bulundurur.
Varolanlar iki kısımdan oluşur: Birincisi yalnız kendisi
düşünüldüğünde varlığı zarurî olmayan, mümkün gibi, ikincisi ise
varlığı zaruri olandır, Vacib-ul Vücud gibi. Mümkün, var olmak için
bir sebebe muhtaçtır. Yokluğu da mümkündür. Mümkün olan şeyler ya
ezelden beri vardırlar (kıdem) ya da bir dönem mevcut olup başka bir
dönemde mevcut değildirler. Mümkün olan şeylerin sonsuz bir dizilişi
söz konusu değildir. Onlar bir sebeple meydana gelmişlerdir.
Birbirlerinin sebebi olamazlar. İlk mevcut olan zaruri varlığa
dayanırlar69.
1.İlk Sebep
Bütün varolanların varlık nedeni ilk varolandır. O her türlü
eksiklikten uzaktır. En üstün ve en öncedir. Mükemmellik olarak en üst
düzeydedir. Var olması zaruridir. Var olmaması mümkün değildir.
Varlığı için bir sebep veya amaç yoktur. O bir madde olmadığı gibi
sureti de yoktur. Özü ve tözü olmak bakımından daimi olarak vardır 70.
İlk varolan kendisinden başka her şeyden farklıdır. Varlık
bakımından tamdır, bu nedenle de kendisinden başka bir şeye ait
değildir. Ayrıca zıddının olması da mümkün değildir. Çünkü zıddı
olsaydı ilk olanın zıddı tarafından ve tözü itibarıyla ortadan
kaldırılabilir olması durumu söz konusu olurdu. Ortadan kaldırılabilir
bir şey kendi varlığını ve bekasını kendi tözünden almamış anlamına
gelir. Ayrıca iki zıt birbirleriyle aynı varlık mertebesindedirler. Oysa
ilk olan varlık bakımından biriciktir71.
Aynı şekilde ilk olan zihni bakımdan tözünü oluşturan şeylere
ayrılmaz. Çünkü bu durumda bir şeyin tanımının parçalarının
gösterdiği anlamlar, tanımlanan şeyin varlığının nedeni olacak ve
varlık nedeni durumuna dönüşeceklerdir. Parçalara dönüşebilir
olmadığı gibi herhangi bir büyüklüğe sahip değildir. Cisim dışıdır. Fiil,
nitelik ve töz bakımından bölünemediği için Bir’dir. Bir olma kendi
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özel varlığına sahip olmayı ifade eder. Bir olan’ ın bu anlamı zorunlu
olarak “varlık”la bir arada gider72.
İlk varlık madde değildir. Maddesi yoktur. Tözü olarak bilfiil
akıldır. Çünkü madde, suretin akıl olmasına bilfiil düşünmesine engel
olandır. O maddeye muhtaç olmadığından tözü bakımından bilfiil
akıldır ve akılsaldır (makul) . O akılsal olmak için kendisinin dışında
O’nu düşünecek ayrı bir öze muhtaç olmayıp bizzat kendisi, özünü
düşünür. Kendi özünü düşünmesinden bilfiil makul, akıllı ve akıl olur.
Bunların tümü bölünmez bir tözdür73.
Sudur teorisi çerçevesinde Farabi’ye göre, İlk Olan’ın temel
fonksiyonu akletmektir. İlk’in aklı ve insanın akletmesi arasındaki
ilişkiyi açıklamak amacıyla insan aklı ile İlk arasında bir ayırım yapar:
İnsan, tözü akıl olduğundan dolayı düşünmez, tözümüzü oluşturmayan
bir akıldan ötürü düşünürüz. Fakat İlk farklıdır. Akıl, akil ve makulun
tek bir anlamı, tek bir özü ve tek bir görülmez cevheri (tözü) vardır.
İlk olanın âlim olması, bilmesi ve bilinmesi başka bir öze
ihtiyaç göstermez. Onun tözü yeterlidir. Hâkim (bilge) olması da aynı
şekildedir. En mükemmel şey hakkında mükemmel bilgi ile
bilmektedir. O diridir, en mükemmel akılsalları en mükemmel bir bilgi
ile kavrayan ve bilen mükemmel akıldır. İlk olan doğru ve gerçektir.
Çünkü doğru ve gerçek varlıkla aynıdır74.
Varlığı mükemmel olan şey, tarafımızca bilindiğinde,
düşünüldüğünde, zihnimizin dışındaki varlığına uygun düşecektir.
Fakat akıllarımızın madde ve yoklukla karışmış olması sonucunda akıl
gücünde oluşan zayıflık O’nu idrak etmemizi güçleştirmektedir. O’nun
mükemmelliği bizi şaşırtarak tasavvurumuzu zorlaştırır. Kavrayış
zorluğumuz O’nun kendisinin kavranmasının zorluğundan değil bizim
tasavvur etmedeki zayıflığımızdan kaynaklanmaktadır. Maddenin
kendisi ilk tözden uzak oluşumuza sebep olduğu için maddeden ne
kadar sıyrılırsak ilk Töz’e ilişkin tasavvurumuz o kadar tam olacaktır75.
2.İlk Sebep ve İlk Sudur
Farabi’nin düşünce sisteminde ana varlık Tanrı’dır76. Tanrı var
olan her şeyin kendisinden varlığa geldiği şeydir. Varlığa gelme bir
taşmanın sonucudur. Meydana gelen varlık ilk olandan sudur ederek
çıkmaktadır. Varlığa gelen şeyin varlığı, ilk olanın hiçbir şekilde
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nedeni değildir. İlk olanın amacı diğer şeyleri varlığa getirmek değildir.
Eğer öyle olsaydı, ilk olanın bir amacı olması ve bu nedenle ilk
olmaması gerekirdi. Ayrıca ilk olan varlığa getirmekle sahip olduğu
mükemmellikten başka, daha önce sahip olmadığı bir mükemmellik
elde etme durumunda değildir. Onun varlığı başka şey için değil, kendi
özü içindir77.
İlk olan, biriyle özünün tözleşmesinin meydana geldiği ve
ikinciyle kendisinden başka şeylerin çıktığı iki şeye ayrılmamaktadır.
O ancak tek bir özdür ve kendisiyle tözleştiği ve kendisinden taşarak
diğer her şeyin meydana geldiği tek bir tözdür. Onun varlığının taşması
için özü dışında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur78. Güneş sıcaklık vermek
için harekete, marangoz tahtayı işlemek için aletlere muhtaçtır. Fakat
İlk Olan varlıkları meydana getirmek için ne harekete ne de niteliklere
muhtaç değildir. Aynı zamanda başkasının varlığının taşmasına engel
olacak bir şeyin olması da mümkün değildir79.
Var olanlar çokluk gösterirler ve mükemmellik yönünden de
farklıdırlar. Mükemmel olma bakımından var olanlardaki mevcut bu
farklılıklar ilk olandan taşmalarına engel değildir.
3.Sudur
Farabi’de Allah aşkın ve mutlaktır. Evrenin dışında yer alır.
Kozmoloji Allah’tan sudur edecektir. Aristoteles’te ilk madde ezeli ve
zorunludur. Yaratılmamıştır. İslamda âlem Allah’ın iradesi ile
yaratılmıştır. Ezeli olamaz. Burada bir sentez yaparak Farabi Aristo
gibi maddenin ezeli olduğunu kabul eder. Fakat maddenin özelliği
Allah’ın ezeliliğinden kaynaklanan, sudur etmesinden dolayı bir
ezeliliktir. Bu durum İslâmdaki yaratmaya yine de zıttır.
Sudur teorisi Plotinos’ta incelenirken, pek çok benzetmeler
yoluyla açıklanmaya çalışıldığı görülmüştü. Farabi’de Allah’ın ezeli
bilgisi kendi dışındaki bütün var olanların yaratılış sebebidir. Allah için
bilmek ve düşünmek, yaratmak ve işlemek ile aynı anlama
gelmektedir. Sudur (fezeyan) Allah’ın ezeli bilgisinin ve düşüncesinin
sonucudur. Allah kendisi dışındaki her şeye varlığını verir. Varlığı
taşarak yayılır. Varlıklar; akıllar, Göksel cisimler, dört unsur ve
bunların farklı ilişkilerinden oluşan Ay-altı ve Ay-üstü âleminden
oluşur.

77

Farabi: El – Medinetü’l – Fazıla, s. 15 – 16.
A.g.e., s. 16.
79
A.g.e., s. 15.
78

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Şimdi Farabi’nin Sudur teorisini nasıl açıkladığını gözden
geçirelim80.
Varolan şeyler hiyerarşik bir derecelendirme şeklinde, ilk olana
yakınlık derecesine göre meydana gelirler. Bu durumda, varlıkların
mükemmellik açısından en üstünü önce varlığa gelir. Daha sonra daha
kusurlu olanlar mükemmelin arkasından takip ederler. Sonuçta bu
hiyerarşi varlık bakımından öyle bir noktaya ulaşır ki onun ötesine
geçmek imkânsızlaşır. Var olanların hepsi var olmanın mümkün
olmadığı bir varlık derecesinde sona ererler81.
İlk olan hiçbir varlığın göz ardı edilmeden taştığı bir kaynak
olması açısından cömerttir. Cömertliği tözünden kaynaklanır. Ayrıca
her bir varlığın tek tek kendi derecesine münasip bir şekilde varlıktan
pay elde edinebilmeleri bakımından adildir. Adaleti de tözünden
gelmektedir. O tözünün dışında bir şeyden ileri gelmez82.
İlk olanın tözü, farklı derecelerde varlığa gelenleri, birbirleriyle
bağdaştırıp, bütünleştirecek, özetle tek bir şey haline getirecek
meydana getiren bir tözdür.
Bizim dünyamızda en mükemmel varlıklar hakkında
kullandığımız, mükemmelliğe ve varlık üstünlüğüne işaret eden isimler
mevcuttur. Fakat bu isimlerin hiçbiri ilk olanın mükemmelliğine işaret
edemezler. Onlar sadece O’nun tözüne has olan mükemmelliğe işaret
ederler83.
Mükemmellik isimleri sayıca çoktur. Oysa İlk Olan’da farklı
mükemmellik çeşitleri bulunmaz. Bu birçok ismin bölünmez bir varlığa
tek bir töze işaret etmesi gerekir. Ayrıca kendisi dışında bir şeye nispet
eden, o şeyin parçasını teşkil eden mükemmellik isimleri (adil, cömert)
ile ilk olana işaret edilmez. Çünkü bu nispeti onun mükemmelliğinin
bir parçası kabul etmek ve mükemmelliğinin bu nispetle var olduğunu
düşünmek doğru olamaz84.
4.Ay Üstü ve Alem
Farabi ay üstü âlemin varlığını tartışarak yeryüzü ve gökyüzü
âlemlerinin açıklamasını yaparken temelde değişme veya çokluk
problemini çözmeye çalışır. Bu amaçla önce Tanrı’nın mahiyetini ve
niteliklerini belirtmişti. Daha sonra ilk sebepten, ezeli sudur
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prensibinin, cisimlerin fani varlığının prensibi ile nasıl birleştirileceğini
izah eder.
İkinciler (el-Sevani) İlk’ten sudur eden akıllardır. İkincilerin
zıtları bulunmamaktadır. Çünkü zıddı olanın ortak bir maddesi ve zıddı
bulunur. İkincilerin maddesiz olmalarından dolayı, hepsi için kendisi
dışında türler olmadığını iddia eder.
Bu ikinciler veya akıllar, sayı olarak 10’ dur. Her biri varlık ve
derece açısından tektir. İkincilerin her biri göksel cisimlerin
kürelerinden birini meydana getirir. Bu nedenle onlar, göksel
cisimlerin varlığının ikinci sebebi olarak değerlendirilmektedirler. İlk,
ikincilerin ve tüm varlıkların sebebidir.
İkincilerin varlığı sudur halinde olmasına karşın ikincilerden
göksel cisimlerin varlığı zorunlu varlık sınıfına aittir. İkincilerin göksel
cisimlerle ilişkisi manevi tabiattır. Sudur süreci onuncu akla gelinceye
kadar zorunlu bir varlık olarak devam eder.
İlk olandan ilk akıl çıkar. Bu ikinci var olanın, ilk var olanı
düşünmesinden de diğer varlıklar çıkar85.
İlk var olandan ikinci taşar. O özünü ve İlk’i düşünür ve
düşünmesinden ötürü üçüncü bir var olan çıkar. Bunun kendine
nispetle mümkün olduğunu düşünmesiyle de ayrıca ilk gök (madde)
çıkar, suretinden de o gök katının (ilk feleğin) formu meydana gelir.
Üçüncü var olan da bir madde olmayıp akıldır. Kendisini ve ilk
var olanı düşünerek kendinden dördüncü var olan ve sabit yıldızlar
küresi çıkar. Bu da madde değildir ve kendinî düşünür. İlk var olanı
düşünmesinden ise zorunlu bir şekilde Satürn küresi çıkar. Ayrıca ilk
var olanı düşünmesinden dolayı zorunlu olarak beşinci varlık çıkar.
Beşinci varlıktan altıncı varlık ve Jüpiter küresi, altıncı
varlıktan Mars küresi ve yedinci varlık çıkar. Yedinci varlıktan güneş
küresi ve sekizinci varlık çıkar. Sekizinci varlıktan Venüs küresi ve
dokuzuncu varlık çıkar. Onuncu varlığın düşüncesinden on birinci
varlık ve ay küresinin varlığı çıkar. On birinci var olanın varlığı da
maddede değildir. O kendi özünü ve ilk var olanı düşünür. Fakat
maddeden ayrı üstün varlıklar, akıllar ve makuller artık sona erer86.
Akıllar Farabi sisteminde, maddeden uzak varlıklardır. Fiil
halindedirler. Sonuncu olan Faal akıl, ayın feleğine tekabül eder. Ay
altı âlemini yönetir. Bu akıldan beşeri ruhlar ve dört unsur çıkar.
On akıl ilâhi karakterlerdir. Gök cisimlerini harekete geçirirler.
Akıllar aynı zamanda düşüncedirler.
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5. Ay Altı Alem
Ay üstü âlemde var olanlar Ay küresinin varlığı ve Faal Akıl
varlığı ile sona ermekteydi. Faal Akıl onuncu akıldır. Faal akıl, maddî
bir varlık değildir. Farabi onu ruh olarak isimlendirir. Faal Akıl ay altı
âleme aittir ve bedenin sudur sebebidir. Faal Aklın varlığı ay altı
âlemin mükemmelliğini tamamlamayı sağlar.
Onuncu akıldan ilk madde veya heyula ve bunlarla birleşen
formlar sudur eder. İşte evren birçok değişik formun madde ile
birleşmesi veya maddeden ayrılması sonucudur. Yeryüzünde Faal Akıl
yanında diğer akıllar da etkilidir. Bu yolla Ay altı âlemle ay üstü âlem
arasında bir bağ kurulur.
Ay üstü âlemdeki varlıklar töz olarak en üstün mükemmelliğe
sahiptirler. Onlardan sonra gelenler ise farklı bir tabiata sahiptirler.
Başlangıçta varlıkları en kusurlu bir şekildedir. Onların her bir tözü
daha sonra diğer arazları bakımından en yüksek bir kusursuzluğa
erişinceye kadar yukarı doğru giderler. Bu durum bu varlık türünün
tabiatından ileri gelir. Bir kısmi iradi, bir kısmı tabiî, bir kısmı ise her
ikisidir. Önce tabiî varlıklar gelir87.
Tabiî Ay Altı cisimler ateş, hava, su, toprak, buhar, alev, taşlar,
madeni şeyler, bitkiler, dil ve düşüncesi olmayan hayvanlarla dil ve
düşünceye sahip olan hayvanlardır88.
a. Madde ve Suret
Farabi onuncu akıl olan Faal Akıl yolu ile fiziğini
açıklamaktadır. Faal Akıl’dan ilk madde çıkar. Suretler de diğer
akılların yardımıyla Faal akıldan sudur ederler. Maddenin ve suretin de
nedeni vardır ve sudur etmiştir.
Madde, suretin kendisiyle kaim bulunduğu öznedir, dayanaktır.
Suret madde olmadan var olamaz ve varlıkta devamlılığı söz konusu
olamaz. Maddenin varlığı suret için iken, suretin varlığı maddeyi
varlığa getirmek için değildir. Tersine cisimleşecek tözün bilfiil töz
olması içindir. Madde ve sureti olmadan bir tür kuvve halindedir.
Ancak suret oluştuğunda bilfiil olarak iki varlık çeşidinden mükemmeli
ile var olur89.
Ay Altı cisimlerin varlığa gelmemesi veya gelmesi
mümkündür. Suretleri birbirlerine zıttır. Her bir cismin maddesi
suretini veya zıddını kabul edebildiği gibi bir şeyin sureti mevcut
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olabilir veya olmayabilir. Hatta bu suret olmadan da madde var
olabilir90.
Unsurlar bu cisimlerin maddesidir. Unsurlar maddesinin
maddesi yoktur. Onlar Ay Altı cisimlerin ilk maddeleridir. Bunlar
suretlerini başlangıçtan beri almazlar. Önce maddeleri verilir. Daha fiil
durumunda olmayan kuvve halindedirler. Kendisiyle tözleşeceği
suretlerini kazanmaya çalışırlar. Suret elde edinceye kadar yukarı
doğru yükselirler91.
b. Varlıkların sıralanışı
Daha önce var olanların tersine, ilk önce en az değerli olan
gelir. Oradan en mükemmel olan’a ulaşıncaya kadar, az mükemmelden
daha mükemmele doğru gidilir. Değer bakımından en düşük olan olan
“madde”dir. Onun üzerinde unsurlar, onun üzerinde de sırasıyla
madeni cisimler, bitkiler, dil ve düşünceye sahip olmayan hayvanlar,
nihayet dil ve düşünceye sahip olan hayvanlar yer almaktadır. En
mükemmeli konuşan ve düşünen hayvandır92. Bu tasnifte Aristoteles’in
etkisi açıkça görülmektedir.
c. Gök cisimleri
Göksel cisimlerin her grubu bir dairesel cisim çerçevesindedir.
Bu cisimlerin hepsi cins bakımından aynı olup tür bakımından
birbirinden ayrılırlar. Her bir türde yalnızca bir cisim bulunur. Mesela
Güneş’in biricik olması v.s93.
Bu göksel cisimler ayaltı âleminde bulunan maddeye sahip
varlıklarla aynı cinstendirler. Fakat suretlerini taşıyanlarda bir eksiklik
bulunmadığından ve onlara böyle bir eksikliğin tekabül etmemesinden,
bu taşıyıcılar suretlerinin düşünmelerine engel olmazlar. Aynı zamanda
özleri gereği de akıl olmalarını da engellemezler. Her birinin sureti
bilfiil akıldır94.
Onlar on Aşkın Akıl’dan farklı, ama insanla ortak bir şeye
sahiptirler. Tüm tözünü oluşturmayan bir akılla düşünmektedirler.
d. Oluş
Göksel cisimlerden ilk maddenin varlığı, tözü bakımından
farklı cisimler, zıt suretlerin varlığı, ilk madde üzerinde zıt suretlerin
90
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değişmesi ve birbirlerini takip etmeleri, zıt suretlere sahip şeylerin
birbirleriyle karışması ortaya çıkar. Bu karışım türlerinden, farklı
türden cisimler çıkar. Önce unsurlar sonra buharlar gibi cisimler,
bulutlar, rüzgarlar meydana gelir. Unsurlardan kuvvetler ve bunlardan
da pek çok karışım meydana gelir. İnsan sonuncu karışımın bir ürünü
olarak meydana gelmektedir.
Göksel cisimler bu varlık türleri üzerinde etkilidirler. Etkilerin
birleşmesi sonucunda yeni karışımlar doğar ki bunlar pek çok cins
sayısız, şahsî varlıklardır. Göksel cisimlerin altında yer alan tabiî
şeylerin nedeni de bunlardır.
Ay altı âlemdeki cisimler varlığa geldikten sonra varlıklarını
sürdürmekte ve korumaktadırlar. Fakat önce varlığını korurken daha
sonra ortadan kalkmakta ve zıddı varlığa gelmektedir. Bu ebedi olarak
devam eder. Suret bakımından varlığın devam ettiği, maddesi
bakımındansa ikisinin aynı anda gerçekleşmediği görülmektedir.
.
Plotinos Ve Farabi’nin
Sudur Anlayışlarının
Değerlendirilmesi
Farabi’nin din ile felsefe arasındaki uzlaştırma girişimi,
dönemindeki felsefe eleştirilerinden kaynaklanır. “Felsefe tek bir
hakikati bildiriyorsa neden Aristoteles ve Platon’un iki farklı sistemi
mevcuttur?” Bu soru ile iki büyük felsefî düşünce karşılaştırılmakta ve
çelişkilerin açıklanması istenmekteydi. Neticede felsefenin kendisinin
hakikatin bilgisinin dışında olduğu iddia ediliyordu. Farabi’ye göre
felsefe hakikati aramanın yoludur. Büyük felsefeciler yöntem veya
ifade tarzı bakımından farklılık gösterseler de temelde aynı felsefî
görüşlere sahiptirler.
Farabi din-felsefe ilişkisi çerçevesinde önce yaratma meselesini
ele alır. Onun yaşadığı en büyük güçlük, İslam’daki, evreni hiçten,
yoktan yaratan Tanrı kavramı ile Yunan düşüncesinde, ilk derecede
önemli olmayan, dünya üzerinde etkide bulunmayan İlk Sebep
kavramını birleştirmek olmuştur.
Yunan felsefesinde Tanrı Demiorgos, Kaos halinde olan evreni
sonradan düzenlemiş ve kozmos haline getirmiştir. Bu anlayışın
İslâm’ın Tanrı kavramıyla çatışma halinde olduğu görülür. Özellikle
Aristoteles düşüncesinde yer alan geleneksel madde anlayışı ile Allah
kavramı çelişki halindedir. Aristoteles’in Tanrısı hareketsizdir. Fakat
İslâm düşüncesinde Allah tek ilahtır. Bütün varlığı ve evreni iradesi ile
yoktan yaratmıştır. Yaratış ve müdahale her an devam etmektedir.
Ayrıca Allah’ın müdahalesi insan hayatının farklı yönlerinde sosyal,
ahlaki, manevi, siyasi ve gündelik hayatında devam etmektedir.
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Farabi, evrenin sudurunda Plotinos’u takip etmiştir. Plotinos
kendisi Tanrı kelimesini kullanmamaktadır. Fakat ilk sebep Bir’in
Tanrı’ya karşılık olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu görüşü
temellendirmek için mutlak iyi varsayımını kullanmıştır. Plotinos’a
göre evren Bir’in taşması sonucunda oluşmuştur. Bir’den evrene doğru
bir akış söz konusudur. Plotinos tek bir varlığı alıp bütün varlıkları ona
dayandırır. Her varlığın güneşten ışık alması gibi, varlıklar Bir’den ışık
alırlar. Bir, mükemmel ve yetkin olduğu için taşar. Plotinos bu taşmayı
açıklamak için emanasyon ve temaşayı kullanır. Plotinos’ta taşma
ezelidir. Mükemmellikten kaynaklanır, mantıksal bir zorunluluktan
veya hareketten ileri gelmez.
Farabi Yeni Platoncu düşünce akımı yoluyla Yunan düşüncesi
ile uzlaşılabileceğini düşünmüştür. Bu nedenle sudur teorisini
geliştirmiş ve Plotinos’ı izlemiştir. Evrenin ontolojik ve metafizik
açıklamasını tek bir varlığa bağlı olarak açıklamaya çalışmıştır. Onun
Tanrı anlayışının pek çok Antik Yunan düşüncesinde yer alan tanrıların
bir sentezi olduğu görülmektedir.
Farabi’ye göre de Bir’den ancak Bir çıkar ve bu çıkış taşma
biçiminde kendinî gösterir. Onun sudur teorisinin Aristoteles’in ezeli
evren görüşünden uzak olmadığı görülür. Farabi’ye göre madde
Allah’tan ayrı bir gerçeklik değildir. Madde ezelidir. Ezelilik özelliği
Allahın suduruna bağlıdır. Maddenin kendisi ile Allah arasında maddî
olmayan akıllar bulunmaktadır. Sudur teorisinin temelinde Allah’ın
kendi kendinî bilmesi görüşü vardır. Allah’ın özünü bilmesi yaratma
ile aynı şeydir. Varlıkların nedeni O’nun bilme ve yaratmasıdır. Sudur
teorisi ezeli bir bilmenin sonucudur. Farabi sudur teorisini on akıl
teorisi ile destekler. On Akıl teorisi Aristoteles’in göksel cisimler
görüşünden kaynaklanmaktadır. Yine Yunan astronomlarının evrenin
dokuz gök küresinden meydana geldiği düşüncesi ile de benzerlik
içindedir. Farabi’de On akıl, Tanrı ile varlık arasında yer alan, kişiliğe
sahip ve işlevleri bulunan aracı güçlerdir. Varlıkların her biri, aynen
Plotinos’da olduğu gibi, kendisinden sonrakinin sebebi, kendisinden
öncekinin eseridir. Farabi’nin Tanrı anlayışı ve buna bağlı düşünce
sistemi ne Aristoteles, ne Platon ve Plotinos’un, ne de İslam’ın öğretisi
değildir. Farabi’nin kendi öğretisidir.
Farabi’nin evrenin kadim olduğu sonucuna götüren maddeye
dair görüşü, Allah’ın sıfatlarına sudur dışında yer vermemesi ve
Akılların yaratıcılığı eleştirilecek görüşleridir. Bu nedenlerle İslâm
dünyasında tepkilerle karşılaşmıştır. Bununla birlikte Sufî doktrinler
içinde yer aldığı görülmektedir.
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Mevcut benzerlikler ifade edildikten sonra göze çarpan temel
bir farktan söz ederek konuyu sonuçlandıralım. Plotinos’ta varlığın
meydana gelmesinin sebebi coşma, aşk iken, Farabi’de ilimdir.
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Özet
Örgütsel bağlılık kavramı son 40 yıldır yöneticilerin ve akademisyenlerin
artan oranda ilgisini çekmeye devam etmektedir. Çalışan davranışları
üzerinde yarattığı düşünülen pozitif etkisi nedeni ile örgütsel bağlılık kavramı
örgütler tarafından değerli bulunmaktadır. Aynı şekilde örgütüne bağlılık
duyan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin, işten kaçma ve devamsızlık
oranlarının düşük olacağı varsayımı örgütsel bağlılığı odak konuma
taşımaktadır. Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörleri belirlemek üzere yapılan
çalışmalar bulunmasına rağmen bu faktörlerden biri olan kariyer geliştirme
desteği ve örgütsel bağlılık ilişkisine yönelik olarak yapılmış fazla sayıda
araştırma bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı bu anlamda literatüre katkı
sağlamak ve kariyer geliştirme programlarının uygulanması ile örgütsel
bağlılık arasındaki ilişkiyi, bu programları uygulayan ve uygulamayan
işletmeler esas alınarak karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Böylece
örgütler tarafından sağlanan kariyer geliştirme programlarının çalışanların
örgütsel bağlılık düzeyleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Geliştirme Programları, Örgütsel
Bağlılık.
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Abstract
Organizational commitment keeps on taking attention of academicians and
managers for the last 40 years. Organizational commitment is a valuable
concept for the organizations because of the thought that it causes a positive
effect on the employees’ behaviour. Furthermore, it is assumed that the
employees, who feel commitment to his/her organization, have a lower rate
of intention to leave his/her job and absenteeism so organizational
commitment becomes a focus subject. Although there are many studies to
determine the factor that affect organizational commitment, there are not
many about the relation between career development support and
organizational commitment. The aim of this study is to make contribution in
this manner and to view the relationship between the career development
programmes’ practices according to the comparison between organizations
that have these programme practices or not. Thus, it will be tried to determine
the effect of career development programmes on the level of the employees’
organizational commitment.
Key Words: Career, Career Development Programmes, Organizational
Commitment.

Giriş
1970’ten beri örgütsel bağlılık (ÖB) kavramı ve örgüte bağlı
çalışanların örgüt etkinliğine sağladıkları katkının belirlenmesi
yönünde çok sayıda araştırma yapılmış ve halende yapılmaya devam
etmektedir. Örgütsel bağlılık kavramının örgüt tarafından değerli
bulunmasının en önemli nedeni, olumlu çalışan davranışları üzerinde
yarattığı düşünülen pozitif etkidir. Aynı zamanda örgüte yüksek
düzeyde bağlılık duyan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin, işten
kaçma ve devamsızlık oranlarının, örgüte güçlü bir şekilde
bağlanmayan çalışanlardan daha düşük olacağı düşüncesi bu
popülaritenin başka bir nedenini oluşturmaktadır. Nitekim literatürde
bu düşünceleri destekleyen çalışma bulguları mevcuttur. Dolayısı ile
örgütler bünyelerindeki çalışanların bağlılık düzeylerini artırmak,
genelleştirmek ve korumak için bazı politikalar doğrultusunda çeşitli
uygulamalara başvurmaktadırlar. Bu uygulamaların en önemlilerinden
birisi de çalışanlara kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri yönünde
destek sağlanmasıdır. Modern kariyer yaklaşımı çalışanların kariyer
sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yeni
anlayışa göre kariyer hedeflerine ulaşma doğrultusunda sık iş
değiştirmeler olağan görülmektedir. Bu durum örgütsel bağlılık ile
çelişkili bir durum sergilemektedir. Bu noktada örgütün çalışanlarına
sağladığı kendilerini geliştirme konusundaki destek, çalışanların
kariyer fırsatlarını örgüt içinde aramalarını sağlayacaktır. Bir anlamda
da bu destek çelişkinin ortadan kaldırılmasını ve uyumun
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sağlanmasına da neden olacaktır. Kariyer hedefleri konusunda
desteklendiklerini algılayan çalışanlar örgütlerine karşı bağlılıklarını
artıracaklardır.
Kariyer Geliştirme Kavramı
Son yıllarda değişimi tetikleyen tüm faktörler çalışanların da bu
doğrultuda geliştirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Bilginin kolay ulaşılması ve hızla güncelliğini yitirmesi çalışanların
bu dönüşüm sürecinde etkin olmasını gerektirmektedir. Bu etkinlik
ancak bireylerin geliştirilmesi ile sağlanabilir. Kariyer geliştirme
programlarının uygulanmasının en temel amacı bugünden hareketle
gelecek için hazırlık yapmaktır.
Kariyer geliştirme ve çalışanların eğitilmesi birbiriyle ilgili ve
tamamlayıcı özellikler taşırlar. Ancak birbirinden zaman ve
odaklandıkları boyut açısından farklıdırlar. Eğitim çalışanların mevcut
işlerini yapmadaki performanslarını artırmaya yöneliktir ve
geliştirmeye nazaran daha kısa sürelidir. Buna karşılık geliştirme ise,
çalışanların gelecekte yükselecekleri pozisyonlara bugünden
hazırlanmaları
ve
performanslarının
artırılmasını
sağlayıcı
değişikliklerin yürütülmesi sürecidir ve uzun bir dönemi kapsar.1
Kariyer geliştirme ile ilgili olarak farklı tanımlamalar yapılmıştır.
Bunlardan bazıları şu şekildedir;
Kariyer geliştirme, çalışanlara ileride ihtiyaç duyacakları, nitelik ve
deneyimlerin örgüt tarafından sağlandığı biçimsel bir yaklaşımdır.2
Cenzo ve Robbins’e göre kariyer geliştirme, çalışanların kariyerlerini
yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bir süreçtir.3
Başka bir tanıma göre ise kariyer geliştirme, bireysel bir süreç olan
kariyer planlama ile örgütsel bir süreç olan kariyer yönetiminin
bütünleştirilmesidir.4
Kariyer geliştirme, örgüt ve bireylerin karşılıklı ilişkileri, karşılıklı
ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yapılan bilinçli, planlı bir
çalışmadır. Aynı zamanda uzun dönemli ve karşılıklı iletişimi ve geri
1

Meryem Akoğlan Kozak: “Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
ve Örnek Olaylar”, Ankara, 1999; Serpil Aytaç: Serpil “Çalışma
Yaşamında Çift Kariyerli Eşler”, www.isguc.org/cift_kariyer.php,
01.02.2007.
2
R. Wayne Mondy ve Robert M. Noe: Human Resource Management,
1996.
3
David De Cenzo ve Stephen Robbins: Human Resources Management, New
York, 1996, s.267.
4
Adem Uğur: İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya, 2003, s.249.
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bildirimi gerektiren bir uygulamadır. Ayrıca kariyer geliştirme diğer
insan kaynakları uygulamalarıyla birlikte düşünülmeli ve
değerlendirilmelidir.
Kariyer Geliştirmenin Amaçları
Örgütlerde uygulanan kariyer geliştirme programları genel olarak
aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.5
• Mevcut işleri yanında, gelecekte yüklenecekleri işleri de etkili
biçimde başarması için personele gereksinme duyacağı beceri
ve deneyimi kazandırmak,
• Verim kayıplarını azaltmak ve verimliliği yükseltme önündeki
engellerin kaldırılmasını sağlamak,
• Örgüt sadakatini oluşturmak, örgütsel değerleri artırmak,
• Kalitenin tamamlanmasında yardımcı olmak,
• Örgüt içinde personelin gelişme, yetkinleşme ve esneklik
arzularına seslenen bir örgüt iklimi yaratmak,
• Onaylanmış eylem, hedef ve ilkelerin benimsenmesini ve
kabullenilmesini sağlamak,
• Kadınlara gelişme ve ilerleme fırsatı sağlamak,
• Örgütsel yeteneği geliştirmektir.
Kariyer geliştirme uygulamaları bütüncül bir bakış açısı esas alınarak
gerçekleştirilir. Buna göre bireylerin sorumluluğunda gerçekleştirilen
kariyer planlama ile örgütlerin sorumluluğunda gerçekleştirilen
kariyer yönetiminin birlikte ele alınması gereklidir. Bu doğrultuda iki
sürecin etkileşimi sonucu kariyer geliştirme ortaya çıkar.6 Yeni
kariyer anlayışının en önemli özelliği, kariyer geliştirmede örgüt ve
çalışanların ortak olmalarıdır. Kariyerini geliştirmede asıl sorumluluk
bireyin olsa da örgütte bireyleri destekleme sorumluluğuna sahiptir.
Çalışanlar, yetenek ve deneyimlerinin ne olduğunu bilme, kendilerini
yeni görevlere hazırlama, örgütlerden bu konuda yardım isteme,
örgütlerde bu yardımı sağlama yükümlülüğüne sahiptir.7
Kariyer
geliştirmenin
bütüncül
özelliği
göz
önünde
bulundurulduğunda sorumlulukların ortak olduğu görülecektir. Örgüt
5

Halil Can, A.Akgün ve Ş.Kavuncubaşı: Kamu ve Özel Kesimde Personel
Yönetimi, Ankara, 1998, s.159-160; Serkan Bayraktaroğlu: İnsan
Kaynakları Yönetimi, Sakarya, 2006, s.145.
6
Adem Uğur: a.g.e; Nihat Erdoğmuş: Kariyer Geliştirme Kuram Ve
Uygulama, Ankara, 2003; Selçuk Yalçın: Personel Yönetimi, İstanbul.
1988.
7
Wayne F. Cascio: Managing Human Resources, 1995.
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ve bireyler üzerlerine düşen görevleri etkinlikle yerine getirmezlerse
kariyer geliştirme bir prosedür olarak kalacaktır. Bu anlamda kariyer
geliştirmenin bir sorumluluklar bütününden oluştuğu söylenebilir.
Kariyer Geliştirme Programlarının Faydaları
Kariyer geliştirme uzun vadeli ve maliyetli bir süreçtir. Ancak bu
uzun vadeli yatırım bireylere ve örgütlere çeşitli faydalar
sağlamaktadır. Bu faydaların en üst seviyeye ulaşması için kariyer
geliştirme programlarına tüm örgüt çalışanlarının katılması önemli bir
unsurdur. Örgüt en alttan en üst kademeye kadar çalışanlarla bir
bütündür. Her kademede çalışanların görevleri ve örgüte sağladıkları
faydalar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu programlara örgütteki
herkesin katılması gereklidir. Çünkü her çalışanın değişime ayak
uydurma ve gelişme ihtiyacı vardır.
Kariyer geliştirme programlarının örgüte ve bireylere sağladığı
faydalar farklıdır. Bu faydalar genel olarak şu şekilde özetlenebilir.8
• Bireylere kendilerini daha iyi tanıma, değerlendirme ve bu
doğrultuda örgüt içindeki fırsatları dikkate alarak kariyer
hedefi belirleme imkanı sağlar.
• Bireylerin kişisel ve mesleksel anlamda gelişmelerini sağlar.
• Çalışanlar performansları hakkında sistematik bir şekilde geri
bildirim alırlar.
• Bireylerin sorumluluk almasıyla ilgili olarak motivasyonları
ve iş tatminleri artar.
• Stratejik insan kaynakları planlaması doğrultusunda oluşacak
çalışan ihtiyacının nitelik ve nicelik açısından karşılanmasını
ve geliştirilmesini sağlar.
• Geleceğiyle ilgilenildiğini düşünen çalışanların örgüte
bağlılıkları artar.
• Olumsuz iş davranışlarında azalma ve işe yönelik tutumlarda
olumlulaşma sağlar.
• Olumlu örgüt imajına önemli katkılar sağlar.
• Örgütlerin yetenekli çalışanları örgüte çekme ve elinde tutma
olasılığını artırır.
• Örgütteki farklı kültürlerden gelen çalışanların birbirlerine
kaynaşmalarını ve bütünleşmelerini sağlar.

8

Canan Sümer: “İnsan Kaynakları Yönetimi Etkinliği Olarak Örgütsel
Kariyer Planlama ve Geliştirme”,
http://www.sosyalhizmetuzmani.org/kariyerplanlama.htm, 11.01.2007;
David De Cenzo ve Stephen Robbins: a.g.e.; Nihat Erdoğmuş: a.g.e.
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Kariyer Geliştirme Programları
Kariyer geliştirme programları ile ilgili literatür incelendiğinde bu
Kariyer
programların Örgütsel Kariyer Geliştirme Araçları,9
Yönetimi Araçları,10 Kariyer Geliştirme Yöntemleri11 gibi farklı
şekillerde ifade edildiği görülebilir. Bu farlılık kariyer geliştirme
programlarının kapsadığı uygulamaları da içermektedir.
Kariyer geliştirme programları örgütlerin yapısına, büyüklüklerine,
faaliyette bulundukları sektöre, ürettikleri ürünlerin özelliğine göre
farklılık gösterebilir.12 Bu programların uygulanmasında bireylerin
kariyer hedefleriyle örgütlerin kariyer amaç ve hedeflerinin uyumlu
olması programların başarısını artıracaktır. Örgütten bağımsız yapılan
kariyer planları ve aynı şekilde bireylerin kariyer hedeflerini dikkate
almadan yapılan kariyer çalışmaları kariyer geliştirme programlarının
etkinliğini azaltır ve sistemin işleyişini olumsuz etkiler. Aynı zamanda
örgüt ve bireyler arasındaki iletişimin kalitesi bu programların
başarısını etkileyecektir.13
Kariyer geliştirme programlarının Türkiye’deki örgütler tarafından
yaygın bir şekilde kullanıldığı söylenemez. Bu programları daha çok
yabancı ortaklı örgütlerin uyguladığı görülmektedir.14 Ancak küresel
rekabet ortamında örgütlerin insan kaynaklarının yetenek ve bilgilerini
güncel tutma zorunluluğu göz önünde tutulduğunda ilerleyen
dönemlerde bu uygulamaların yaygınlaşacağı söylenebilir. Çalışanlara
değer veren örgütler bu programları uyguladıklarında çalışanlar
tarafından tercih edilecekler ve örgütler bu programlar yardımı ile
nitelikli insan kaynağını bünyelerinde tutabileceklerdir.
Uygulamada kullanılan kariyer geliştirme programlarının bazıları
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Kariyer Rehberliği
Kariyer rehberleri eğitmenlik rolünü üstlenerek deneyimsiz çalışanlara
kariyer ilerlemelerinde destek olan kişilerdir. Rehberlik görevini
yerine getirecek bireylerin örgütle ilgili tüm bilgi ve bilgi akış
9

Nihat Erdoğmuş: a.g.e.
M. Cemil Özden: Bireysel Kariyer Yönetimi, Ankara, 2001; Serkan
Bayraktaroğlu: a.g.e.
11
Dursun Bingöl: İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, 2003.
12
Abdullah Soysal: “Kariyer Planlama ve Geliştirme”, Editörler: ŞİMŞEK,
M. Şerif ve A. Çelik, Kariyer Yönetimi, Ankara, 2004, s.89–175.
13
Nihat Erdoğmuş: a.g.e.
14
Turgay Uzun, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin Bir Yönetim: Kariyer
Planlaması”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi E-Dergi, Cilt
5, Sayı 2, 2003.
10
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sistemlerini bilmeleri gereklidir. Genellikle örgütlerde rehberlik
görevini İK personeli yerine getirir. Rehberler bireylere hangi kurslara
katılmaları, hangi kitapları okumaları gerektiği, örgüt içindeki
ilerleme fırsatları, kariyer yolları, örgüt içi ve dışı eğitim olanakları
hakkında bilgi verirler. Bu şekilde bireylerin gelişmelerine yön
vererek kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurlar.15
Kariyer rehberliği hizmeti sunulan örgütlerde çalışanlar kariyerlerini
yönlendirme konusunda bilinçli hareket edebilirler ve kariyer
hedeflerini objektif verilerle belirleyebilirler.
Eğitim ve Geliştirme Programları
Eğitim ve geliştirme programlarının uygulanma amacı eğitilen
bireylerin önceden saptanmış hedeflere eğitim etkinlikleriyle
ulaştırılmasını sağlanmaktır.16 Bu programlar oryantasyon, teknik
beceriler
ve
yönetimsel
beceriler
eğitimi
konularında
düzenlenebilirler.17
Bu programlar örgüt içinde veya dışında
gerçekleştirilebilir. Her iki durumda da farklı avantaj ve dezavantajlar
mevcuttur. Örgüt içinde verilen eğitimler pratik yapma konusunda
avantaj sağlarken, örgüt dışındaki eğitimler ise teorik bilgilerin daha
iyi öğrenilmesini sağlayacaktır.
Kariyer Merkezleri
Kariyer merkezleri, kariyer danışmanlığı ve kariyer rehberliğinin daha
gelişmiş ve kurumsal bir kimlik kazanmış şeklidir. Bu merkezler;
çalışanların kendilerini değerlendirmelerini sağlayan, eğitim ve
danışmanlık hizmetleri veren, örgüt içinde yer alan kuruluşlardır. Bu
merkezler çalışanların gelişim ihtiyaçlarını belirlemede, işe alım
kararlarının verilmesinde ve işe kabul edilen çalışanlara verilecek
eğitimlerin planlanmasında kullanılmaktadır.18
Bireyler bu merkezler sayesinde kariyerleri doğrultusunda stratejik
düşünebilmeyi öğrenirler.19
15

Halil Can, A.Akgün ve Ş.Kavuncubaşı: : a.g.e., Serkan Bayraktaroğlu: :
a.g.e.
16
Ayşe Yıldız: “Örgütsel Kariyer Geliştirme ve Planlama Süreci, Politikası
ve Kariyer Danışmanlığı”, Mercek Dergisi, Nisan, 2000, s.85–103.
17
Serpil Aytaç: Çalışma Yaşamında Kariyer, Bursa, 2005.
18

M. Cemil Özden: a.g.e.;
http://www.insankaynaklari.com/ikdotnet/IcerikDetay.aspw?KayıtNo=299,
“Kariyer Yönetimi ve Planlaması”, Erişim: 01.02.2007.
19
Selen Doğan: “İnsan Kaynakları Yönetiminde Esnek Kariyerli İşgücüne
Geçiş Modeli”, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 1996.
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İş Zenginleştirme
İş zenginleştirme işin içeriğinin çalışanlara başarı, kişisel gelişim ve
tanınma olanağı sağlayacak ve onlara daha çok sorumluluk
yükleyecek, işlerin daha anlamlı ve çekici hale getirecek biçimde
değiştirilmesidir.20 Bireylere kazandırdığı beceriler ve kariyer
hedeflerine ulaşmalarında sağladığı katkılar açısından iş
zenginleştirme önemli bir kariyer geliştirme programı olarak, yaygın
kullanım alanı bulmaktadır. İş zenginleştirmede hem bireylere anlamlı
işler sunulmakta hem de kariyer portföylerine farklı beceri ve
deneyimlerin eklenmesi sağlanmaktadır.
İş Rotasyonu
İş rotasyonu, çalışanların değişik zamanlarda değişik görevler
üstlenmek amacıyla örgüt içinde yatay yönde hareket etmeleridir.21
Rotasyon, bireylere örgütü tüm yönleriyle tanıma fırsatı sağlar. Aynı
pozisyonda yıllarca çalışan bireylerin motivasyonlarının zamanla
azaldığı göz önünde bulunduran İKY, kariyer geliştirme programı
olarak rotasyonlara başvurmaktadır. Böylece çalışanlar yeni iş
deneyimleriyle farklı vizyonlar ve bakış açıları kazanarak kişisel
gelişmelerine katkı sağlamakta ve böylece performanslarında artış
görülmektedir.22
Kariyer Atölyeleri (Workshops)
Kariyer atölyeleri çalışanların grup olarak birbirleriyle bilgi
alışverişinde bulundukları ve kendi kendilerini değerlendirerek,
kariyerlerini nasıl geliştirecekleri konusunda değerlendirmeler
yaptıkları çalışmalardır.23 Bu atölyeler genel olarak üç gruba
ayrılmaktadır; kariyere giriş atölyeleri, kariyer ortası atölyeleri ve
kariyer sonu atölyeleridir. Giriş atölyelerinde işe yeni başlayanlarla
yöneticileri arasındaki beklentilerin paylaşılması sağlanarak bireylerin
beklentilerinin ve örgüt imkânlarının uyumlaştırılmasını kapsar.
Kariyer ortası atölyeleri sayesinde kariyerlerinin ortalarına gelmiş
bireylerin gelişimine yardımcı olunur ve örgütte kalma sürelerini
uzatma gayesi taşınır. Kariyer sonu atölyelerinde ise emekliliği
yaklaşmış bireylere emekliliğe hazırlık eğitimi verilir. 24
Koçluk
20

Serkan Bayraktaroğlu: a.g.e., s.260.
Serpil Aytaç: a.g.e., 2005.
22
http://www.insankaynaklari.com/ikdotnet/IcerikDetay.aspw?KayıtNo=299,
“Kariyer Yönetimi ve Planlaması”, Erişim: 01.02.2007.
23
M. Cemil Özden: a.g.e.
24
David De Cenzo ve Stephen Robbins: a.g.e.
21
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Koçluk 1990’larda geliştirilmiştir ve birey öğreninceye kadar devam
eden bir uygulamadır.25 Genellikle rehberlik etmek, yetiştirmek,
zorluklara ve tehlikelere karşı hazırlamak için uygulanan koçluk,
deneyimli yöneticilerden beklenen temel fonksiyonlardan biridir.26
Koçlar yöneticilere hedef tayin etme, kariyer yönlendirme, çalışanları
motive etme ve performans değerlendirme konularında yardımcı
olmaktadır.27 Kariyerlerinin üst seviyelerine gelmiş yöneticilerin bu
aşamadan sonra deneyimlerini aktarmaları genç yöneticiler için
önemli bir fırsattır. Koçluk uygulamasının başarısı, koçların tecrübe
ve bilgilerini karşı tarafa aktarma aynı zamanda koçluk yardımını alan
bireylerinde bunları anlama, kullanma ve isteme derecelerine bağlıdır.
Kariyer Danışmanlığı
Kariyer danışmanlığı, kariyerlerinin yönünü belirlemede ve gelişme
fırsatlarını tanımlamada çalışanlara yardım edilmesidir.28 Kariyer
danışmanları çalışanların ilgi alanları doğrultusunda örgüt içinde
ilerleyebilecekleri yollar ve bu yolların gereklilikleri hakkında
çalışanlara özel bilgiler verirler.29 Örgüt içinde bu hizmeti genellikle
İK bölümleri verirler. Ayrıca İK bölümleri dışında mentor (akıl
hocaları) diye adlandırılan tecrübeli yöneticiler de bireylere kariyer
danışmanlığı hizmetini sunabilirler30 Danışmanlık veya mentorluk
yapacak bireylerin örgütü ve politikalarını iyi bilmeleri gereklidir.
Bunun yanında bu bilgilerini danışmanlık yaptıkları bireylere
aktarabilme becerilerinin de yüksek olması danışmanlığın başarısını
artıracaktır. Aynı zamanda gerçekçi ve dürüst bilgiler vermek
danışman veya mentorların en önemli özelliklerini oluşturmaktadır.31
Örgütsel Bağlılık Kavramı
1970’ten beri örgütsel bağlılık yöneticilerin ve akademisyenlerin
dikkatini çekmeye devam etmektedir. Aynı zamanda 30 yıldan fazla
bir süre zarfında yönetim literatüründe örgütsel bağlılık “örgüt
başarısının anahtarı” olarak görülmektedir. Çalışanların performans,
25

Ayşe Yıldız: a.g.e.
İsmet Barutçugil, “Kariyer Planlama ve Kariyer”,
http://www.rcbadoor.com/makalevekitaplar/makaleler/kariyer.htm, Erişin:
02.02.2007.
27
Adem Uğur: a.g.e.; İsmet Barutçugil: a.g.e.
28
David De Cenzo ve Stephen Robbins: a.g.e.
29
M. Cemil Özden: a.g.e.; Hüseyin Özgen, A.Öztürk ve A.Yalçın: İnsan
Kaynakları Yönetimi, Ankara, 2002.
30
Serkan Bayraktaroğlu: a.g.e.
31
Wayne F. Cascio: a.g.e.; David De Cenzo ve Stephen Robbins: a.g.e.
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verimlilik, sadakat, motivasyon, iş tatmini, yaratıcılık ve innovasyon
düzeyleri üzerinde pozitif etkisi olduğu düşünülen örgütsel bağlılığa
olan ilgi giderek artmaktadır. Aynı zamanda bağlılığın devamsızlık,
işten ayrılma niyeti ve işgücü devri ile negatif yönde ilişkili olduğunu
kanıtlayan çalışmaların varlığı örgütsel bağlılığı odak konuma
taşımaktadır. Örgütsel bağlılık ile ilgili çalışmaların gelecek yıllarda
da popülerliğini koruyacağı ve bağlılığın kültürle ilişkilendirileceği
çalışmaların artacağı tahmin edilmektedir.32
Örgütsel bağlılık çalışanların örgütteki iş davranışlarını anlamada
önemli bir değişken olarak görülmektedir.33 Yapılan çalışmalar
ışığında örgüte bağlı çalışanların bağlı olmayanlara nazaran örgüt
başarısıyla daha çok ilgilenecekleri ve bu yönde çaba sarf edecekleri
genel kabul görmektedir.
Örgütsel Bağlılık Kavramının Tanımı
ÖB, çalışanların örgüte karşı bağlanma ve kendilerini adama
dereceleridir.34 O’Reilly ve Chatman’a göre ÖB, çalışanların
kimliklerini örgütlerinin amaçlarıyla tanımlamaları, örgüt yararına
fazladan çaba göstermede gönüllü olmaları, kararlara katılmaları ve
yönetimlerinin değerlerini içselleştirmeleridir.35
32

Irene Chow: “Organizational Commitment and Career Development of
Chinese Managers in Hong Kong and Taiwan”, The International Journal of
Career Management, Vol. 6, No. 4, 1994, s.3–9; Gbolahan Gbadamosi:
“HRM and The Commitment Rhetoric: Challenges for Africa”,
Management Decision, 41/3, 2003, s.274–280; Tammy Allen, D. Eby, S.
Douthitt, C. Noble:“Applicant Gender and Family Structure: Effects on
Perceived Relocation Commitment And Spouse Resistance–1”, Sex Roles:
A Journal of Research, 2002; Peter Lok, ve John Crawford: ”The Effect of
Organisational Culture and Leadership Style on Job Satisfaction and
Organisational Commitment”, Journal of Management Development, Vol.
23, No. 4, 2004; Abubakr Suliman ve Paul Iles: “The Multi-Dinemsional
Nature of Organisational Commitment in A Non-Western Context”,
Journal of Management Development, Vol. 19, No. 1, 2000a;, Gillian
MAXWELL ve Gordon Steele: ”Organisational Commitment: A Study of
Managers in Hotels”, International Journal of Contemporary Hospitality
Management, 15/7, 2003.
33
Irene Chow: a.g.e.
34
Nail Awamleh: “Organizational Commitment of Civil Service Managers in
Jordan: A Field Study”, Journal of Management Develeopment, Vol. 15,
No. 5, 1996.
35
Gavin Dick ve Beverly Metcalfe: “Managerial Factors and Organisational
Commitment A Comparative Study of Police Officers and Civilian Staff”,
The International Journal of Public Sector Management, Vol. 14, No. 2, 2001.
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ÖB, bireylerin örgütle değişik yönlerden bütünleşerek sadakat
göstermeleri ve örgütlerinin başarılı olabilmesi için fazladan çaba sarf
etmeleridir.36
Mowday ve diğerlerine göre ÖB üç unsuru içermektedir. Bunlar:
• Örgütsel değer ve amaçları güçlü kabul ve inanç duymak
• Örgüt yararına fazladan çaba sarf etmeye gönüllü olmak ve
• Örgüt üyeliğini sürdürme konusunda istek duymaktır.37
ÖB ile ilgili değişik bakış açıları ışığında farklı tanımlamalar
yapılmıştır. Üzerinde fikir birliği sağlanan tanım ise “ bağlı çalışan ne
olursa olsun örgüt üyeliğini sürdüren, işine aksatmadan gelen, tam bir
çalışma gününü ve daha fazlasını kullanan, örgütün yatırımlarını
koruyan ve örgütün hedef ve vizyonunu paylaşandır” şeklindedir.38
Örgütsel Bağlılığın Önemi
Örgütsel bağlılık davranışının (ÖBD) örgütler için en önemli özelliği,
örgüt devamlılığının sağlanmasında ihtiyaç duyulan insan
kaynağından en üst seviyede yararlanılabilmesine imkan tanımasıdır.
Bağlı çalışanların performanslarının, motivasyonlarının, iş
tatminlerinin yüksek olacağı düşüncesi ÖB’a örgüt tarafından verilen
değerin nedenini açıklamaktadır. Aynı zamanda faaliyetlerin
aksamasına neden olan çalışan devamsızlığı, işten ayrılma niyeti ve
performans düşüklüğü ile ÖB arasında negatif yönde ilişki olduğunu
gösteren çalışmaların varlığı ÖB’ın önemini daha çok artırmaktadır.
Son dönemlerde birçok yararının olmasına rağmen hızla değişen çevre
şartlarında ÖB’ın uygunluğu ve sürekliliğine şüpheyle bakılmaya
başlanmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda çalışanların küçülerek
büyüme, yeniden yapılanma ve şirket evlilikleri gibi uygulamalar
karşısında ÖB ile uzun süre mücadele edemeyecekleri ileri
sürülmektedir. Bu gelişmeler ışığında bağlılığın değişime uğrayacağı
ve kariyer odaklı bir yapıya kayacağı söylenebilir.39 Küçülme gibi
36

Azmi Yalçın ve Fatma Nur İplik: “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların
Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği”, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2005; Murat
Memiş: Proje Takımlarını Güçlendirmenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık
Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
37
Gbolahan Gbadamosi: a.g.e.
38
Birgül Çakır: SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının Örgütsel Bağlılık
ve İş Doyumuna Olan Etkileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
39
Abubakr Suliman, ve Paul Iles: a.g.e.
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uygulamalar bireylerin kariyer sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini
vurgulamaktadır. Bu sorumluluğu üzerine alan bireyler kariyer
hedefleri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır. Buna göre
bağlılık düzeyinin bireylere örgüt tarafından sağlanacak kariyer
geliştirme imkanlarıyla doğru orantılı olarak gelişeceği ileri
sürülebilir. Çalışmamızın da hareket noktası buraya dayanmaktadır.
Buna göre denebilir ki; çalışanlar günümüzde kariyer hedeflerine
ulaşmak için destek aldıkları örgütlere bağlanma eğilimi
taşımaktadırlar.
Geleneksel personel yönetiminden farklı olarak İnsan Kaynakları
Yönetimi (İKY), çalışanların bağlılıklarının kazanılmasında merkezi
bir rol üstlenmektedir. Örgütler İKY uygulamaları ile çalışanların
bağlılık düzeylerini etkileyebilmektedirler. Bu etkinin doğası ve gücü
çalışanların İKY uygulamalarını nasıl gördükleriyle doğrudan
ilişkilidir. Örgüte bağlı çalışanların örgütte kalmaları, esnekliklerinin
artırılması, yeni beceri ve deneyimlerin kazandırılması ve bu
doğrultuda da rekabet avantajının elde edilmesi İKY politikalarının ve
stratejilerinin hedeflerini oluşturmaktadır.40
Personel seçimi ve yerleştirilme, ücretlendirme, performans
değerlendirme, terfi, yer değiştirme ve kariyer geliştirme
programlarının düzenlenmesi gibi İKY uygulamaları çalışanların
bağlılığını etkilemektedir. İKY uygulamalarının çalışanlar tarafından
adaletli olarak algılanması da bu etkinin yönünü belirlemektedir.
Örgütsel Bağlılık Sınıflandırmaları
Örgütsel bağlılığın sınıflandırmasında farklı bakış açıları
benimsenmiştir. Genel olarak örgütsel davranış teorisyenleri bağlılığın
tutumsal boyutuna, sosyal psikologlar ise bağlılığın davranışsal
boyutuna odaklanmışlardır. Örgütsel bağlılık ile ilgili yapılan diğer bir
ayrım da “Çok Boyutlu Bağlılık Sınıflandırması”dır. Örgüte karşı
çalışan bağlılığının farklı boyutlarda ortaya çıkabileceği ve her
boyutun neden ve sonuçlarının birbirinden farklı olabileceği bu
ayrımının temel mantığını yansıtmaktadır.41 “Çok Boyutlu Bağlılık”
40

M. Jennifer Kidd ve Chris Smewing: ”The Role of The Supervisor in
Career and Organizational Commitment”, Eurpean Journal of Work and
Organizational Psychology, 10 (1), 2001; Gavin Dick ve Beverly Metcalfe:
a.g.e.; Jeryl L Shepherd ve Brian P. Mathews: “Employee Commitment:
Academic Proctitioner Perspectives”, Employee Relations, Vol. 22, No.6,
2000; Gbolahan Gbadamosi: a.g.e.; John P. Meyer ve Catherine A. Smith:
HRM Practices and Organizational Commitment: Test of A Mediation
Model”, Canadian Journal of Administrative Sciences, 2000.
41
John P. Meyer ve Catherine A. Smith: a.g.e.
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bu anlamda “Tutumsal ve Davranışsal Bağlılık Sınıflandırmaları”ndan
farklılaşmaktadır. Bu yaklaşıma göre bağlılık çok boyutlu bir yapıya
sahiptir ve tek boyutunun ölçülmesi diğer boyutların gözden
kaçırılmasına neden olur ve bireylerin örgüte karşı duydukları
bağlılık, farklı boyutlara karşı duyulan bağlılığın toplamı olarak
ortaya çıkar.
Bireyler örgütün bütününe duydukları bağlılığın yanında lider veya
mentorlarına, takımlarına, departmanlarına, ürünlerine, sendikalarına,
üst yönetimlerine, müşterilerine, iş arkadaşlarına veya örgüt
hissedarlarına farklı düzeylerde bağlılık geliştirebilirler.42 Bu
yaklaşıma göre çalışanların bağlılık düzeyine etki eden birçok faktör
mevcuttur. Her boyut farklı iş davranışlarıyla sonuçlanır. Yüksek
performans ve motivasyon gibi örgüt tarafından arzu edilen çalışan
davranışları her boyutla pozitif ilişkili olmamaktadır. Çalışmamızda
da örgütsel bağlılığın çok boyutluluğunu esas alan bakış açısı
benimsenmiştir.
Son 15 yıl içerisinde ÖB’ın kavramsallaştırılması ve ölçülmesinde çok
boyutlu yaklaşım kullanılmaya başlanmıştır. Allen ve Meyer
bağlılığın kavramsallaştırılmasında üç ayrı psikolojik durumla ilgili
tanımlamalar yapmışlardır. Çok boyutlu örgütsel bağlılık yapısını
ölçmek için Allen ve Meyer Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ni
geliştirmişlerdir. Bu ölçek bağlılık araştırmalarında sıklıkla
kullanılmaktadır. Allen ve Meyer’in sınıflandırmasına göre bağlılığın
üç boyutu vardır ve her boyut bireylerin örgütte kalma kararlarını
farklı şekillerde etkilemektedir. Bunlar; duygusal (affective),
devamlılık (continuence) ve normatif (normative) bağlılıktır.43
42

Masako Taylor: Reframing Organizational Commitment Within A
Contemporary Careers Framework, Doktora Tezi, Cornell University
School of Hotel Administariton, 2001; Yehuda Baruch: “Transforming
Careers: From Linear to Multidirectional Career Paths, Organizational and
Individual Perspectives”, Career Development International Vol. 9, No.1,
2004; J. P Meyer, R. Bobocel ve N. J. Allen: “Development of
Organizational Commitment During the Year of Employment: A
Longitudinal Study of Pre-and Post-Entry Influences”, Journal of
Management, 1991; Abubakr Suliman ve Paul Iles: “Is Continuance
Commitment Beneficial to Organizations? Commitment-Performance
Relationship: A New Look”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 15,
No. 5, 2000b; Jose Alatrista ve James Arrowsmith: “Managing Employee
Commitment in the Not-For-Profit Sector”, Personnel Review, Vol. 33, No.
5, 2004; John P. Meyer ve Catherine A. Smith: a.g.e.
43
John P. Meyer ve Catherine A. Smith: a.g.e.; J. P. Meyer, R. Bobocel ve N.
J. Allen: a.g.e.; K Lee, N. J. Allen, J. P. Meyer ve K. Y. Rhee: “The ThreeComponent Model of Organisational Commitment: An Application to

183

184

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duygusal Bağlılık: Bu bağlılık bireyler ve örgütler arasındaki
duygusal bağı ve bireylerin kimliklerini örgütle tanımlama
derecelerini ifade eder.44 Duygusal açıdan örgüte bağlı çalışanlar
örgütle özdeşleşirler, örgüt üyeliklerini sürdürmekten mutluluk
duyarlar ve güçlü duygusal bağlarla örgüte bağlanırlar45 (Uyguç ve
Çımrın, 2004). Örgüt açısından duygusal bağlı çalışanlar çok
değerlidir. Bağlılığın örgütçe en arzu edilen şekli duygusal bağlılıktır.
Çünkü örgüte duygusal yönden bağlanan çalışanların örgüt başarısına
katkıda bulunmak için yüksek performans gösterecekleri
düşünülmektedir.
Devamlılık Bağlılığı: Bu bağlılık çalışanların örgütten ayrılma
maliyeti hesapları üzerine odaklanırken, bireylerin örgütten
ayrılmalarını güçleştiren maliyet faktöründen etkilenmektedir. Bu
bağlılığın oluşmasını yatırımlar ve alternatif iş fırsatlarının yokluğu
sağlamaktadır. Bireylerin örgüte yaptıkları yatırımlar zamanla doğru
orantılı olarak arttığından yatırımlar ve maliyet karşılaştırması yapan
bireyler, maliyetleri yüksek bulurlarsa ve örgüt dışında alternatif iş
fırsatlarının olmadığını algılarlarsa örgütte kalmaya devam ederler.
Allen ve Meyer araştırmalarında alternatifler ve yatırımlarla
devamlılık bağlılığının önemli derecede ilişkili olduğunu tespit
etmişlerdir.46
Normatif Bağlılık: Bağlılığın bu şeklinde bireylerin içinde yaşadığı
toplum normları ve değerleri etkilidir ve bireyler doğru ve ahlaki
olduğuna inandıkları için örgüte bağlılık duyarlar.47 Normatif
South Korea”, Applied Psychology: an International Review, 50 (4), 2001.
L. Savery, A. Travaglione ve I.G. J. Firns: ”The Links Between
Absenteeism and Commitment During Downsizing”, Personnel Review,
Vol. 27, No. 4, 1998; D. J. Mcdonald ve P. J. Makin: “The Psychological
Contract, Organisational Commitment and Job Satisfaction of Temporary
Staff”, Leadership and Organization Development Journal, 21/2, 2000.
45
Nermin UYGUÇ ve Dilek Çımrın: “DEÜ Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Merkez Laboratuarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten
Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2004.
46
John P. Meyer ve Catherine A. Smith: a.g.e.; John P. Meyer, D. J. Stanley,
L. Herscovitch, ve L. Topolnytsky: “Affective, Continuance and Normative
Commitment to The Organization: A Meta-Analysis of Antecedents,
Correlates and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 61,
2002; Tammy Allen, D. Eby, S. Douthitt, ve C. Noble: a.g.e.; Abubakr
SULİMAN ve Paul Iles: a.g.e.
47
D. J. Mcdonald ve P. J. Makin: a.g.e.; Gbolahan Gbadamosi: a.g.e.
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bağlılıkta ahlaki yükümlülük duygusu ön plana çıkmaktadır. Bireyler
bu bağlılığı kişisel sadakat normları ile ilgili sosyal ve kültürel
özelliklerden etkilenerek geliştirmektedirler.48 Devamlılık ve duygusal
bağlılık daha çok bireylerin kendilerine dayalı nedenlerden
etkilenirken, normatif bağlılık bireylerin dışında kalan yaşadığı
toplum kültüründen daha çok etkilenmektedir. Özet olarak söylemek
gerekirse çalışanlar;
• Örgütü ilgili ve destekleyici gördükleri için güçlü duygusal bağlılık
geliştirirler (istek)
• İşten ayrılmanın maliyetini yüksek bulurlar ve devamlılık yönünde
bağlılıklarını güçlendirirler (ihtiyaç)
• Örgütte kalmanın doğru olduğuna inandıkları için normatif bağlılık
geliştirirler (zorunluluk) ve örgütte kalmaya devam ederler.49
Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler
ÖB dinamik bir yapıya sahiptir. Çalışanların örgüte karşı duydukları
bağlılık düzeyi değişik faktörlerden farlı düzeylerde etkilenmekte ve
bireyler sürekli bu faktörlerin etkilerini değerlendirerek bağlılık
düzeylerini belirlemektedirler. ÖB’ı etkileyen bu faktörlerin ortak
noktası bireylerin örgütte kalma kararlarını vermelerinde belirleyici
bir rol üstlenmeleridir. Bağlılık düzeyini etkileyen faktörler bireylerin
özelliklerinden, çalıştıkları örgütten veya daha genel olarak örgüt dışı
nedenlerden kaynaklanırlar. ÖB’ı belirleyen bu faktörlerin bağlılığı
nasıl ve ne yönde etkilediği soruları birçok araştırmaya konu olmuş ve
olmaya devam etmektedir. Genel olarak örgütsel bağlılığı cinsiyet,
medeni durum, eğitim düzeyi, kurumda çalışma süresi, pozisyonda
çalışma süresi, istihdam durumu, işin niteliği ve önemi, ücret düzeyi,
yönetim stili ve katılım olanakları, rol belirsizliği ve rol çatışması,
örgüt kültürü, örgütsel adalet, örgütsel iletişim, liderlik tarzı, örgütsel
destek, kariyer geliştirme imkanları, profesyonellik ve alternatif iş
imkanları gibi faktörlerin etkilediği düşünülmektedir. Ancak yapılan
araştırmalarda özellikle demografik faktörlerle ÖB arasında bir
ilişkinin olup olmadığı ve böyle bir ilişki mevcut ise bunun yönünün
ne olduğu henüz netleştirilememiştir.
Kariyer Geliştirme ve Örgütsel Bağlılık İle İlgili Yapılan
Araştırmalarda Elde Edilen Bulgular
Kariyer geliştirme ile kariyer geliştirme ile ilişkili olan kariyer
planlaması yapılması, terfi sistemi, kariyer fırsatları gibi unsurlarla
48
49

Nermin Uyguç ve Dilek Çımrın: a.g.e.
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ÖB arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılan
araştırmalarda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir:
- Jaramillo ve diğerleri50 araştırmalarında ilerleme fırsatları ile
ÖB’ın pozitif yönde ilişkili olduğunu belirlemişlerdir.
- Fortune 100 listesinde yer alan örgütlerde çalışanların katılımıyla
gerçekleştirilen bir araştırmada, kariyer geliştirme ve ÖB
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre
kariyer odaklı istihdam uygulamalarından olan terfi,
oryantasyon, kariyer geliştirme ve istihdam güvenliği ile
çalışanların bağlılıklarının ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.51
- Currie ve Dollery52 yapmış oldukları araştırmada kariyer
geliştirme desteği ile ÖB arasında pozitif bir ilişki olduğunu
belirlemişlerdir. Araştırmacılar kariyer geliştirme desteğinin
azalması ile doğru orantılı olarak çalışanların ÖB’ ının da
azaldığını tespit etmişlerdir.
- Meyer ve Smith53 araştırmalarında İKY uygulamalarından olan
kariyer geliştirmenin duygusal ve normatif bağlılığın en önemli
belirleyicisi olduğunu tespit etmişlerdir. Buna göre örgütler
çalışanlarını geleceğe hazırlama konusunda aktif rol oynayarak,
çalışanlarının ÖB’larını güçlendirebilirler.
- Dixon ve diğerleri54 kariyer geliştirme programlarına katılan
çalışanların daha yüksek ÖB ve iş tatminine sahip olduklarını
belirlemişlerdir.
- Güçlü55 yaptığı araştırmasında terfi sistemi ile duygusal ve
normatif bağlılığın pozitif yönde ilişkili olduğunu saptamıştır.
- Atay56 tarafından gerçekleştirilen araştırmada kariyer planlaması
50

Fernando Jaramıllo, , R. Nixon ve D. Sams: “The Effect of Law
Enforcement Stress on Organizational Commitment”, Policing: An
International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 28, No. 2,
2005.
51
John P. Meyer ve Catherine A. Smith: a.g.e.
52
Paul Currıe ve Brian Dollery: “Organizational Commitment and Perceived
Organizational Support in The NSW Police”, Policing: An International
Journal of Police Strategies & Management, Vol. 29, No. 4, 2006.
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yapılması ile çalışan sadakati, duygusal bağlılık ve kariyerlerinin
geri kalan kısmını aynı örgütte geçirme isteği arasında anlamlı
bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
- Welsch ve LaVan ilerleme fırsatlarının ÖB’ı pozitif yönde
etkilediğini tespit etmişlerdir.57
- Chow58 Hong Kong ve Taiwan’da çalışan Çinli yöneticilerin
katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada kariyer fırsatlarının
yöneticilerin iş tatmini artırdığını belirlemiştir. Aynı zamanda
çalışmada İKY uygulamalarının yöneticilerin bulundukları
örgütlerde kariyerlerini takip etmelerini ve bunun doğrultusunda
ÖB’larını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Yukarıdaki araştırmalarda elde edilen bulgular ışığında kariyer
hedeflerine ulaşmaları yönünde desteklenen çalışanların bağlılıklarını
güçlendirecekleri söylenebilir. Aynı zamanda örgüt içindeki kariyer
fırsatları hakkındaki çalışanların sahip oldukları bilgi düzeyi,
çalışanların kariyer planlarını örgütleriyle paylaşmaları, çalışanların
kariyer önerilerinin örgüt tarafından dikkate alınması gibi faktörler de
ÖB’ı etkileyecektir.
Araştırmanın Çerçevesi
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi,
hipotezleri ve kısıtları belirtilecek ve araştırmadan elde edilen
bulgulara yer verilecektir.
Araştırmanın Amacı
Çalışmanın amacı kariyer geliştirme ve ÖB arasında bir ilişki olup
olmadığını ortaya koymaktır. Başka bir ifade ile çalışanlara sağlanan
kariyer geliştirme desteğinin onların ÖB düzeylerini etkileyip
etkilemediğini belirlemeye çalışmaktır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmaya Bursa’da tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren kariyer
geliştirme programlarının uygulandığı işletmeden 66 kişi, bu
programların uygulanmadığı işletmeden 62 toplam 128 kişi
katılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Kariyer
geliştirme programları ve ÖB arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik
56
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olarak yapılan araştırmada kullanılan anket üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların demografik özelliklerini
(cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, görev unvanı, kurumda
çalışma süresi, pozisyonda çalışma süresi) belirlemeye yönelik olarak
hazırlanmış 7 soru yer almaktadır. İkinci bölüm kariyer geliştirme ile
ilgili 2 soru ve 5 ifadeden meydana gelmektedir. Kariyer geliştirme ile
ilgili sorular kurumda kariyer geliştirme programlarının uygulanıp
uygulanmadığı ve ankete cevap veren çalışanların bu programlara
katılıp katılmadıklarına ilişkindir. Kariyer geliştirme ile ilgili diğer
maddeler de kurum içinde ilerleme fırsatları bilgisi, çalışanların
kariyer planları ile ilgili düşüncelerini kurumla paylaşmaları, kurumun
da bu önerileri dikkate alıp almama durumunun ortaya konması,
çalışanların kariyer hedeflerine ulaşma konusunda desteklenmeleri ve
bu desteğin algılanması neticesinde de örgütsel bağlılığın artıp
artmadığına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Anketin üçüncü bölümü
ise araştırmaya katılanların örgütsel bağlılıklarını ölçmeye çalışan
ifadelerden oluşmaktadır. Çalışanların bağlılıklarının ölçülmesinde
Meyer ve Allen tarafından geliştirilen Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık
Ölçeği kullanılmıştır. Daha önce de değinildiği gibi bu ölçek üç farklı
bağlılık boyutunu kapsamaktadır. Meyer ve Allen ölçeğinin
kullanılmasının nedeni örgütsel bağlılığı çok boyutlu olarak ele
almasıdır. Meyer ve Allen’in örgütsel bağlılık ölçeği toplam 18
ifadeden oluşmaktadır. İfadeler 5 dereceli Likert tipi ile cevaplanır.
Ölçekteki 6 ifade duygusal bağlılıkla, 6 ifade devamlılık bağlılığıyla
ve diğer 6 ifade de normatif bağlılık ile ilişkilidir.
Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel bağlılık, bağımsız
değişkenleri ise kariyer geliştirme programları / kariyer geliştirme
desteği ve demografik değişkenlere ilişkin değişkenlerdir.
Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi
araştırmak için oluşturulan hipotezler şu şekildedir: Kariyer geliştirme
programlarına katılım ile çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır (H1). Kariyer geliştirme
programlarına katılım ile kurum içindeki ilerleme fırsatları hakkında
bilgi düzeyleri arasında (H2), kariyer geliştirme programlarına katılım
ile çalışanların kariyer planlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşma
düzeyleri arasında (H3), kariyer geliştirme programlarına katılım ile
çalışanların kariyer planları hakkındaki önerilerinin dikkate alınması
arasında (H4), kariyer geliştirme programlarına katılım ile çalışanların
kariyer hedefleri konusunda desteklenmelerini hissetmeleri sonucunda
kurumlarına olan bağlılıklarının artması (H5) arasında anlamlı bir
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ilişki vardır.
Demografik değişkenlerle ilgili hipotezler ise çalışanların cinsiyetleri
(H6), yaşları (H7), eğitim düzeyleri (H8), medeni durumları (H9),
görev unvanları (H10), örgütteki çalışma süreleri (H11) ve
bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri (H12) ile örgütsel
bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki olduğu yönündedir.
Araştırmanın Kısıtları
Araştırmamıza iki işletmeden toplam 128 katılmıştır. Dolayısı ile
araştırmamızın en önemli kısıtlarından birini örneklemin açıklama ve
genelleme özelliğinin düşük olabileceği eleştirisi oluşturmaktadır.
Bursa’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve bu programları
uygulayan işletme sayısı oldukça azdır. Bu işletmelerin 5 tanesine veri
elde edilebilmesi için başvurulmuştur. Ancak bunlardan sadece biri
araştırmanın uygulanmasına destek sağlamıştır. Kariyer geliştirme
programlarını uygulayan ve uygulamayan işletmelerde çalışanların
ÖB’ları arasında karşılaştırma yapılabilmesi için bu programları
uygulamayan bir işletmeye başvurulmuş ve olumlu yanıt alınmıştır.
Kariyer geliştirme programlarının yaygınlıkla uygulanmaması ve
uygulayan diğer örgütlerin de araştırmaya katılma konusunda isteksiz
davranmaları araştırmanın diğer bir önemli kısıdını oluşturmaktadır.
Araştırmanın Bulguları ve Yorumu Demografik Özellikler ve
İfadelere Katılım Oranlarının Frekans Dağılımları
Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerinin frekans
dağılımı şu şekilde özetlenebilir: Örneklemin %57,8 gibi çoğunluk
kısmını erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların yaklaşık olarak
yarısına yakını (%48,4) 26-35 yaş aralığında yer almaktadır.
Örneklemin %53,1 gibi bir kısmı yüksekokul ve lisans mezunudur. Bu
oran ışığında araştırmaya katılan çalışanların eğitim düzeylerinin
yüksek olduğu söylenebilir. Katılımcıların %64,8’i evlidir ve %69,5’i
kurumlarında idari olmayan personel unvanı ile çalışmaktadır.
Örneklemin %39,8’i 1-5 yıl arasında kurumlarında çalışmaya devam
etmektedir ve %46,1’i de 1-5 yıl arasında aynı pozisyonda
bulunmaktadır. Ankette yer alan işyerinizde kariyer geliştirme
programları uygulanmakta mıdır sorusuna katılımcıların %51,6’sı
evet, daha önce bir kariyer geliştirme programına katıldınız mı
sorusuna ise %58,6’sı evet yanıtını vermiştir. Bu yanıtlar
katılımcıların %7’si gibi bir kısmının kurumlarında işe başlamadan
önce veya kurum dışında yer alan bir kariyer geliştirme programına
katıldıklarını göstermektedir.
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Demografik Özellikler ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Katılımcıların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık ve alt
boyutları arasındaki ilişkiler ki-kare testi yapılarak incelenmiş ve
demografik özelliklerle ilgili oluşturulan hipotezler test edilmeye
çalışılmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular şu şekildedir:
Katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, eğitim düzeyleri, medeni
durumları, görev unvanları, kurumda çalışma süreleri, pozisyonda
çalışma süreleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında oluşturulan
hipotezler desteklenmemiştir. Demografik değişkenler ile örgütsel
bağlılığın alt boyutları arasında da anlamlı bir ilişki olup olmadığı
incelenmiş ve katılımcıların eğitim düzeyleri ile devamlılık
bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki (p=0,001) olduğu tespit
edilmiştir.
Eğitim düzeyi ile devamlılık bağlılığı arasındaki ilişki incelendiğinde
ilkokul, ortaokul ve lise mezunu çalışanların devamlılık bağlılıklarının
diğerlerine nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Devamlılık
bağlılığı alternatif iş fırsatlarının yokluğunda ve çalışanların
örgütlerine yaptıkları yatırımlar arttığında güçlenmektedir. Bireylerin
eğitim düzeylerinin yükselmesiyle birlikte bulabilecekleri alternatif iş
fırsatları da artmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek olan katılımcıların
devamlılık bağlılıklarının diğerlerine göre daha düşük olması bu
düşünceyi desteklemektedir.
Kariyer Geliştirme Desteği İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Araştırmamıza
katılanlara
örgütlerinde
kariyer
geliştirme
programlarının uygulanıp uygulanmadığı ve daha önce bir kariyer
geliştirme programına katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Sorulara
verilen yanıtlar ile çalışanların bağlılık düzeyleri arasında bir ilişkinin
olup olmadığının belirlenmesi için ki-kare testi yapılmıştır. Yapılan
analizlerde elde edilen bulgular şu şekildedir:
Araştırmada elde edilen bulgulara göre kariyer geliştirme
programlarına katılan çalışanların ÖB düzeyleri ile bu programlara
katılmayanların ÖB düzeyleri arasında anlamlı bir fark (p=0,001)
vardır. Buna göre kariyer geliştirme programlarına katılan çalışanların
ÖB’ları katılmayanlara nazaran daha yüksektir. Yapılan analiz
sonucunda çalışmamızın temel hipotezi (H1) desteklenmiştir. Kariyer
geliştirme desteği bir anlamda çalışanlara örgüt tarafından değerli
bulunduklarının ve kendileriyle uzun bir süre çalışılmak istendiğinin
ifade edilmesidir. Çalışanlar kendilerine kariyer geliştirme desteği
sağlayan örgütlere bağlanma eğilimi taşımaktadır. Nitekim
araştırmamızda elde edilen bulgular bu düşünceyi desteklemektedir.
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Kariyer geliştirme programlarına katılan çalışanların bağlılık
düzeylerinin katılmayanlardan daha yüksek olacağını öngören
hipotezimizin kabul edilmesi aynı zamanda kariyer geliştirme
desteğini sağlayan örgütte çalışanların bu desteği sağlamayan örgütte
çalışanlardan daha güçlü bir bağlılığa sahip olduklarını da
göstermektedir.
Araştırmamızda ulaşılan diğer bir bulgu kariyer geliştirme
programlarına katılan çalışanlar ile bu programlara katılmayan
çalışanların duygusal bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark
(p=0,000) olduğu yönündedir. Buna göre kariyer geliştirme
programlarına katılan çalışanların duygusal bağlılık düzeyleri bu
programlara katılmayan çalışanlardan daha yüksektir. Bağlılığın
örgütçe en arzu edilen şekli duygusal bağlılıktır. Çünkü örgüte
duygusal yönden bağlanan çalışanların örgüt başarısına katkıda
bulunmak için yüksek performans gösterecekleri düşünülmektedir. Bu
durumda kariyer geliştirme programlarının sağlanmasının duygusal
bağlılığın oluşmasında ve güçlendirilmesinde etkili bir faktör olduğu
söylenebilir.
Kariyer geliştirme programlarına katılan çalışanlar ile bu programlara
katılmayan çalışanların normatif bağlılık düzeyleri arasında anlamlı
bir fark (p=0,009) vardır. Yapılan analizde kariyer geliştirme
programlarına katılan çalışanların katılmayan çalışanlara göre
normatif bağlılıklarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Örgüt
tarafından çalışanlara kariyer geliştirme desteği sağlanması
çalışanların normatif bağlılıklarını olumlu yönde etkilemektedir.
Araştırmamızda elde edilen bu bulgu Meyer ve Smith59 tarafından
yapılan araştırmada ulaşılan sonuçla birbirine benzemektedir.
Araştırmacılar çalışmalarında kariyer geliştirmenin duygusal ve
normatif bağlılığın en önemli belirleyicisi olduğunu tespit etmişlerdir.
Kariyer geliştirme programlarına katılım ile devamlılık bağlılığı
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı yapılan analizle incelenmiş
ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p=0,348)
bulunmadığı görülmüştür.
Kariyer geliştirme programlarına katılan çalışanların kurum içindeki
ilerleme fırsatları hakkındaki bilgi düzeyleri ile kariyer geliştirme
programlarına katılmayan çalışanların bilgi düzeyleri arasında anlamlı
bir ilişki olduğunu öngören hipotezimiz (H2) yeterli veriye
ulaşılamadığı için test edilememiş ve aralarında bir ilişkinin olup
olmadığı belirlenememiştir. Kariyer geliştirme desteği sağlanması ile
çalışanlara kurum içindeki ilerleme fırsatları hakkında bilgi verilmesi,
59
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çalışanların kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini geleceğe
hazırlamaları
ve
kariyer
planlarını
gerçekleştirebilmeleri
amaçlanmaktadır. Dolayısı ile kariyer geliştirme desteğinin ilerleme
fırsatları bilgisini de kapsaması gerekmektedir. Kariyer geliştirme
programlarını bünyesinde bulunduran örgütlerde çalışanların bu
konudaki bilgi düzeylerinin diğerlerinden daha yüksek olacağı
düşünülmüş ancak bu hipotezin test edilebilmesi için gereken yeterli
veri elde edilememiştir.
Yapılan analizde kariyer geliştirme programlarına katılım ile
çalışanların kariyer planlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşma düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ve hipotezimiz (H3) kabul
edilmemiştir. Kariyer geliştirme programlarına katılacak çalışanların
belirlenmesinde bireylerin kariyer hedefleri dikkate alınmalı ve
çalışanların hangi kariyer geliştirme programına katılacakları bu bilgi
neticesinde örgüt ve çalışanlar tarafından kararlaştırılmalıdır. Dolayısı
ile kariyer geliştirme desteğinin verildiği örgütte çalışanların kariyer
hedefleriyle ilgili düşüncelerini daha çok paylaşacakları
düşünülmüştür. Ancak yapılan analiz sonucu elde edilen veriler bu
hipotezi desteklememiştir.
Kariyer geliştirme programlarına katılım ile örgütün çalışanların
kariyer planlarıyla ilgili önerilerini dikkate alması arasında anlamlı bir
ilişki vardır (p=0,000) ve bu yönde oluşturduğumuz hipotezimiz (H4)
kabul edilmiştir. Kariyer geliştirme programlarına katılan çalışanlar
katılmayan çalışanlara nazaran kariyer planlarıyla ilgili önerilerini
örgütlerinin daha çok dikkate aldığını düşünmektedirler.
Kariyer geliştirme programlarına katılım ile çalışanların kariyer
hedefleri konusunda desteklenmelerini hissetmeleri sonucunda
kurumlarına olan bağlılıklarının artması arasında anlamlı bir ilişki
(p=0,000) olduğu tespit edilmiş ve hipotezimiz (H5) desteklenmiştir.
Buna göre kariyer geliştirme programlarına katılan çalışanlar
katılmayan çalışanlara göre daha çok kariyer desteği gördüklerini
bunun sonucunda da bağlılıklarının daha çok arttığını belirtmişlerdir.
Sonuç ve Öneriler
1970’lerden beri örgütsel bağlılık kavramı ile ilgili yabancı literatürde
birçok araştırma yapılmış ve halen yapılmaya devam etmektedir.
Yapılan araştırmalar örgüte bağlı çalışanın örgüt etkinliğine sağladığı
ve sağlayacağı faydaları ortaya koymaktadır. Buna göre örgütüne
bağlı çalışanların örgüt yararına fazladan çaba sarf edecekleri, yüksek
performans gösterecekleri, örgüt üyeliğini sürdürme konusunda istekli
olacakları düşüncesi yapılan araştırmalarla desteklenmektedir.
Yabancı literatür ile karşılaştırıldığında Türkiye’de örgütsel bağlılık
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ile ilgili araştırmalar görece daha yenidir. Ancak örgütlerine bağlı
çalışanların neden bu kadar değerli olduğunun farkına varılması bu
çalışmaların daha da artacağına işaret etmektedir.
Yaşanan hızlı değişimle birlikte geleneksel kariyer anlayışı da
değişmiş ve modern kariyer anlayışı ortaya çıkmıştır. Yeni kariyer
anlayışı çalışanların kariyer sorumluluklarını üstlenmeleri ve bu
doğrultuda hareket etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Geleneksel
kariyer anlayışından farklı olarak modern kariyer yaklaşımında
bireylerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri için sık iş
değiştirmeleri olağan bir durum olarak görülmektedir. Bu doğrultuda
bireyler kariyer portföylerine farklı bilgi ve becerileri katma yönünde
çaba sarf etmektedirler. Sık iş değiştirmelerin yaşanması bir anlamda
bağlılığın da zayıflamasına ve farklı bir şekil almasına neden
olmaktadır. Bu doğrultuda bağlılığın artırılmasında ücretin yanında
bireylere sağlanan kendilerini geliştirme imkânlarının da önemi
artmaktadır. Çalışanlarına kariyer geliştirme desteği vererek örgütler
bağlılığın geliştirilmesini, korunmasını ve genelleştirilmesini
sağlamaktadırlar. Bu anlamda kariyer hedefleri doğrultusunda
desteklendiklerini hisseden çalışanlar kariyer hedeflerini bulundukları
örgütte gerçekleştirmektedirler. Kariyer geliştirme ve örgütsel bağlılık
arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmalarda
İKY uygulamalarından olan kariyer geliştirme ile örgütsel bağlılığın
pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmalarda kariyer
geliştirme desteğinin azalması ile birlikte örgütsel bağlılığın da
azaldığı tespit edilmiştir. Yapılan başka bir araştırmada da kariyer
geliştirme desteğinin duygusal ve normatif bağlılığın en önemli
belirleyicisi olduğu görülmüştür.
Kariyer geliştirme programlarının uygulanması ile örgütsel bağlılık
arasındaki ilişki, bu programları uygulayan ve uygulamayan işletmeler
esas alınarak karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçladığımız
araştırmamızda kariyer geliştirme programlarının örgütsel bağlılık
düzeyi üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın teorik
bölümünde ortaya konan bilgiler ışığında oluşturulan hipotezleri test
etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmaya kariyer geliştirme
programlarını uygulayan işletmeden 66, uygulamayan işletmeden 62,
toplam olarak 128 çalışan katılmıştır.
Çalışmamızda elde edilen bulgular dikkate alındığında, kariyer
geliştirme desteği olarak kariyer geliştirme programlarının
sağlanmasının çalışanların ÖB düzeylerini artırdığı karşılaştırmalı
olarak ortaya konmuştur. Araştırmada elde edilen en önemli bulgu
kariyer geliştirme programlarına katılan çalışanların katılmayanlara
nazaran ÖB, duygusal ve normatif bağlılık düzeylerinin daha yüksek
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olduğunun belirlenmesidir. Çalışanların örgüte bağlanmasında onlara
sunulan kendilerini geliştirme imkânlarının bağlılığın artırılmasında
önemli bir faktör olduğunun anlaşılması bu programların daha yaygın
bir şekilde kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de
kariyer geliştirme programlarının genellikle yabancı ortaklı büyük
örgütlerin uyguladığı bilinmektedir. Ancak ilerleyen dönemlerde bu
programları insan kaynağına önem veren, bugünden hareketle
geleceğe yönelik yatırımlar yapmak isteyen ve etkinliğe odaklanan
tüm örgütlerin çalışanlarına sağlayabilecekleri öngörüsünde
bulunulabilir.
Çalışmamızın örneklem sayısının az olması çalışmanın sonuçlarının
genelleme yapılabilirliliğini kısıtlamaktadır. Dolayısı ile gelecek
araştırmalarda
örneklem
sayısının
artırılarak
araştırmanın
gerçekleştirilmesi önerilebilir. Araştırma farklı sektörlerde faaliyet
gösteren örgütlerde de yapılabilir. Farklı sektörler arasında çalışan
bağlılıkları sektör bazında karşılaştırılabilir. Aynı örgütte çalışan ve
kariyer geliştirme programlarına katılan ve katılmayan çalışanların
ÖB düzeylerinin farklı olup olmadığının belirlenmesi önemli bir
araştırma alanı olabilir. Ayrıca gelecek araştırmalarda çalışanları
örgütlerine bağlılık duymaya iten farklı örgütsel nedenler de
belirlenmeye çalışılabilir.
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