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Editörden….. 

Merhaba,  

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 2015 yılı bahar 

sayısını gecikmeli de olsa sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Dergide İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, İlahiyat, Resim, Müzik, 

Beden Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dilbilim, Edebiyat, Sosyoloji, 

Güzel Sanatlar, İletişim gibi sosyal bilimler alanındaki bilimsel nitelikte özgün 

çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergi, sosyal bilimler alanında nitelikli akademik 

yayıncılığı özendirmeyi, evrensel sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeleri 

destekleyerek sorunları ve çözüm önerilerini akademik dünyanın ve daha geniş 

kamuoyunun bilgisine nesnel bir çerçevede sunmayı amaçlamaktadır. Bu 

doğrultuda dergimiz üniversiteler ve kütüphaneler başta olmak üzere, ilgili 

çevrelere, sanal versiyonuyla ve arşiviyle internet ortamından bütün dünyanın 

kullanımına sunulmaktadır. Dergimiz Sosyal Bilimler alanında hizmet veren 

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)’inde, Research Bible’da, 

Akademik Dergi Park’da ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Veri 

Tabanında taranmaktadır. 

Bu sayımızda, yazına önemli katkı sunacağını düşündüğümüz sosyoloji, 

antropoloji, mimarlık, Türk dili ve edebiyatı, kamu yönetimi ve müzik eğitimi 

alanlarında altı makale yer almaktadır. Bu sayıda, ilginizi çekeceğini 

düşündüğümüz Ahmet Altan’ın Ölmek Kolaydır Sevmekten adlı romanının 

incelemesi de bulunmaktadır. 

Birçok farklı üniversiteden önemli çalışmalar yaparak dergimize katkı 

sağlayan değerli yazarlara teşekkür ederiz. Makaleleri özveri ve gönüllülük 

esasıyla değerlendirerek önerileri ile yazarlara ışık tutan, yol gösteren 

hakemlerimize de şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız.  

2015 yılının güz döneminde yayınlanacak bir sonraki sayımızda görüşmek 

üzere iyi okumalar dileriz. Saygılarımızla… 

                                                                                 Dergi Editörü 

Doç. Dr. Arzu KARACA ÇAKINBERK 
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TÜRK SİNEMASINDA MODERNLEŞME ALGISI, AKIMLAR VE DİN ADAMI 

TİPLEMESİ 

THE PERCEPTION OF MODERNISM, MOVEMENTS AND RELIGIOS 

MAN TYPAGE IN TURKISH CINEMA 

Handan Karakaya1 

ÖZET 

Sinemanın toplumsal gerçekleri yansıtma yeteneği düşünüldüğünde 

din adamı ya da dindar karakterlerin Türk sinemasında yansıma biçimi 

tartışma konusu olmaktadır. Bu bağlamda sinemada din adamı ve dindar 

insanların sunumunun nasıllığını modernleşme biçimimizle bağlantılı olarak 

ele alınabiliriz. Türk sinemasının, modernleşme anlayışımızı da filmler 

üzerinden çarpıcı bir biçimde ortaya koyduğu düşünüldüğünde sinemada din 

ve din adamının sunum biçimi önem kazanmaktadır. Kabaca ifade edecek 

olursak sinemada din adamı ya da dindar karakterler modern karşıtı bir 

duruşun tarafı olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlanma temelde modernleşme 

hikâyemizin ayrıntılarında saklı olan geçmişi öteleme anlayışımızın bir 

yansıması olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Din Adamı, Toplum. 

ABSTRACT 

When cinema is taken into account as a reflector of the truth, we can 

discuss the way how it projects the religious characters in Turkish cinema. In 

this context, we can handle the representation of the religious characters 

regarding our way of modernization. When we take into consideration that 

Turkish cinema conspicuously reflects our modernization via films, we can 

deduce that the way of representation of religion and religious men is really 

important. Broadly, we can say that religious men or religious characters are 

defined as the supporters of anti-modern position. This definition basically 

can be evaluated as the reflections of our shifting past that is hidden in our 

modernization experience. 

Keywords: Cinema, Religious Men, Society. 

 

 

                                                           
1 Dr., Tunceli Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü. 
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Giriş: 

Türk sinemasının, modernleşme anlayışımızı filmler üzerinden çarpıcı bir 

biçimde ortaya koyduğu düşünüldüğünde, sinemada din ve din adamının sunum biçimi 

önem kazanmaktadır. Sinemada din adamı ya da dindar karakterler modern karşıtı bir 

duruşun tarafı olarak tanımlanmaktadırlar. Bu tanımlanma temelde modernleşme 

hikâyemizin ayrıntılarında saklı olan geçmişi öteleme anlayışımızın bir yansıması olarak 

değerlendirilmektedir. Bu noktada Türk sinemasına hâkim olan düşünce akımları da 

önem kazanmaktadır. Modern Batı ve Batı düşüncesine yaklaşım biçimimiz, 

entelijensianın ideolojik yaklaşımlarının temelini oluşturmaktadır. Her ne kadar Türk 

sineması toplumsal dönüşümün araçlarından biri olarak devlet tarafından kullanılmamış 

olsa da, farklı ideolojik yaklaşımların biçimlendirdiği filmler perdeye taşınmıştır (Daldal, 

2005:63). 

Din adamlarının sinemada temsiliyetine bakıldığında, onların Türk sinemasında 

büyük bir oranda olumsuz karakterler olduğu göze çarpmaktadır. Bu olumsuzluğun 

yaslandığı temel nokta, modern Türkiye’nin oluşturulma anlayışında yatmaktadır. 

Modernleşirken geçmişle bağları hızla koparmanın bizi yeniden yaratacağı hissine 

kapılmış ve hızla dönüşmenin yollarını aramış bir toplum olarak, din ve gelenekten 

kurtulmak bizim için öncelikli hedeflerden olmuştur. Bir anlamda din ve gelenek geçmişe 

dair tüm hafızamızın üzerinde somutlaştığı kavramlar olarak tanımlanmış ve ötelenmek 

istenmiştir. Bu yaklaşım, sinemanın diline tercüme edildiğinde, sakallı, çirkin görünümlü 

dindar karakterler, cehaletin elinde mahkûm kırsal alan ve hurafelerle örülü bir hayat 

anlayışı dönüştürülmesi gereken toplumun betimleyicileri olarak beyaz perdeye 

yansımıştır. Bunun yanında özellikle kırsal bölgelere giden öğretmen, mühendis ya da 

doktorlara toplumu dönüştürme misyonunun yüklendiğini çeşitli akımların etkisinde 

biçimlenen filmlerden öğreniyoruz. Yine bu filmlerde toplumun geri kalmışlığının 

bekçiliğine soyunan dindar karakterler tarafından yeniliğin ve değişimin öncülerine nasıl 

saldırıldığını görmek de mümkün.  

Bu noktada ilk versiyonu 1949 yılında Ömer Lütfi Akad tarafından çekilen 

“Vurun Kahbeye” filmi önemli bir örnek olarak değerlendirilebilir. Filmde Hacı Fettah 

karakteri, köye öğretmen olarak gelen Aliye Hanım’a çeşitli iftiralar atarak onu halktan 

uzaklaştırmaya çalışmıştır. Aliye Öğretmen karakteri değişimi ve gelişmişliği temsil 

ederken, Hacı Fettah ise cahil, eğitimsiz ve dönüştürülmesi gereken toplumu temsil 

etmektedir. Bu ve benzeri filmler ele alındığında, modernleşme kuramları, kimi zaman 

tarihsel ve coğrafi bağlamı dışlayarak, temelde bizi simetrik ve düz gelişim çizgileri 

aramaya zorlamıştır. Bu kuramlar doğrultusunda, eğitim ve kentleşme, ekonomik 

kalkınma ve demokrasi gibi evrensel olarak tanımlanmış değişkenlerin ve bu değişkenler 

arasındaki nedensel sonuçların zaman ve mekândan bütünüyle bağımsız olarak 

modernleşmeyi yarattığı kabul edilerek süreç yakalanmaya çalışılmıştır (Göle, 2010: 83).  

Böylece modernleştirici elit ile diğer kitleler arasındaki uçurum hem derinleşmiş hem de 

gelenek ve dinin yeni temsilleri oluşmuştur. Elitlerin modernleştirici söylemi ile kitlelerin 

yaşamı arasında ortak nokta bulunamamakla beraber iki kesimim zıt söyleminden 

beslenen yeni bir kültürden söz etmek mümkün olmuştur. Dolayısıyla Batılılaşma ideali, 
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kitlelerin büyük bir kısmı tarafından, moderni getirenlerin devletçi ve otoriter yaklaşımı 

ile özdeşleştirilmiştir. Buna tepki olarak da dayatılan modernleşmeye meydan okuyan, bu 

modernleşmenin kendi kültürünü bozduğunu düşünen, otantik bir görünüm altında bir 

direniş kültürü gelişmiştir. Modernleşme, kaçınılmaz olarak nesnesini, yani mevcut yerli 

kültüre bağlı kalanları, politize ederek onların kültürünü ancak tortusu kalmış bir söyleme 

dönüştürürken, onu tam anlamıyla ortadan kaldıramamıştır. Söz konusu kültürün yeni 

biçimselliklerle ortaya çıkışına bir yönüyle zemin hazırlamıştır (Keyder, 2010: 49). 

 Bu anlayış ister istemez Türk sinemasında din adamlarının sunumunu mümkün 

olduğu kadar bir ortaçağ algısını derinleştirecek biçimde ortaya koymuştur. Her ne kadar 

toplumda, tanımlanan biçimde bir ortaçağ din ve din adamı algısını karşılayacak tipler 

bulunsa da, toplumun geneline bunu yakıştırmak doğru olmayacağı gibi indirgemeci ve 

kolaycı bir yaklaşım olarak da betimlenmiştir. 

Bu noktada modern olanla ona karşı olanı birbirinden ayırmanın bir din ve İslam 

düşmanlığı olmadığını ifade eden Refiğ’e göre (2008): “Burada esas olan İslam’ın 

kendisi değil. Esas olan, eleştirilen, İslam dinini istismar eden kişilerdir. Bu tarz kişiler, 

Milli Mücadele yıllarında düşmanla işbirliği yaparak, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında 

da yeni bir devletin oluşumunda karşı hareketlerde bulunan kişilerdir.” Cumhuriyet’in 

kuruluşundan sonra her ne kadar topluma dini ve manevi değerleri istismar eden kişilere 

karşı bir tavır geliştirildiği mesajı verilse de uygulamalar muhafazakâr halkı ikna 

etmemiştir. 

Türkiye’nin yeni Cumhuriyet ideolojisi, bir söylem olarak İslamiyet’in toplumun 

çimentosu olma rolünü reddederek okumuş çevrelerle okumamışlar arasındaki mesafeyi 

derinleştirmiştir. Eski sistem kendi dayanağı olarak gerekli gördüğü için toplumsal 

heterojenliği hoşgörü ile karşılamaktaydı. Cumhuriyetçi ideologlar ise “feodal kalıntılar” 

diye nitelendirdiği aykırı grupları özümseme çabasındaydı. Söz konusu yaklaşımı en iyi 

yansıtan yine modernleşmenin öncü kuvvetleri olarak tanımlanan öğretmenlerimizin 

düşünce tarzı olmuştur. Onlara göre “bilim” ve “irtica” denen iki antagonist önermenin 

oluşturduğu indirgemeci diyalektiğe dayalı bir “pozitif” sisteme doğru karşı konulmaz bir 

ilerleme söz konusudur ve bundan kaçmak mümkün değildir (Mardin, 2010: 73-74). 

 Toplumun bu noktada din ve dindar bireyler üzerinden tanımlandığı bir kesim ile 

laik ve modern kesim arasındaki keskin farkları da görmezden gelmek mümkün değildir. 

Öyle ki dönemin aydın kesimleri, sinemayı kendi din ve dindar algılarını topluma 

kabullendirme noktasında bir araç olarak kullanırken, bunu modernizme ve değişime ve 

hatta halkın cehaletini gidermeye yarayan bir araç olarak algılamışlardır. Bu algının 

dışında bir de sinema, tiyatro ve resim gibi sanatların toplumun ahlak yapısını bozduğunu 

ve dolayısıyla bu tür sanatların icra edilmesine müsaade etmenin ülkeyi büyük felaketlere 

sürükleyeceğini ifade eden yaklaşımlar olmuştur (Berkes, 2013: 447). 

Böylece toplum iki yaklaşım arasında bir bölünmüşlük yaşarken, farklı ve öteki 

olanlara dair kültürel alan da genişlemiştir. Nitekim toplumda bir dönüşümün 

gerekliliğine bütün kesimler inanmaktadır ancak dönüşümün nasıllığı farklı yaklaşımların 

oluşumuna zemin hazırlamış ve hatta bir süre sonra kamusal alan bu yaklaşımların 
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çatışma alanı olmuştur. Bir taraf bilim ve aklın toplumu biçimlendiren ana unsur olarak 

ele alınmasını isterken, diğer kesim toplumun mevcut değerlerinin korunmasının var olma 

noktasında vazgeçilmesi mümkün olmayan unsurlar olarak tanımlamış ve kamusal alanda 

bunları görünür kılmaya çalışmıştır. 

Filmsel imgenin seyirciye yeni bir gerçeklik olarak sunulduğu düşünüldüğünde, 

insanın film karakterleri üzerinden gerçeği imgelemesi daha kolaydır. Bu bağlamda 

sinemanın, gerçeği yeniden üretme ve sunma yeteneğine sahip olduğu (Battal, 2006: 26) 

düşüncesi üzerinden yeni biçimlenen topluma katkıda bulunması mümkündü. Bir devlet 

projesi olarak sinema, Türk toplumunun modernleştirilmesinde araçsallaştırılmasa da, elit 

olarak nitelendirilenlerin, toplumun geri kalanı ile arasındaki mesafeyi derinleştiren 

unsurların sinema alanında da görünürlük kazandığı görülmektedir. 

Sinemada temsil edilen karakterler bireyin bir anlamda rol modelini oluştururken, 

resmin tamamı ise toplumsal yapının biçimselliğine yön verecek içerikler taşımaktadır. 

Dünya üzerindeki birçok kültür ve gelenek bu temsiller aracılığı ile modernizmin taklide 

dayalı yaşam biçimleri arasında ilerledikleri gibi bunlar aracılığı ile yeni toplumsal 

tutumlar da geliştirmişlerdir diyebiliriz.  Kitle iletişim araçları bu noktada kültürlere 

kendini dönüştürme fırsatı vermemiştir ancak onlar için bir model oluşturmayı 

başarmıştır dersek abartmış olmayız. Perdede izlediği karakterlerle kendini özdeşleştiren 

bireyler, kendi toplumsal yaşamlarında karşılaştıkları olaylara tıpkı izledikleri filmlerin 

kahramanları gibi bakmış ve onlar gibi tepki vermeyi tercih etmişlerdir.  Bu bağlamda 

anne-baba, çocuk-aile, birey-komşu, birey-iş gibi ilişkilerin belli bir kalıbı oluşmuş ve 

sosyal hayatta yaşarlık kazanmıştır.  Sinemanın toplumsal dönüşüm üzerindeki bu etkisi 

onun politik olarak kullanımına da zemin hazırlamıştır (Karakaya, 2008: 16). 

 Sinema tarihimize yakından baktığımızda birçok farklı sinema döneminden 

bahsetmek mümkündür. Bu dönemlerin her birinde geçmişle geleceğin çatışmasını 

yakalamak mümkündür diyebiliriz. Türk sinemasında etkin olan dönemleri kısaca 

sıralarsak, Toplumsal Gerçekçi Sinema ki bu sinema akımı uzun vadede içinden Ulusal 

Sinema’yı çıkarmıştır diyebiliriz. Milli Sinema, Devrimci Sinema gibi Türk sinema 

tarihini özetleyen başlıklara ayırmamız mümkündür. 

 Bu dönemlerin her biri ayrıntılı olarak incelendiğinde filmlerin topluma verdiği 

mesaj farklılaşmakla birlikte, din ve din adamına bakış benzeşmektedir. Bunu 

temellendiren düşünsel yapı ise modernleşme anlayışımızda somutlaşmaktadır. 

Toplumsal Gerçekçi Sinema 

Toplumsal gerçekçi akım, 1960 darbesinden sonra sinemada etkili olmuştur ve 

Türk sinemasında gerçekçilik anlayışı gözleri melodram sinemadan çekerek toplumun 

günlük sorunlarının üzerine yoğunlaştırma temelinde biçimlenmiştir. 

Bu akım, söz konusu dönemde Amerika’da “sosyal gerçeklik” ve İtalya’da “yeni 

gerçeklik” akımlarının etkisinde kendini biçimlendirmeye çalışmıştır. Filmlerde toplumda 

yaşanan gerçekliğin filmsel bir anlatı ile dillendirilmesi çabası söz konusudur. Bu çaba, 

Marx’ın toplumsal gelişme teorilerine uyumlu bir toplum okuması üzerine oturtulmaya 
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çalışılmıştır. Dolayısıyla filmlerde din, tarih, geçmiş, inanç vb. konuların olumsuz bir 

dille ifade edilmesine meşruluk kazandırmıştır (Lüleci, 2008: 66).  

Bu akımın parçalanmasıyla ortaya çıkan “Ulusal Sinema” ve “Devrimci Sine-

ma”nın din adamına yaklaşımı da yavaş yavaş birbirinden farklılık göstermektedir. 

Devrimci Sinema’nın din adamı karakteri Yılmaz Güney’in “Umut” filminde 

somutlaşırken, Ulusal Sinema’nın bu algısı Halit Refiğ’in üçüncü ve renkli versiyonunu 

çektiği “Vurun Kahpeye” filminde somutlaşmış görünmektedir. 

Temelde gerçekçi filmlerin çoğu ‘kent’ filmleridir ve darbenin sosyal etkilerini en 

yoğun olarak hisseden şehir insanlarının hikâyelerini anlatır. Bazı filmler büyük şehirlere 

(özellikle İstanbul’a) göçün yol açtığı aile dramları üzerinde durur (Gurbet Kuşları).  Az 

sayıda yönetmen “köy gerçekliği” ile ilgilenir ve bu konuda örnekler verenler de roman 

adaptasyonu ya da folklorik anlatılarla yetinirken, bir işçi sınıfı gibi sunulmaya çalışılan 

köy halkı seyirci üzerinde istenen etkiyi yaratamaz. Bunun yanında kent merkezli filmler 

de “geleneksel burjuvazi” (yeni orta sınıf değil) ve onun değer yargıları, mülkiyet 

duygusu, kar hırsı şiddetle eleştirilir (Suçlular Aramızda). Yeni orta sınıfla iş birliği 

içerisindeki sanayi burjuvazisi biraz daha anlayışla işlenir (Karanlıkta Uyananlar). Öte 

yandan, mühendis (Şehirdeki Yabancı), öğrenci (Otobüs Yolcuları), ya da devletin 

atanmış memurları (Yılanların Öcü) oldukça pozitif tipler olarak çizilir.  Devlet ve onun 

kolluk güçleri (asker, polis) genelde adaletten ve zayıftan yanadır. En negatif çizilen 

tipler Demokratik Parti zihniyetini yansıtan esnaf, tüccar ve ticaret burjuvazisidir. 

Sömürü devlet eliyle değil, daha çok ticaret burjuvazisi kanalıyla gerçekleşiyormuş gibi 

bir sunum söz konusudur (Bitmeyen Yol) (Daldal, 2005: 94-95). 

Yukarıda örneklenen karakterlerin yanı sıra, bu dönem çekilen filmlerde din ada-

mı tiplemesi haksız ve güçlü olanın yanında yer alan bir karakter olmakla birlikte hileci 

hacı bakkal ve fırsatçı ev sahibi karakterleri üzerinden de dini değerlerin temelde 

insanların aldatılmasında nasıl kullanıldığının altı çizilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle de 

Toplumsal Gerçekçi sinemada modernleşme anlayışımızın biçimlendirdiği din adamı 

karakterlerini gördüğümüzü söyleyebiliriz.  

Devrimci Sinema 

Yılmaz Güney filmleri ile biçimlenen devrimci sinema, filmlerinde toplumda 

yaşanan ekonomik ve sosyal yaşam sıkıntılarına görsellik getirme iddiasındadır. Devrimci 

sinemada Güney, toplumdaki ekonomik gelir dengesizliklerini, geleneklerin toplumsal 

ilişkiler üzerindeki baskıcı gölgesini (Seyit Han: 1968), modernleşmenin getirdiği işsizlik 

ve iş gücü fazlalığını ve kurulu düzenin bozukluklarını (Sürü: 1978, Aç Kurtlar: 1969) 

konu alan filmler yapmıştır.  

Türk toplumsal yapısının bireyci bir temele dayanmayan dokusunu “Umut” 

(1970) filminin karşılığı olan ilişkiler ağından okumak zor olsa da, film sahnelerinin 

gerçek mekânlarda çekilmesi önemlidir. Umut, Sürü ve Seyyit Han gibi filmlerde Yılmaz 

Güney’in toplumsal gerçeği karakterlerin giyim tarzı ve diyalogları bağlamında 

yakaladığı düşünülmektedir. Bunun yanında özellikle Umut filminde toplumun din ve din 



11 
 

adamı gerçeğine resmi ideolojinin modernleşme anlayışı üzerinden bir eleştiri yapıldığı 

açıktır (Türk, 2001:249).  

 

Milli Sinema 

Milli Sinema akımı, 1970 yılında “Birleşen Yollar” filmi ile başlayan ve en son 

örneğini “Hür Adam” (2010) filmi ile veren; Yücel Çakmaklı, Salih Diriklik, Mesut 

Uçakan, İsmail Güneç, Mehmet Tanrısever ve Metin Çamurcu gibi yönetmenler 

tarafından çekilen filmlerin ortaya koyduğu bir sinema olarak tanımlanabilir. Bu filmler, 

“beyaz sinema”, “İslamcı sinema”, “İslami sinema”, “muhafazakâr sinema” gibi 

kavramlarla tanımlanmaya da çalışılmıştır.  Bu sinema, kültürel kaynak olarak dini 

(İslam) bir tez olarak sinemaya taşımayı amaçlayan Türk Sinema akımı olarak 

tanımlanmaktadır (Yenen, 2011: 62). Milli Sinema anlayışı milli kültür ve İslam etrafında 

biçimlenen bir anlayışla, filmsel anlatıyı biçimlendirmeye çalışmışlardır (Lüleci, 2008: 

88).  

Olması gereken yeni ulus devletin modern biçimlere yaslı şeklidir. Osmanlı’dan 

devralınacak herhangi bir gerçeklik, yeni bir yönetim anlayışının ve toplum yapısının 

oluşturulmasının önünü tıkayacaktır. Eğer bir önceki sistem içinde olumluluklar 

barındırsaydı, onun aşılmasına gerek de olmayacaktı mantığı ve toplumun böyle bir 

muhakemeyle kendisini sorgulayacağı korkusu, Türkiye Cumhuriyeti’ni de geçmişiyle 

arasına mesafe koymaya sürüklemiştir denilebilir (Kahraman, 2007: 42). Bu düşüncenin 

tam karşısında ise toplumun kendi kökleri ve değerleri üzerinden gelişebileceği aksi 

takdirde yok olacağı yaklaşımı durmaktadır. İslamcı hareketin canlanmasıyla, tarihsel bir 

geriye dönüş, bu uygarlaştırıcı değişimin yeniden gözden geçirilmesi, İslamcılarla 

modernistler arasındaki çatışma ve gerilimi belirlerken, aynı zamanda yeni bir 

muhafazakâr yaşam biçimine de sinema üzerinden görsellik kazandırmaktaydı (Göle, 

2010: 86). 

Bu bağlamda Milli Sinema dini değerleri öne çıkaran bir toplumsallığın altını 

çizerken, temelde bir tepki ve bir itirazın dillendiricisi olarak ortaya çıkmıştır. Anadolu 

dindarlığından farklı olarak ortaya dindarlığın sinemaya yansımalarını Milli Sinema 

filmlerinde görmek mümkün olmuştur. Bu filmler aracılığı ile oluşturulan kadın erkek 

prototipler, özellikle 1980 sonrasında canlılık kazanan İslamcı yaklaşımla uyumlu idi. 

Kadınların kullandığı başörtüsü biçimi ve erkelerin bol kıyafetler içinde sakallı yüzleri bu 

filmlerin kadın ve erkeklerin giyim tarzlarını ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Özellikle Anadolu dindarlığı ile siyasal İslam’ın ortaya koyduğu dindarlık biçiminin 

birbirinden farklılaşması noktasında o dönem filmler ve romanlar aracılığı ile yaratılmak 

istenen toplumsallığın görünürlüğü bağlamında da önemlidir. Bu noktada Doğan 

(2013)’ın analizi önemlidir: “O dönemlerde başörtüsü konusu da Şule Yüksel Şen’lerle 

bir prototipler oluşturulmaya çalışıldı, böyle bir İslamcılık modeli çizmeye çalıştı 

Müslümanlar. Böyle bir başörtüsü şekli falan belirlenip siyasal İslam’ın simgeleri oldu. 

60’ların sonunda, 70’lerin başında bunlar çizilmeye başlandı.” 
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Modern yaklaşımın biçimlendirdiği toplum modeline karşı dini hassasiyetleri 

yaşam öncelikleri arasına yerleşmiş bireyleri öne çıkarılması ve toplumda kadın-erkek, 

çocuk ve gençler için milli değerleri olan rol modeller yaratmaya çabası bu akımın 

sinema sektöründe en öne çıkan özelliği olarak ifade edilebilir. Yücel Çakmaklı’nın 1971 

yılında çektiği ve Şule Yüksel Şenler’in “Huzur Sokağı” adlı romanından uyarlanan 

“Birleşen Yollar” filmi, Türk insanını İslami değerler içinde ele alan yeni bir sinema 

anlayışını başlatmıştır. Birleşen Yollar filminde Türk sinemasının en önemli kadın 

oyuncularından biri olan Türkan Şoray’ın tam tesettürlü gösterilmesi de önemli 

tartışmalara neden olmuştur (Enderun, 2013: 44). 

 Bu sinema, özünü Batı’da değil kendi içinde, yani İslam’da aramaya başlamıştır. 

Milli Sinema’nın ortaya koyduğu “Oğlum Osman”, “Kızım Ayşe” gibi filmler, batı 

kültürü karşısında yolunu şaşırıp, sonra da kendi özüne dönerek huzuru bulan bireylerin 

yaşam hikâyelerinden oluştururken (Enderun, 2013: 45), din ve dini temsil eden 

bireylerin karakteristik özellikleri de olumlu bir hal almaya başlamıştır. Bir anlamda 

resmi ideolojinin biçimlendirdiği din adamı karakterlerinin alternatifleri oluşmaya 

başlamıştır. 

Sonuç olarak, Milli Sinema akımının 1969-2010 yılları arasında Türk 

sinemasındaki din temsilinin İslamcılık düşüncesi aracılığıyla gerçekleştirilmiş formunu 

ifade ettiği söylenebilir (Yenen, 2012: 242). 

Ulusalcı Sinema 

Toplumsal gerçekçi akımın toplumla gereken diyalogu kuramaması ve yeterince 

benimsenmemesi, sinemada farklı düşünsel çıkışları besleyen bir süreci beraberinde 

getirmiştir.  Bu bağlamda yönetmenler, Türk toplumsal yapısını yeniden okumak, 

toplumun değişim sürecini takip etmek adına yeni bir girişimin hazırlığına başlamışlardır. 

1960’ların ortalarına doğru Kemal Tahir, Selahattin Hilav ve Sencer Divitçioğlu 

gibi Marksist düşünürler, Türk toplumunun modernleşme ve batı toplumlarını algılama 

biçimlerine eleştirel bir dille yaklaşmaya başlamışlarken, bu süreçte ortaya çıkan sinema 

akımları da dini ve dindar bireyleri daha olumlu özelliklerle sunmaya başlamışlardır. 

“Vurun Kahpeye” filminde Hacı Fettah karakterinin olumsuz özelliklerinin yanı sıra, 

evsahibi Ömer Bey’in dindar ve modern kişiliği bu iki kutbun kamusal görünümleri 

olarak değerlendirilebilir. Aliye Öğretmen’in ölürken eline sakladığı Kur’an da iyi 

özellikleriyle inançlı ve pozitif özelliklerin bir arada bulunabileceğini sembolize eder 

niteliktedir.  

“Bir Türk’e Gönül Verdim” Halit Refiğ’in Ulusal Sinema yaklaşımı ile çektiği ilk 

filmdir. Bu film aracılığı ile Türk toplumunun bireyci olmayan yanını ortaya koymaya 

çalıştığı gibi dinin toplum üzerindeki olumlu etkilerine de perde de yer vermeye 

çalışmıştır. Film, Almanya’da tanıştığı ve kendisinden hamile kaldığı İbrahim adlı işçiyi 

arayan Eva’nın hikâyesini anlatmaktadır. Eva’yı evine götüren bir Türk köylüsü 

üzerinden Türk misafirperverliği ve İslami yaşam biçimi verilir. Bunlar Eva’yı etkiler ve 

Müslüman olmasını sağlar. Filmde verilmek istenen mesaj, batı kültürü karşısında İslam 

kültürünün kucaklayıcılığıdır (Enderun, 2013: 33). 
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Yani, sinemada ideolojik yaklaşımlardan biri olarak ortaya çıkan Milli Sinema 

Anadolu ya da geleneksel dini pratiklerin biçimlendirdiği bireyleri perdede görünür 

kılmıştır. 

Sonuç 

Türk sinemasında Yeşilçam halkın beğeni ve isteklerine göre film yaparken, 

sanatsal bir endişe taşımadığı gibi dünyada hâkim olan trendleri de yakalama ve takip 

etme gereksinimi de duymamıştır. Bu durum dinin ve din adamının sinemada temsiline de 

yansımıştır. Klişeleşmiş din adamı tiplemesi iki farklı boyutta Türk sinemasında yer 

bulmuştur. Bunlardan ilki olumsuz özelliklere sahiptir, diğeri ise kısmen daha olumlu 

özellikleri olan tiplemelerdir. 

Olumsuz özellikleri barındıran dindar veya muhafazakâr olarak 

nitelendirilebilecek Türk sineması karakterleri genellikle 1980 öncesi dönemlerde çekilen 

filmlerde vücut bulmaktadır. Bu filmlerde dindar tiplemeler daha çok Cumhuriyet ve 

devrim karşıtı olan, Hacı diye nitelendirilen, ciddi duruşlu, iri yapılı, sakallı, modern 

giyim tarzını benimsemeyen, sarıklı tiplemelerdir. Bu tiplemeler aynı zamanda 

kendilerinden olmayanı dışlar ve cezalandırmak ister niteliktedir. Bunlara örnek olarak 

Vurun Kahpeye filmindeki Hacı Fettah verilebilir. Kendisi gibi düşünmeyen, 

davranmayan, giyinmeyen Öğretmen Aliye’yi toplum tarafından benimsenmeyen ve 

cezalandırılması gereken biri olarak yansıtmıştır. Bunun yanı sıra, Halit Refiğ’in 

“Teyzem” adlı filmindeki tacizci üvey baba dindar bir tiplemedir. 

Türk sinemasında modernleşme anlayışımızla paralel olarak dine ve din adamına 

mesafeli olan duruş ve tutum, zamanla olumlu ve daha ılımlıya doğru evrilmiştir. Din 

adamı karakterleri çok olumlu özellikler taşımasa da para ve kadın düşkünü, hilebaz ve 

çirkin tiplemelerden kısmen vazgeçilmiştir.  

Türk sinemasının sermaye birikimli ya da devlet destekli bir sinema olmadığı 

bilinmektedir. Ancak 1960 sonrasında siyasi ortamında etkisiyle sinemada 

kamplaşmaların başlaması da ortaya sanat değeri yüksek filmlerin konması noktasında 

etkili olamamıştır. Türk sinema sektörünün seyircinin taleplerine göre biçimlenmesi de 

bunda etkili olmuştur. Böylece farklı ideolojik ve kişisel çekişmelerin gölgesinde gelişen 

Türk sineması, muhafazakâr ve dini sembolleri uzunca bir süre geri kalmışlığı temsilinde 

kullanmıştır. Ancak 1960’lardan sonra sol ve modern cenahta oluşan ayrılıklar Türk 

sinemasında bir kırılma noktası olarak değerlendirilmiş ve modern yaklaşımın 

sorgulanmasına yol açmıştır. 

Dindar fakat aynı zamanda sömüren, zalim, hak yiyen, güçlünün yanında yer alan 

tiplemeler Türk sinemasında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu konudaki diğer filmlerin 

yanı sıra, işi hiciv ve komediyle işleyen filmler zamanla azımsanmayacak sayıya 

ulaşmıştır. Bunların en belirgin örnekleri Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı 

filmlerdir. Bu filmlerde klişeleşmiş dindar tiplemeler göze çarpmaktadır. Bu tiplemelerin 

ortak özellikleri hukuku çiğnemeleri, Hacı olarak adlandırılmaları, toprak/bakkal gibi mal 

sahibi olmalarıdır. Bu tiplemeler güçsüz ve fakir insanların üç kuruşlarına göz 

dikmişlerdir. Bu filmlere Kibar Feyzo’yu ve Züğürt Ağa’yı örnek verebiliriz. 
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Ciddi duruşlu, genellikle şişman olan dindar tiplemelerden vazgeçiş ve değişik 

dindar tiplemeler zamanla sinemada kendine yer bulmaya başlamıştır ve örneklerini 

yukarıda vermiştik. Bunun en iyi örneklerinden biri de son zamanlarda seyirciyle buluşan 

“Vizontele Tuuba” filmindeki Hacı Zübeyir Amca karakteridir. Karakteri canlandıran 

Nejat Uygur daha önceki ciddi, iri cüsseli, sakallı tiplemelerin aksine; çelimsiz ve 

komiktir. Üniversiteden gelen bir öğrenci tiplemesi ile arasındaki diyalog bu komik 

dindar tiplemeyi destekler niteliktedir: 

 

Hacı Zübeyir: Okul nasıl gidiyi? 

Öğrenci: Birkaç dersim kaldı. 

Hacı Zübeyir: Nerde kaldı? 

Öğrenci: … Okulda. 

 Komik olmanın ötesinde, iyi niyetli de olan dindar tiplemeler nadiren de olsa son 

dönem filmlerinde karşımıza çıkmaktadır. En belirgin örneği Yüksel Aksu’nun 

“Dondurmam Gaymak” filmindeki hacı ve imam tiplemeleridir.  
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SAVAŞIN SAVUNMASIZ DÜŞMANI-KÜLTÜREL MİRAS2 

VULNERABLE ENEMY OF WAR - CULTURAL HERITAGE 

Düzgün ÇAKIRCA3 

ÖZET  

Günümüzde tüm insanlığın ortak değeri olarak kabul edilen kültürel 

miras, tarih süreci boyunca ne yazık ki değişik neden ve yöntemlerle sürekli 

tahrip edilmeyle karşı karşıya kalmıştır. Bu noktada savaş, bunların en 

önemlilerinden biridir. I. ve II. Dünya savaşları bu anlamda büyük 

trajedilerin yaşandığı önemli birer kesit olmakla birlikte, bunun günümüze 

kadar dünyanın değişik alanlarında lokal düzeyde tekrarlandığını söylemek 

mümkündür. Bu paradigmanın günümüzde dünyanın değişik alanlarında 

geldiği nokta ise; insanlık mirasına ciddi düzeyde zarar verme gerçeğidir. 

Başta yanı başımızda Ortadoğu olmak üzere, Afrika, Afganistan ve Pakistan 

gibi coğrafyalarda yaşanan çatışmalı ortamlarda sergilenen sınırsız ve 

sorumsuz yaklaşımlar nedeniyle, tüm uluslararası kabuller ve tüzükler ihlal 

edilmekte ve insanlık mirasında büyük tahribatlara neden olunmaktadır. 

Yaşanan bu trajedide, her ne amaçla olursa olsun tüm muhatapların vicdani 

ve hukuki sınırlar içerisinde kalması ve uluslararası sözleşmelere uymasının 

ivedi bir gereklilik olduğu açıktır. Bu anlamda, kimin/neyin nereye kadar 

hakkı olduğunun, uluslararası tüzük ve kabuller çerçevesinde sorgulanması 

ve analizinin yapılması önemlidir. Sorun, bu kapsamda ele alınmış olup, 

tespitlere bağlı olarak yapılabilirlikler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Vandalizm, Kültürel Miras. 

Abstract 

Today, the cultural heritage of all humanity accepted as a common 

value, what a pity that over the course of history has been destroyed 

constantly faced with different reasons and methods. Herein, war is one of 

the most important of them. World War I. and II. Were important sections in 

which greatest tragedies were experienced, and besides it is possible to say 

that this situation is repeated until today at the local level in different areas. 

At the current situation of this paradigmon the different areas of the world 

today is the fact that it critically damages to the heritage of humanity. All the 

international admission and regulations have been violated and great 

                                                           
2 Söz konusu makale, 22-23 Nisan 2015 tarihlerinde Trakya Üniversitesi tarafından 

Edirne'de düzenlenen 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu’nda tarafımdan sunulan "Savaşta 

Sınır ve Kültürel Miras" başlıklı bildiriden geliştirilerek hazırlanmıştır. 

3 Yrd. Doç. Dr., Batman Üniversitesi, Mimarlık Bölümü / dizgin66@mynet.com 
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damages in the heritage of humanity have been caused in the regions such as 

Africa, Afghanistan, Pakistan and particularly in Middle East just beside us. 

It is clear that to stay within legal and conscientious limits, and to comply 

with international conventions is an urgent necessity for all addressees in this 

tragedy. In this sense, it is important to interrogate and analyse the questions 

of who/what is right and how in accordance with the international rules and 

assumptions. The problem is dealt within this context, and we have tried to 

determine the feasibility depending on the findings. 

Keywords: War, Vandalism, Cultural Heritage. 

 

Resim:1-Heykellerbalyozlarla parçalanırken; Suriye-Rakka(Diana Darke, 

http://www.bbc.co.uk///2014/07). 

1.GİRİŞ 

Savaş kavramını, birçok değişik şekilde tanımlanmakla birlikte, genel anlamıyla 

anlaşmazlık ve tartışmalı durum/durumların silahlı çatışma halinde sürdürülmesi olarak 

tanımlamak mümkündür. Savaş süreçleri başından beri sadece insanların ölüm ve 

yaralanmasıyla sonuçlanmamıştır. Bu süreçlerde aynı zamanda ilgili tarafların 

yaşamlarına ait değerler de hedeflenmiş ve tahrip edilmiştir. Bu nedenle tarihin değişik 

zamanlarında meydana gelen savaşlarda birçok yerleşim birimi, sembol ve değere bilinçli 

olarak zarar verilmiş ve yok edilmiştir. Yüzyıllar boyunca, savaşın bu yöndeki 

tahribatlarını azaltmaya yönelik (sadece bazı dinsel ve yerel vesikalarda belirtilen 

sınırlayıcı maddeler dışında) genel anlamda herhangi bir evrensel ve ulusal ölçekli 

düzenleme yapılmamıştır. Böylelikle yüzyıllar boyu insanlık savaşlarda birçok kavmini 

yitirmiş, sayısız yerleşim birimiyle birlikte, emeğinin ürünü olan sayısızca değerini de 

yok etmiştir. Savaşın dünya ölçekli bir hal aldığı I. ve II. Dünya savaşlarında, tarihinde en 

büyük insan kaybı ve tahribatları yaşayan insanlık, bu noktadan itibaren gerek düşünsel 

anlamda geldiği düzey, gerekse telafisi mümkün olmayan bu kayıp ve tahribatları bir 
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daha yaşamamak adına bir araya gelme arayışına girmiş ve ilk adım olarak Birleşmiş 

Milletler Örgütü kurulmuştur. 

 

 

Resim:2-Müzelerdeki eserler tahrip edilirken-Irak.(Ayşe Bursalı, 

http:www.arkeofili.com-25 Şubat 2015) 

BM örgütünce, bir yandan savaşların yaşanmaması ve önlenmesine yönelik 

çalışmalar yapılırken, bir taraftan da savaş süreçlerinde uyulacak kural ve mevzuatların 

geliştirilmesi çabası içerisine girilmiştir. Bu çabaları, aynı zamanda savaş süreçlerine 

özgü bir kültür ve ahlak oluşturmanın ön adımları olarak da kabul etmek mümkündür. 

Böylelikle, savaşlarda muhatapların belirlenen kurallar dâhilinde hareket etmeleri 

sağlanmaya çalışılırken, öte yandan bu kurallara neden uyulması gerektiğinin gerekçeleri 

hakkında bilinçlenme, farkındalık ve bir kültür oluşturmanın hedeflendiği açıktır. Bu 

anlamda dünya savaşlarını dönüm noktası olarak belirtmek mümkündür. Bu noktadan 

itibaren kültürel miras daha bir anlam kazanırken, neleri kapsadığı önemsenmiş ve 

korunmasına ilişkin çalışmalar artırılmıştır. Bu çalışmalar ulusal ve uluslararası ölçekte 

yapılırken, aynı zamanda bir taraftan da bu varlıkların nasıl korunacağına dair değişik 

bilimsel yaklaşımlar ortaya koyularak, günümüze kadar gelinmiştir. Bu alana ilişkin 

günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda, kültürel mirasa verilen değerin daha bir 

anlam kazandığını söylemek mümkündür. Ancak günümüz pratiğine bakıldığında, bu 

anlamın büyük ölçüde kendine ait olanda somutlandığı görülmektedir. Bu temelde 

kültürel miras tanımlanmasının halen yaygın şekilde din ve ırk temelinde bir mülkiyet 

çerçevesi içerisinde değerlendirildiği, bu çerçevenin dışında kalanların ise başta savaş 

süreçlerinde olmak üzere yaygın şekilde yok edilmeyle karşı karşıya kaldığı yaşanan bir 

gerçektir. Bu yaklaşım, günümüzde yaşanan savaş ve çatışmalı süreçlerde açıkça kendini 

ortaya koymakta ve ne yazık ki kültürel mirasa büyük zararlar veren tutumun da esasını 

oluşturmaktadır. 

Uluslararası toplumun bu alandaki kurum ve kuruluşlarınca, savaş ve çatışmalı 

durumlarda, taraflara savaşın sınırlarını oluşturacak şekilde uyulması gereken birçok 

mevzuat ve kuralın günümüze kadar geliştirilerek yapıldığı bilinen bir gerçektir. Bu 
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anlamda, yapılan bu mevzuatlara uyulması halinde savaş süreçlerinde günümüzde 

kültürel miras esasında sorun olarak yaşadığımız birçok trajedinin de büyük ölçüde 

yaşanamayacağını söylemek mümkündür.  

2. KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMA SÜRECİ 

Yaşamın başlangıcından günümüze kadar insan ve insan topluluklarının 

yaşamlarının tüm detaylarından süzülerek meydana gelen maddi ve manevi değerlerin 

tamamını ifade eden kültürel miras; bu anlamda insanın bilinen tüm zaman dilimleri 

içinde yaşayıp biriktirdiği ve kendinden sonrakilere aktardığı bir tür veriler dizisidir 

(URL 1).Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve Avrupa 

Konseyi öncülüğünde imzalanan sözleşmelere göre de Kültürel Miras, tarih, sanat veya 

bilim açısından istisnai evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resim alanındaki 

şaheserler, arkeolojik nitelikteki eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar, eleman 

birleşimleri, yapı toplulukları ve sitler olarak tanımlanır. Bu anlamda, UNESCO 

(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Kültür Kurumu), HABITAT (Birleşmiş Milletler İnsan 

Yerleşmeleri Merkezi), ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) ve Avrupa 

Konseyi gibi küresel düzlemdeki organizasyonlar tarafından yayınlanan sözleşme, tüzük 

ve kararlarda kültürel miras, insanlık tarihinin “Ortak Belleği” olarak değerlendirilmekte 

ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılması önemsenmektedir (Çakırca, 2010). 

Ülkemizde de 14.07.2004 tarih ve 5226 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da, 

"Korunacak Değerler ve Kültürel Miras"; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, 

din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal 

yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan, yer üstünde, 

yeraltında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar olarak tanımlanmıştır.  

Kültürel miras kavramı tabi ki sadece elle tutulur, gözle görülür taşınmaz kültür 

varlıkları değildir. Bu kapsamda, kuşaktan kuşağa aktarılan, çeşitli örf, adet ve ananeler 

gibi toplum yaşamının akışını belirleyen "halk kültürü" de "soyut kültürel miras" olarak 

ifade edilir. UNESCO 1972 yılında Somut Kültürel Mirasının Korunmasına dair 

Sözleşmeyi; 15 Ekim 2003 tarihinde de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesi’ni kabul etmiş ve yürürlüğe koymuştur.4 

Ortaçağ'ın ortalarına kadar, Avrupa dahil tüm dünyada sadece bir “Maddi ve 

Turizm Değeri” olarak değerlendirilen kültürel miras verileri; 16. yüzyıldan itibaren 

bilgiye ulaşmanın kaynakları olarak değerlendirilmiş olup, araştırma ve korumanın 

konusu haline gelmiştir. 

Öte yandan düşünsel dünya da bilinmeyenlerin çözümünün, farklı yerlerdeki 

bulguların ilişkilendirilerek düzenlenmesini gerekli kılması, uygarlık tarihinin bir bütün 

                                                           
4 Türkiye “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ni 27 Mart 2006 tarihinde 

imzalamıştır. 
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içinde tüm insan ve toplumları içine alacak şekilde ele alınmasını sağlamıştır5 

(Özdoğan,2001).  Bu yaklaşımın, 17. yüzyıldan itibaren Avrupa düşünce sisteminde, 

"Dünya Kültür Mirasını Sahiplenme" kurgusunu doğurmasıyla,6kültürel mirasın 

günümüze kadar değişik boyutlarda uluslararası platformlarda ele alınmasını sağlamış ve 

(değişik boyutlarında) mevzuatı oluşturulmuştur (Madran,2005).7 Düşünsel kökeni 

Avrupa’ya ait olan bu düşüncenin doğuşu ve gelişimi; kuşkusuz Rönesans, Sanayi 

Devrimi, ulus-devletin ortaya çıkışı gibi olaylar ve kavramlar ile de direk ilişkilidir.8 Bu 

anlamda, Avrupa’da 17.yy.’dan itibaren gelişmeye başlayan koruma anlayışının, 

18.yy.’dan itibaren kavramsallaşmaya ve kurumsallaşmaya başladığını söylemek 

mümkündür (Altınyıldız, 1997). 

 2.1.Kültürel mirasın korumasına ilişkin Uluslararası kurumsal yapılanma 

süreci: 

Tarihin her döneminde savaş, yıkım ve katliamlara sahne olan dünyamızda 

koruma isteği, kaçınılmaz olarak tarih boyunca her zaman insanları düşünmeye ve 

tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu anlamda sürekli tahrip edilerek yok edilen kültürel 

mirasın korumasına ilişkin çalışmaların (kaygıların) çok eskilere dayandığını söylemek 

mümkündür. Savaşlarda toplum tarafından kutsal sayılan veya değer verilen eserlerin 

korunması kaygısıyla başlayan koruma yaklaşımı, zamanla sonraki süreçlerde toplumları 

savaşlarda kültürel mirasın korunmasına ilişkin kararlar, ulusal ve uluslararası 

düzenlemeler yapmaya ve işbirlikleri gerçekleştirmeye sevk etmiştir (Özel, 1998). 

                                                           
5 Birçok ülkede kültürel mirasın koruması uluslaşma süreciyle yakından ilgilidir; uluslar 

bağımsızlıklarını kazandıktan sonra, ayrıldıkları devletin kuruluşundan önceki dönemlere giderek 

kimlik arayışına girmişlerdir (Özdoğan, 2001). 
6 Avrupa’da aydınlanma dönemiyle başlayan tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma, ekonomik refah 

ile oluşan kent soylularının, kendi kimliğini tanımlanma çabalarının gereği olarak, Yunan kültür 

mirasını araştırması ile başlamıştır. Türkiye’de ise bu yöndeki girişimler ilk olarak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çöküş sürecinde batılılaşma ve batı kültürünü tanıyan elit bir kesimin çabaları 

ile başlamıştır. 
7 Bu yaklaşım ile ilk başlarda Ortaçağ'ın karanlık döneminden önce var olduğu bilinen Helenistik, 

Roma kültürlerinin görkemi ve dini kitaplarda geçen yer ve olayların kanıtları aranmıştır. Süreç 

içinde ortaya çıkan bulgular ışığında geçmiş; inanılandan farklı, çok daha eskilere inen ve tekdüze 

olmayan ve kendi içinde çeşitliliği olan bir süreç olarak değerlendirilmiştir. Bu anlayış, Avrupa 

düşünce sisteminde devrim niteliğinde değişimlere yol açmıştır. Bulgular; Avrupa düşünce 

sisteminin temelini oluşturan inanmak yerine kanıt aramak, durağan bir dünya yerine değişen, 

evrim geçiren bir dünya ve zamanın eskiliği gibi düşünsel anlamda yeni kavramları getirir. Bu yeni 

kavramlar, toplum bilimlerinden tüm doğa bilimlerine kadar her alanda bilimsel düşünce sürecini 

başlatmıştır (Özdoğan, 2004). 
8 1789 Fransız devrimi sonrasından halkın, soyluları ve krallığı simgeleyen saray, şato, kale, kilise 

gibi anıtları tahrip ve yağma etmesine duyulan tepkiler sonrasından, Avrupa’da 1830’lu yıllardan 

itibaren kültürel mirasın korunmasında bilinçli ve kapsamlı çalışmalar başlamasına neden 

olmuştur. 
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Bu kapsamda, 19.yy.’ın başlarında (1815) Viyana Kongresi’yle başlayan ve bir 

seri konferans ile devam eden uluslararası örgütlenme arayışları sonucunda, belirlenen 

işlevsel ve yönetsel hedefler doğrultusunda, birçok alanda ortak işbirliğinin temelleri 

atılmıştır.91898 ve 1907’de gerçekleştirilen “Lahey Barış Konferansları”nı bu anlamda, 

ilk uluslararası yasa oluşturma çabalarının başlangıcı olarak belirtmek mümkündür. Barış 

konferansları sürerken, gerçekleşen Dünya savaşları ve yıkımlar, toplumları daha da 

kaygılandırmış ve ortak hareket etmeye sevk etmiştir. Bunun sonucunda, evrensel barış, 

güvenlik ve dayanışmayı sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan Birleşmiş 

Milletler Örgütü (BM)10bünyesinde (Asatekin, 2004; Arapkirlioğlu,2003)Uluslararası 

düzeyde birçok sorunun çözümüne ilişkin de alt birim oluşumları oluşturulmuştur. Bu 

noktada, kültürel mirasının korunması ve bu yöndeki sorunların çözümüne katkı 

sağlamak için Kasım 1945 de oluşturulan UNESCO bu oluşumların en 

önemlilerindendir.11Bu tarihten sonra uluslararası alanda kültürel mirasın korunmasına 

ilişkin başlayan kurumsallaşma sürecini, statü durumuna göre; Uluslararası Kamu 

Kuruluşları, STK’ları ve özel kuruluşlar olmak üzere üç farklı kurumsal yapıda 

değerlendirmek mümkündür.12Öte yandan, Avrupa toplumlarında birlikte yaşama dair 

                                                           
9 Bu gelişmelere bağlı olarak başlayan ulusçuluk akımının yaygınlaşmasıyla “Ulusların kendi 

kadrini tayin etmesi” ilkesi sadece siyasal bir ilke olmaktan öte uluslararası bir hukuk ilkesine 

dönüşmüştür. Bunun sonucunda yeni devletlerin ortaya çıkması gündeme gelmiştir. Ayrıca 

Avrupa’da uluslararası hukuk düzenine ilişkin arayışlar, giderekten evrensel bir hukuk anlayışına 

doğru everilmiştir (Pazarcı, 1997). 
10 Birçok alt birime sahip olan Birleşmiş Milletler Örgütünün çalışma sistemi; dünya üzerindeki 

her probleme -kültür varlıkları dâhil- üye devletlerle hareket ederek ortak bir çözüm bulmaktır. 
11 UNESCO’nun içyapısı bakımından Genel Konferans, Yürütme Konseyi, Sekreterlik olmak 

üzere üç organı bulunmaktadır. UNESCO; eğitim, bilim ve kültür alanında faaliyet yürüten bir 

birim olup, amaçlarını, kendisine üye olan devletlerde kurulan milli komisyonlar aracılığıyla 

gerçekleştirmekte ve ayrıca bu alanda uluslararası işbirliğine katkıda bulunmaktadır. Kültürel 

mirasın korunması da faaliyet kapsamı içerisinde yer alan UNESCO, insanlığa ait kültür 

değerlerine sahip çıkmak ve yok olmalarını engellemek amacıyla,  evrensel kültür mirasın 

korunmasına yönelik olarak, tehdit altında olan anıt ve sitlere uzman ve maddi destek 

sağlamaktadır (Ahunbay, 1996). 
12Kültürel varlıkların geleceği ile ilgilenen uluslararası sivil toplum kuruluşları (NGO)  

1933 - OWHC - (Dünya Mirası Şehirleri Teşkilatı/Organization of World HeritageCities) 

1946 – ICOM (International Council of Museums – Uluslararası Müzeler Konseyi)  

1964 – ICOMOS (International Council on MonumentsandSites – Uluslararası Anıtlar ve Sitler 

Konseyi)  

1988 – DOCOMOMO (Mimari Akımın, Sitlerin ve Çevresinin Uluslararası Koruma ve Belgeleme 

Grubu) 

EUROPA NOSTRA - Avrupa Kültür Mirası Federasyonu 

ICA- Uluslararası Arşiv Komisyonu 
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oluşan kaygıları gidermeye yönelik olarak, ayrıca ekonomi ve siyasi alanda işbirliğini 

sağlamak amacıyla, 5 Mayıs 1949'da Avrupa Konseyi (AK), 1951 yılında Avrupa Birliği 

(AB) ve 1958 yılında ise Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur. Kültürel 

mirasın korumasında önemli görevler üstlenen AK13 ve UNESCO oluşumlarından 

itibaren bu alanda kendilerine bağlı birçok alt birim oluşturmakla birlikte, ayrıca birçok 

antlaşma/sözleşme ve tüzüklerin hazırlanmasına da katkı sağlamışlardır (Ahunbay, 2000). 

Bu bağlamda, UNESCO tarafından Kasım 1972 yılında, “Dünya Kültürel ve 

Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi” imzalanmış ve liste uygulaması 

başlatılmıştır.14Aynı şekilde,14.05.1954 tarihinde "Silahlı Çatışma Hâlinde Kültür 

Varlıklarının Korunmasına Dair Sözleşme ve Ekleri", 17.11.1970 tarihinde ise "Kültür 

Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanmasıİçin Alınacak 

Tedbirlerle İlgili Sözleşme" imzalanarak yürürlüğe konulmuştur (Tezcan,1996). Öte 

yandan, kültürel mirasın korunmasını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, 1972 yılında 

“Dünya Mirası Fonu” (WHF),1995yılında da “Dünya Mirası Merkezi” (WHC) 

kurulmuştur. Taraf devletler üzerinde yaptırım gücüne sahip uluslararası kamu kuruluşları 

olan bu kuruluşlar, yaptıkları etkinliklerle, üye ülkelerde ve dünyanın her yerinde kültürel 

mirasın koruması konusunda politikalar veStratejiler 

geliştirmektedirler(Erder,2007).Devletlerdeki demokratik yapılanma ve toplumsal 

                                                                                                                                                               
Kültürel varlıkların geleceği ile ilgilenen uluslararası kamusal kuruluşlar (IGO) 

1920 – 1946 – League of Nations (Uluslar Birliği)’ın Uluslararası Müzeler Birliği (Cenevre)  

1945 – UNESCO  

1949 – CE (Council of Europe – Avrupa Konseyi)’nin Kültürel İşler Bölümü (Strasburg)  

1956 – ICCROM (Uluslararası Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarım Araştırma Merkezi)  

1972 – UNESCO Dünya Miras Vakfı (Paris)  

1995 - UNESCO Dünya Miras Vakfı UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne dönüşmüştür. (WHC). 

Özel Kuruluşlar  

1965 – WMF (World MonumentsFund – Dünya Anıtlar Vakfı)  

1985 –Getty Koruma Enstitüsü 

13 AK tarafından 19 Aralık1954 yılında kabul edilen “Avrupa Kültür Sözleşmesi’nin” birinci 

maddesiyle, ortak kültürel mirası koruyacak önlemler alınmaya karar verilmiştir. 1970 yılı 

“Avrupa Koruma Yılı” ilan edilirken,( Erder, a.g.e.) 1975 yılında itibaren Avrupa Konseyi 

tarafından “Geçmişimiz İçin Bir Gelecek” sloganıyla yürütülen bir dizi etkinlik sonucunda 

“Amsterdam Bildirgesi” açıklanmıştır. Amsterdam Bildirgesiyle koruma ilkelerinin bölgesel 

planlama politikalarına yansıtılması sağlanmıştır Avrupa Konseyi 1985 yılında "Avrupa Mimari 

Mirasının Korunması Sözleşmesi", 1992 yılında ise Malta'da “Avrupa Arkeolojik Mirasın 

Korunması Sözleşmesi” imzalamıştır (Ahunbay, 2000). 

14 Buna göre, her ülke kendi topraklarında bulunan ve dünya mirası listesine girmesini uygun 

bulduğu kültürel ve doğal varlıkların envanterlerini, ‘Dünya Mirası Komitesine’ bildirmekle 

yükümlü tutulmuştur (Gerçek, 2005).    
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bilincin gelişimiyle birlikte, diğer alanlarda olduğu gibi kültürel mirasın korunmasında 

dakamu kuruluşlarının yanında ayrıca günümüze kadar birçok sivil toplum örgütü de 

oluşturulmuş ve uluslararası nitelik kazanmıştır15(URL 2).Bu anlamda, gerek ulusal 

gerekse uluslararası düzeyde kültürel miras ile ilgili hatırı sayılır bir kurumsalvarlıktansöz 

etmek mümkündür. 

3. SAVAŞ ORTAMLARINDA KÜLTÜREL MİRASI KORUMA 

MEVZUATININ GELİŞİMİ 

3.1. Başlangıçtan I. Dünya Savaşı'na kadar 

Ekonomik, politik, ulusal ve dini amaçlara ulaşabilmek için devletlerin ya da 

toplumsal sınıf ve gurupların giriştikleri silahlı çatışmalı durum olarak tanımlanan 

savaşların tarihi çok eskilere dayanır. Bu kapsamda karşı tarafı yıldırmak, maddi ve 

manevi zarar vermek için gerçekleştirilen silahsız faaliyetler de genellikle savaş tanımına 

dâhil edilirler(URL 3).Yapılan bir araştırmaya göre, 5560 yıllık insanlık tarihi kesitinde 

14531 savaşın meydana geldiği tespit edilmiştir. Buna göre her yıl için ortalama en az 2 

savaşın meydana geldiği göz önüne alınırsa, insanlık tarihinin adeta savaşlar tarihi 

olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır(Aslan, 2008). 

Savaşlarda toplum tarafından kutsal sayılan ve değer verilen tarihi, kültürel 

değerlerin yok edildiği yönündeki farkındalık; zamanla kültürel mirası koruma kaygı ve 

düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu düşüncenin gelişimi, barış ve savaşlar döneminde bu 

değerlerin tahribini engellemeye yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte kurumsal 

düzenlemeler yapılması ve işbirliklerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Birçok ahlak ve 

din kuralının iyilik yapmayı emretmesi, hukukun da kötülük yapmayı yasaklaması gibi 

sebeplerle hazırlanan ilk düzenlemelerde, ahlaki ve dinsel emirlerden faydalanılmıştır.  

Bu durum, daha sonraki süreçlerde belirlenen kurallara itaati sağlamak adına hukuksal 

düzenlemelere dönüştürülmüştür. Bu anlamda, savaş ve çatışmalı ortamlarda kültürel 

mirasın korumasına dair hikâyeyi Milattan Önceye götürmek yanlış olmaz. Sürece 

bakıldığında, savaş ve çatışma dönemlerinde kültürel mirasın korunması 18. yy’in sonuna 

kadar dinini ve gelenekse ldüzenlemelerle yapıldığı görülmektedir.16 Daha sonraki 

süreçlerde, bazı düşünür ve askeri idareciler tarafından geliştirilen prensipler (Carl Von 

Clausewitz Prensipleri gibi...) olsa da uluslararası anlamda ilk düzenlemelerin Viyana 

Kongresiyle başladığını söylemek mümkündür. Avrupa kıtasında viyana kongresiyle 

başlayan bu süreç 1. dünya Savaşına kadar Lahey’de bir dizi çalışmaya evrilirken, öte 

                                                           
15 Rönesans ve endüstri devrimiyle, Avrupa'da sanat, siyaset ve devlet yapısından toplumun her 

alanına kadar yeniden yapılanma süreci başlamış olup, Toplumda STÖ’leri bir üstyapı kurumu 

olarak geliştirmiştir (Keyman, 2004). 
16 Brahma Kanunlarında,(MÖ.800-400 MÖ) tüm insanlar yaratıcının işi ve yaratıcının kardeşi 

olarak görülmekte, savaş sırasında şehirlerin, tapınakların ve diğer dua yerlerinin tahrip edilmesini 

yasaklayan hükümler bulunmaktaydı. 
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yandan aynı zaman diliminde Amerika kıtasında da bazı çalışmalar yapılmıştır. Roerich 

Sözleşmesi (1904) ve Washington Antlaşması (1935) bu anlamda yapılan önemli 

çalışmalardır. 

 

Resim:3-Bosna-Hersek'teki Mostar Köprüsü-1993 yılında Savaşı sırasında tahrip edildi 

(http:www.dw.de/p).  

Korumaya dair yapılan bazı dini ve geleneksel düzenlemeler 

Bu kapsamda eski Hindistan’da hazırlanan Brahma Kanunları (MÖ.800-

400),17Antik Yunan'da (MÖ. 756-146) Olympus, Delos, Delphi ve Dodone gibi şehirler 

için ilan edilen “Kutsal ve İhmal Edilmeyecek-Korunacak Şehirler Vesikası",18ve MÖ. 80 

yılında Sicilya’da çeşitli anıtları yağmalayan Romalı Verres'a Cicero tarafından kesilen 

tazminat ödeme cezası,19gibi düzenleme ve uygulamaları bu anlamda yapılan ilk 

çalışmalar olarak belirtmek mümkündür. Milattan sonraki süreçte de 18.yüzyıla kadar bu 

yönlü çalışmaların dini ve yerel düzeyde yapıldığı görülmektedir. Ortaçağ Avrupa’sında 

yayınlanan “Şövalyelik Kodları” (M.S. 476 -1500),20Hz. Ebubekir'in (M.S. 632-634.) 

                                                           
17Aynı şekilde Antik Yunan'da (MÖ. 756-146) Olympus, Delos, Delphi ve Dodone gibi şehirler 

“Kutsal ve İhmal Edilmeyecek, Korunacak Şehirler" olarak değerlendirilmiş ve saldırılardan 

korunmuştur. 
18 MÖ. 80 yılında Sicilya’da çeşitli anıtları yağmalayan Romalı Verres, Cicero tarafından protesto 

edilerek tazminata mahkûm edilmiş; 9.yy’da ise Cherlemogne, prensip olarak kültür varlığının ait 

olduğu yerde kalmasını isteyerek, başka bir yere götürülmelerine karşı çıkmıştır (Özel, 1998). 
19 Ortaçağ Avrupa’sında yayınlanan “Şövalyelik Kodları”ında bu kural kilise ve manastırlar için 

de dikkate alınmıştı (M.S. 476 -1500). 
20 Hz. Ebu Bekir de Suriye'ye gönderdiği Hz. Usame’ye şu talimatı vermiştir; "Ey Üsâme! İhanet 

etmeyin, haksızlık etmeyin, mal yağmalamayın, (meşru öldürmenin dışına çıkıp) müsle yapmayın 

(ölü cesedin azalarına dokunmayın); çocuk, yaşlanmış, ihtiyar, kadın öldürmeyin, hurmalıkları 

kesip yakmayın. Meyveli bir ağacı da kesmeyin. Yemek maksadı olmaksızın davar, sığır, deve 
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Suriye ve Irak'ın fethinde ortaya koyduğu talimatları,bu türden hassasiyetler olarak 

belirtilebilinir.21 

Carl Von Clausewitz'in (1780-1831) prensipleri: 

Geleneksel savaş törenleri ve kurallarına ilk modern insancıl prensipler getiren 

Prusyalı askeri düşünür ve stratejist Carl von Clausewitz (1780-1831) 18. yüzyılın sonuna 

doğru savaş ve savaşın kural tanımazlığına karşı bu anlamda ilk kez tüm toplumlara hitap 

edecek türden prensipler geliştirmiştir. Savaşın yönetilmesine ilişkin hazırlanan bu 

prensipler, askeri hedeflere yönelik savaş emirlerinin sınırlamalarını içermektedir. 

Viyana Kongresi (1815) 

19.yüzyılın başını savaş kurallarını belirlemeye yönelik ilk uluslararası ölçekte 

girişimlerin başlangıcı olarak kabul etmek mümkündür. Napolyon Bonapart’ın 

yenilgisiyle 1815'te toplanan Viyana Kongresi’nde Avrupa’nın yeni sınırları tartışılmakla 

birlikte, aynı zamanda yağmalanan eserlerin geri verilmesi kuralları da belirlenmiştir 

(URL 5).Kıta Avrupa’sında savaşın kurallarını belirlemeye dair uluslararası ölçekte bu 

gelişmeler yaşanırken, öte yandan iç savaş yaşayan diğer bir kıta Amerika’da da aynı 

şekilde bu yönlü çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Amerikan iç savaşı (12 Nisan 

1861-12 Nisan 1865) sırasında hazırlanan kararname ile kuşatma altında veya 

bombardıman sırasında sanat eserlerinin, bilimsel koleksiyonların, kütüphanelerin ve 

hastanelerin tahribatını önlenmeye yönelik kurallar hazırlanmıştır. 

1 ve 2. Lahey Sözleşmeleri 

İlki 1899 ikincisi 1907 yılında gerçekleşen bu toplantılar, Cenevre Sözleşmesi ile 

birlikte savaş dönemlerinde işlenen suçlara ilişkin düzenlenmeler getiren ilk uluslararası 

laik çalışmalardır. Bu serinin üçüncüsü 1914 yılında yapılması planlandıysa da ancak 

Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle gerçekleştirilememiştir. Kültürel mirasın 

koruması için de bir takım kuralları kapsayan ve 1. ve 2. Lahey sözleşmeleri olarak 

tanımlanan bu akit, aynı zamanda savaşlarda kültürel mirasın korunmasına yönelik ilk 

uluslararası akittir. Antlaşma; savaş sırasında savunmasız şehirlere, kültürel ve tarihi 

binalara saldırıları yasaklamıştır (Madde 7). 

 

Roerich Sözleşmesi-1904 

                                                                                                                                                               
öldürmeyin. Yol boyu mabetlere çekilmiş insanlara rastlayabilirsiniz, onlara dokunmayın, 

ibadetlerine karışmayın." (İbnü'l-Esir, 2/335) (URL 4) 
21 Hatırlanacağı üzere Napolyon Bonapart, 1794’te Belçika’yı daha sonra İtalya’yı işgal ettiğinde 

“BelvedereApollo’su”, “Gladyatörün Ölümü”, “Lacoon” gibi dev yapıtları Paris’e taşımıştı. 

Mısır’ı işgale giderken donanmasında amiral ile generalden daha çok arkeolog, Egyptolog (Mısır 

Bilimci) bulunan Bonapart, Osmanlıların yardımına gelen İngilizlere yenilince onun 

yağmalattırdığı Mısır tarihi bu kez Louvre Müzesi yerine British Müzesi’ne taşınmıştı. 
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Amerika Birleşik Devletleri ile diğer Amerika cumhuriyetleri arasında 

imzalanmıştır. Bu anlaşma, aynı zamanda kültürel mirasın savaş dönemleriyle birlikte 

barış zamanlarında da koruma yaklaşımını ortaya koyan ilk uluslararası antlaşmadır. 

Washington Antlaşması ve ilk kültürel miras işareti-1935 

Washington Anlaşması, 1904 de imzalanan Roerich Sözleşmesi’nin geliştirilen 

değiştirilmiş halidir. 21 Amerika eyaletinin imzaladığı bu anlaşma halen Kuzey, Orta ve 

Güney Amerika’nın büyük bir bölümünde yürürlüktedir. Bu anlaşmanın 3. maddesiyle, 

ilk kez savaş sırasında korunacak kültürel mirasa ilişkin işaretleme geliştirilmiştir (Beyaz 

zemin üzerine birbirine bitişik üç kırmızı daire). 

 

Resim 4: Dresden'deki “Frauenkirche” 2. Dünya savaşında tahrip 

edildi.(Foto.:http:www.dw.de/p) 

 

3.2. Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar 

I. Dünya Savaşı, kendinden önceki savaşlardan çok farklı özellikler gösterir. Bu 

savaş, modern çağların en ağır ve en acımasız ‘Topyekûn Savaş’ı olarak kabul edilir. 20. 

yüzyıldan önceki savaşlar belirli cephelerde olup ve savaşa katılan ülkelerin halkları 

direkt olarak savaşın etkilerine maruz kalmaz iken, (Daha çok gıda ve ihtiyaç maddeleri 

sıkıntısı halklar üzerinde etkili olurdu) I. Dünya Savaşında bu durum değişmiştir. I. 

Dünya savaşında cephe gerisi saldırıları, sabotajlar vb. savaş taktikleri savaşan devletlerin 

sivil halklarının sosyal hayatlarını düzenli bir şekilde sürdürmelerini imkânsız hale 

getirmiştir (Hobsbawm,2006). 

Tahkim edilmiş ağır silahlarla donatılmış siperlerde, tarafların çok ağır 

kayıplarına yol açan çatışmalar yaşanmıştır. Ayrıca, Almanya bazı çatışmalarda klor gazı 
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kullanarak tarihte ilk kimyasal saldırıyı gerçekleştirmiştir (Hitler,2005).Siper savaşlarında 

kullanılan silahlar büyük gelişmeler göstermiş,İngilizler İlk olarak batı cephesinde 

tanklar, zırhlı araçlar ve tanksavarlar kullanmıştır (Sander,1998). 

Tüm ülkelerden 65.038.810 askerin katıldığı bu savaş, arkasında resmi rakamlara 

göre toplam 8.556.315 ölü, 21.219.452 yaralı ve 7.750.945 kayıp veya esir bırakırken, 

aynı zamanda insanlık tarihine ait beleği oluşturan kültürel mirasın da büyük bir 

bölümünün tahribine neden olmuştur. Ayrıca I. Dünya Savaşı ülkeler arasındaki sorunları 

çözümlememiş, ağır yaptırımlar içeren antlaşmalar sonucu, savaş sonrası gelişen aşırı 

milliyetçilik, yeni oluşan faşizm ve nasyonal sosyalizm gibi ideolojiler II. Dünya 

Savaşı'na zemin hazırlamıştır.(ETV, Tarih Der.,2009). 

Milletler Topluluğu'nun Kuruluşu-1931 

Bu süreçte savaş sonrasında insan kaybı ve yıkımlara dair ortaya çıkan ağır 

bilanço ve 1907 Lahey Antlaşması prensiplerinin ihlal edilmesi ve geleceğe dair kaygılar 

üzerine bir araya gelen ülkeler tarafından 1931 yılında dönemin “Birleşmiş Milletleri” 

olarak adlandırılan “Milletler Topluluğu” (the League of Nations) oluşturulurken, Bu 

kapsamda kültürel mirasın korunmasına dair hassasiyetleri paylaşan topluluk üyeleri 

“Savaş Sırasında Sanat Eserleri ve Tarihi Binaların Korunması Hakkında Uluslararası 

Anlaşma”yıaynıyıl imzalamıştır. Ancak bu çabalar II. Dünya savaşının çıkmasını 

önleyememiş 1939 yılında tekrar altı yıl süren bir dünya savaşı felaketiyle karşı karşıya 

kalmıştır.  

3.3.İkinci Dünya Savaşı'ndan yakın geçmişe kadar 

İkinci dünya savaşında başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülkede 

tarihi şehirler(Lubek, Exeter, Norwich, York ve Canterbury) yoğun hava 

bombardımanıyla yerle bir edildi.22Geleceğe dair ortaya çıkan kaygılar ülkelerin 

tekrardan dünya barışı ve güvenliğini tesis etmek üzere bir araya gelmesini gerekli kılmış 

ve Birleşmiş Miletler Örgütü kurulmuştur. 

                                                           
22 İkinci dünya savasının kaçınılmaz olduğunu gören ABD Başkanı Roosevelt 1 Eylül 1939’da 

Almanya, Fransa, Polonya ve İngiltere devlet başkanlarına gönderdiği mektubunda sivil insanlar 

üzerine ve silahsız şehirlere hava saldırılarının düzenlenmemesini öneriyordu. 
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Resim 5: Fransa-Notre-Dame de Reims, 1.Dünya Savaşında tahrip edildi (Foto: 

http:www.dw.de/p).  

 

Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Kuruluşu-1945 

Böylelikle Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dünyada güvenlik ve barışı tesis 

etmek üzere kurulan “Milletler Topluluğu”, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında 

1945 yılında  “Birleşmiş Milletler (BM)" Örgütü'ne dönüştürülmüş ve bu örgütün çatısı 

altında kültürel mirasın koruması açısından da önemli bir global kuruluş olan Birleşmiş 

Milletler Eğitim-Bilim ve Kültür Organizasyonu olan UNESCO kurulmuştur (16 Kasım 

1945).23Bu kapsamda hazırlanan Cenevre Sözleşmesi (1949) ve Lahey-1954 sözleşmeleri 

önemlidir. 

BM ve UNESCO’nun kuruluşu ile birlikte bu kuruluşlara bağlı birçok alt koruma 

birimi oluşturulmakla birlikte savaş ve barış dönemlerinde insan hakları ve korumaya dair 

birçok sözleşme ve tüzükler de hazırlanarak yürürlüğe konulması sağlanmıştır. Cenevre 

Sözleşmesi İnsan hakları esasında, Lahey-1954 Sözleşmesi ise "Silahlı Çatışmalarda 

Kültürel Mirasın Korunmasına dair Lahey Sözleşmesi”nin I. Protokolü olup, bu bağlamda 

kültürel mirasın korunması esasında önemli uluslararası kabul ve akitlerdir. 

 

                                                           
23 Türkiye bu organizasyona 4 Kasım 1946’da katıldı. 
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Silahlı Çatışmalarda Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi-Lahey1954 

 UNESCO’nun koruma bağlamında ilk yayınladığı sözleşme, "Silahlı 

Çatışmalarda Kültürel Mirasın Korunmasına dair Lahey Sözleşmesi'nin I. 

protokolüdür(1954).24Sözleşmenin V.Bölüm 16. maddesinde ilk kez, uluslararası alanda 

savaş sırasında korunacak kültürel miras için belirlenen "Mavi Kılıç" sembolü tarif 

edilmiştir.Sözleşmeye bir Uygulama Tüzüğü ve iadelere ilişkin protokol ile birlikte ayrıca 

üç adet de tavsiye metni eklenerek kabul edilmiştir. Ek Protokol, sözleşmeden bağımsız 

olarak taraf olunabilecek bir belgedir (Protokole taraf olmadan Sözleşme’ye taraf olmak 

da mümkündür).  

Uygulama Tüzüğü ise sözleşme'nin adeta tamamlayıcı bir eki niteliğinde olup, 

metinler bir bütün olarak savaş zamanında kültür varlıklarının korunmasına dair temel 

mevzuatı oluşturur. 7 Ağustos 1957'de yürürlüğe giren sözleşmenin getirdiği en önemli 

yenilik ve kolaylık, daha önce muğlâk ve çok çeşitli deyimlerle ifade edilen olguları 

"Kültürel Varlık" ortak paydasıyla tanımlayan ilk belge oluşudur. 

1954 Lahey Sözleşmesi, bir bakıma 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin eşdeğeridir. 

1949 Sözleşmeleri insan varlığını ön plâna çıkararak onu korumaya yönelirken, 1954 

Lahey Sözleşmesi insanın yaratıcı dehasından ortaya çıkan değerleri korumayı 

amaçlamıştır(Öktem,1998).Taraf devletlerin resmi, sivil ve askeri kurumlarına 

yükümlülükler getiren Lahey-1954 Sözleşmesi, bu yükümlülükler ile devletlerin; çatışma 

öncesinde, sırasında ve sonrasında kültürel mirasın korunması için askeri planlamalar da 

dâhil olmak üzere tüm yapısal uyum çalışmaları ve alması gerekli tedbirleri önceden 

belirlenmesini şart koymuştur. 

                                                           
24 Türkiye bu protokolü 15 Aralık 1965 tarihinde imzaladı. 
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Resim 6: Humus-Haçlı Kalesi-11 Temmuz 2014 de bombalanma 

görüntüsü(http://www.korhaber.com/haber) 

3.4. Yakın geçmiş ve günümüz savaşları bağlamında koruma: 

1970’li yılların sonuna doğru dünyada başlayan küreselleşmeyle birlikte merkezi, 

tek tipleştirici, homojen ve modernist kimlik yapısı; yerini etnik, dini ve yerel değerlerin 

ağır bastığı bir kimlik tanımına bırakmıştır. Bireyin kimlik tanımlamasındaki bu değişim, 

küresel güvenlik bakımından önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu değişim içinde yeni risk 

alanları ortaya çıkmış; özellikle dini ve etnik kimliğe dayalı şiddet belirgin bir biçimde 

artış göstermiştir. Bu tutumu, din veya etnik kimliğe dayalı örgütler kadar, devletler ve 

etnik gruplar da sergilemişlerdir. 

Günümüzde ve yakın geçmişte meydana gelen silahlı çatışma ve savaşlar 

pratiğine bakıldığında da bu nitelikteki yaklaşımlar açıkça görülmektedir. Çatışmalar 

sırasında rastlantısal olarak ortaya çıkan tahribatın dışında, neredeyse saldırıların tamamı 

bilerek, kasıtlı, planlı ve belli bir stratejinin parçası olarak kültürel değerlere 

yönelinmekte ve öteki olarak kabul edilen toplumun mevcut sembolleri olarak algılanan 

yapılar hedef alınarak yok edilmektedir.  

Dolaysıyla yakın geçmiş ve günümüz savaşlarının en bariz ortak karakteristik 

özeliği, hem insan hem de kültürel miras varlığı için topyekûn bir yok ediş esasına 
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dayanmış olmasıdır. Bosna-Hersek,25Afganistan,26Afrika ve Ortadoğu’nun27değişik 

alanlarında yakın geçmişte ve günümüzde meydana gelen savaşlar, bu türden savaşlar 

olup, hiç bir kural tanımadan şuursuzca katliamlar yapılmakta ve ayrıca kültürel miras 

adına da ne varsa tahrip edilerek yok edilmektedir. Özellikle Balkanlar’da meydana gelen 

silahlı çatışmalarda kültürel mirasların tahrip edilmeye devam edilmesi nedeniyle 

UNESCO, Lahey Sözleşmesi Birinci Protokolünü (1954) gözden geçirme gereğini 

duymuş, bunun üzerine sözleşmeyi geliştirerek Lahey Sözleşmesi İkinci Protokolünü 

(1999) üye devletlerin imzasına açmıştır. 

                                                           
25Bosna-Hersek Savaş Süreci:1992–1995 yılları arasında yaşanan bu savaşta, toplum bütün manevi 

değerleriyle birlikte kimliği ifade eden tüm yapıları yok edilmiştir. Saldırılar insanlar dışında tarih, 

kültür, inanç ve manevi mirasın değerlerine de yönelmiş, binalar, köprüler, köyler ve kasabalar, 

şehirler, yerleşim merkezleri, inanç merkezleri, arşivler ve sanat merkezleri ve hatta mezarlıklar 

zarar görmüş, tahrip edilmiştir. Bosna-Hersek’te 1992-1995 yıları arasında BM komiserliğinin 

tespitlerine göre; 1.2 milyon Boşnak mülteci olurken, 200 bin kişi ölmüş, 4.4 milyonluk nüfusun 

ise neredeyse yarısı evlerinden atılmış; ülkedeki evlerin %70’den fazlası geri gelme ihtimali 

doğduğunda dönmemeleri için imha edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir (Herscher,1998). 

Uluslararası Suçlar Mahkemesi tarafından Yugoslavya’da yapılanlar "insanlığa karşı suç" olarak 

nitelendirilirken, 26 Şubat 2007 tarihinde uluslararası Adalet Divanı, 1995 yılında Srebrenitza'da 

yaşanan ve 8 bin Boşnak'ın öldürüldüğü saldırıyı "soykırım" olarak nitelendirmiştir. Bu savaştan 

sonra durum değerlendirmesi yapan UNESCO 1954Lahey Sözleşmesi’nin İkinci Protokolü'nü 

hazırlama gereğini duymuştur(Torsti, 2004).  

26Afganistan'da Savaş Süreci:1992-1996 arasındaki iç savaşta Taliban’ın emri ile sayısız tarihi eser 

yok edildi. Mart 1993’te eşsiz bir koleksiyon barındıran Kabil Ulusal Müzesi bombalarla patlatıldı, 

patlamadan geriye kalan eserle yağmalandı. Aynı şekilde, “Bamyan Budaları"  olarak bilinen, Orta 

Afganistan'da, Kabil'in 230 km kuzey batısında, Bamyan vadisinde bulunan sarp kayalıklara 

oyularak yapılmış devasa iki Heykel Taliban tarafından 2001 yılında dinamitlenerek yok 

edilmiştir(URL 6). 
27Filistin, Irak ve Suriye: Filistin İsrail arasında yıllardır süren savaşta binlerce sivil can kaybıyla 

birlikte, yerleşim birimleri tüm varlıklarıyla bombardımana tabi tutulmakta ve yok edilmektedir 

(Salmon, 2006). ABD'nin Irak'a müdahalesi ile M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanan Mezopotamya 

eserlerini barındıran Ulusal Müze olmak üzere müzelerde 15 bin tarihi eser kaçırıldığı 

belirtilmiştir. Onlarca değişik uygarlıklara ait yerleşim birimi, tarihi yapı ve kültürel değer tahrip 

edildi. Halen tüm şiddetiyle süren savaşta, yerleşim birimleri (başta Şengal, Sincar ve Kerkük 

olmak üzere) ve kültürel mirasa ait değerler ve farklı etnik ve inanç yapılarına yönelik toplu 

katliamlar, insan ticareti ve köleleştirmeler (farklı inanca sahip kesimler) yaşanmaktadır.  

Irak'taki durumun benzeri Suriye'de sürdüğünü söylemek mümkündür. Halen tüm şiddetiyle 

devam eden ve on binlerce sivil insanın öldüğü bu savaşta, ırakta olduğu gibi onlarca yerleşim 

birimleri ve kültürel mirasa ait diğer unsurlarla birlikte farklı etnik yapılara yönelik toplu 

katliamlar (başta Kobani katliamı olmak üzere ve diğer yerleşim birimleri), Kobani insan ticareti 

ve köleleştirmeler yaşanmaktadır. 
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Silahlı çatışma durumunda kültürel varlığın korunmasına ilişkin 1954 Lahey 

Sözleşmesi’nin İkinci Protokolü-UNESCO, 1999 

Bu protokolde gözlenen en önemli gelişme, silahlı çatışmalarda kültürel mirasın 

korumasında ulusal sivil toplum örgütlerine de görev verilmesidir. Ayrıca, 1954 

LaheyBirinci Protokolünde belirtilen “Özel Koruma” (Bölüm II); İkinci Protokol'de-1999 

“Gelişmiş Koruma” adı altında genişletilmiştir (III Bölüm). Bu kapsamda "Gelişmiş 

Koruma" adı altında bulunan kültürel varlıklara ilişkin uluslararası listenin oluşmasına 

karar verilirken, komitenin uzman kişilerin yanı sıra devlet ve sivil toplum 

kuruluşlarından da tavsiyeler alınacağı belirtilmiştir. Sözleşmenin yayılmasına ilişkin 30. 

maddenin 3. fıkrasına göre, taraf ülkelerde; silahlı çatışma anında bu protokolün 

uygulanmasında sorumluluk taşıyan tüm askeri ve sivil yetkililerin bu kapsamda 

bilgilendirilmiş ve buna göre gerekli tedbirleri almış ve tüm sorumlulukları yerine 

getirmiş olmasına vurgu yapılırken,  tüm bu çalışmaların barış zamanında UNESCO ve 

ilgili devlet ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapılmasına aynı şekilde vurgu 

yapılmıştır. 

4.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İlgili uluslararası otoriterlerce sürekli geliştirilerek yapılan tüm mevzuat ve 

kabullere rağmen, ancak başta yakın çevremizde olmak üzere, kültürel miras tüm 

dünyanın gözleri önünde her gün savaş ortamlarında bilinçli ve planlı olarak yok 

edilmektedir. Değişik oluşumlarca din ve aidiyetler esasında başta Suriye, Irak ve 

Afganistan'da olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında yürütülen savaşlarda, dünya 

mirası ve uygarlığın birçok önemli yerleşimi ve bu alanlardaki değerler ile birlikte tüm 

dünyanın gözleri önünde bilinçli olarak tüm şiddetiyle yok etmeninin devam ettiği 

görülmektedir. Önceki dönemlerde savaş sırasında yapılan tahribatların özelikle savaşılan 

ülke ve toplumu sembolize eden ve ona ait varlıklarında yapılırken, bugün din esasında 

bu alanlarda yapılan savaşlarda ise tüm kültürel miras adeta düşman kabul edilerek yok 

edilmektedir. Buradaki önemli durum; yok edilen mirasın ve varlıkların hemen hemen 

hiçbirinin savaştıkları topluma ait olmaması ve onu sembolize eden varlıklar olmayışıdır. 

Ne Afganistan'da 1993 yılında bombalanarak yok edilen, “Bamyan Budaları"olarak 

bilinen Buda heykelleri, ne de Suriye ve Irak’ta dozer balyoz ve bombalarla yok edilen 

yerleşim ve kültürel varlıkların hiçbiri savaştıkları ülke ve topluma ait olmayıp, binlerce 

yıl önce bu alanlarda yaşamış uygarlıklara ait veriler olması; kültürel mirasın topyekûn 

düşman görüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda en son olarak, Irak'ın 

dünya mirası listesinde bulunan Nemrut yerleşimi ve aynı şekilde Suriye'nin Palmira 

yerleşimleri de bu nitelikte yerler olup, savaşan taraflarca büyük ölçüde tahrip 

edilmişlerdir. 

Her türlü evrensel değer tüzük ve kabulün adeta yok sayılarak bu tahribatların 

hallen olanca hızıyla sürdürülmesi, adeta uygarlığın beşiği sayılan bu coğrafyayı zaman 

geçtikçe daha da korkunç hale getirmektir. Bu kapsamda başta UNESCO olmak üzere 

ilgili tüm uluslararası kuruluş ve ülkelerin ise sadece bir bildiri yayınlamaktan öte hiç bir 

caydırıcı ve önleyici bir pratik ortaya koymaması, durumu daha da kaygı verici hale 
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getirmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu alanlarda yürütülen bu nitelikteki savaş ve silahlı 

çatışmalarda her türden evrensel nitelikteki tüzük ve kabul geçerliliğini yitirmiş 

durumdadır. Bu anlamda, uluslararası toplumun bu barbarlığı durdurmak için ne 

yapılması gerekiyor ise dayanışma içerisinde bir an evvel yapması önemli bir acilliyettir. 

Bu noktada, uygulanması halinde mevcut mevzuat ve kabullerin, hem savaş hem 

de barış zamanları için yeterli derecede olduğu açıktır. Ancak, günümüzde birey ve 

toplumlarının bu mevzuatları uygulama anlayış ve ahlakından yoksun olması, sorunun 

esasını oluşturmuş durumdadır. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası tüzük ve kabullerin 

işlerliğinin sağlanmasına yönelik olarak ilgili otoritelerce eğitsel ve kültürel politikaların 

geliştirilmesi, sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ve ihlallerde caydırıcı 

cezai müeyyidelerin uygulanması önemli olup, bu alandaki mevzuatın uygulanmasına 

katkı sunacaktır.  

Öte yandan günümüz savaşlarının topyekûn yok etme ve yağma üzerine kurulu 

bir kurguya dayalı olduğu görülmektedir. Bu kurgu, kaçınılmaz olarak üzerine çağımıza 

denk düşmeyen farklı birçok çarpık yaklaşımı inşa ettirmiş, savaş yürütücülerini ve 

taraftarı toplum kesimlerini düşünsel ve kültürel olarak sorunun bir parçası haline 

getirmiştir.  

Günümüzde, özelikle de yakın çevremizde yaşanan savaşların ağırlıklı olarak din 

mezhep ve ırk ekseninde yürütülmesi, düşünsel olarak bu alanlarda (sorun haline gelen 

hususlarda) günümüz uygarlığına uygun şekilde reformlara gidilmesini önemli 

kılmaktadır. Bu kapsamda farklılıklarla birlikte çok kültürlü yaşam anlayışının esas 

alınması ve farklı kesimlere ait mirasın korumasına yönelik çabalar değerli olmaktadır. 

Bunun da esasen demokrasi ve demokratik yaşam kültürü ile alakalı bir durum olduğu 

açıktır. Bu noktada yaşamın her alanında demokratik yaşam kültürüne katkı sunacak 

eğitimsel/kültürel politikaların geliştirilmesi ve bu yönlü ahlakın hayata geçirilmesi; tüm 

insanlığın emeğinin ürünü olan kültürel mirasın ve çok kültürlülüğün, bu barbarca 

yaklaşımlarla yok olmamasına en az yasalar kadar katkı sunacaktır. 
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MARKSİZM VE ANTROPOLOJİ: ELEŞTİRİLERİ VE GÜNCEL BAĞLAMI 

YENİDEN DÜŞÜNMEK 

MARXISM AND ANTHROPOLOGY: RETHINKING THE CRITICS 

AND CURRENT CONTEXT 

Ahmet Kerim Gültekin 

ÖZET 

Bu makalede, kültürü, tarihsel ve diyalektik maddeci perspektifiyle 

ele alan Marksizm ile Antropolojik bilimsel faaliyetin epistemolojik 

temelleri arasındaki tarihsel ve teorik ilişkiler irdelenmektedir. Makaledeki 

ana tartışma konusu, 19. yüzyılda Marksizmin insanlığın tarih öncesine ait 

toplumsal formasyonlarına ve sosyo-ekonomik etkinliklerine dair ihtiyaç 

duyduğu verileri sunan dönemin Antropolojik faaliyetleri ve argümanları 

hakkında “post” kuramcılar tarafından öne sürülen eleştirilerin Marksizme 

çevrilen uçları üzerinedir. 

Anahtar Kelimeler:  Antropoloji, Sosyal Bilimler, Marksizm, 

Kültürel Evrim. 

ABSTRACT 

In this essay, historical and theoretical relations between Marxism 

and Anthropology (as an active social science about human activity on social 

sphere) are being analyzed. Mainly the late 19th century is being focused. At 

this period, Anthropological sciences had gained a major role to explain the 

early history of mankind. Marxism had also used this argument. The 

grooving importance of Anthropology for Marxist theory is also considered.  

Keywords: Anthropology, Social Sciences, Marxism, Cultural 

Evolution. 

Giriş 

Sosyal bilimler açısından ele alınabilecek tüm çalışma konularıyla şu veya bu 

düzeyde ilişkili olan çağdaş Antropoloji, neredeyse yarım asırdır disiplinin gündemindeki 

soyut kültür tartışmaları bir kenara bırakılırsa, 19. yüzyıldan günümüze somut ekonomik, 

siyasal, sosyal görüngülere ve insan ilişkilerine temas eden bir disiplindir. Bu açıdan 

araştırıcıyı da ideolojik duruşunu belirginleştirme baskısı altında tuttuğu rahatlıkla 

söylenebilir. Ayrıca Antropolojiye içkin kabul edilen araştırma teknikleri de (katılımcı 

gözlem vd.) bilim insanlarını(alanda ve masada) düşünsel ve pratik tavır belirlemeye 
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kuvvetle itmektedir. Antropolojik bilimsel etkinliğin alamet-i farikası uzun süreli yüz 

yüze etkileşimin, nihayetinde, ilişkisel süreçlere “en objektif” (!) katılım iddialarını dahi 

tartışmalı kıldığı, bugün bilim insanlarınca yaygınlıkla hemfikir olunan bir olgudur.28 

Antropolojinin de Marksist teori gibi, insan toplumsallığının analizinde doğrudan 

ya da dolaylı olarak ideolojik tarafgirlikle malul olup olmadığı onun tarihsel sürecine 

bakılarak da tartışılabilir. Bu meyanda Wallerstein (1997), modernizmin şafağında Kıta 

Avrupası’nda beliren idiyografik ve nomotetik sosyal bilim alanları içerisinde 

Antropolojinin29 omuzladığı özgül işbölümüne vurgu yapar. Onun, Batı toplumları odaklı 

yeni sosyal bilim alanları (tarih, iktisat, sosyoloji vd.) dışında, “Batılı-olmayan” dünyaya 

dair yeniden “bilgi toplama” ve “bilgi üretme” alanı haline dönüşümünü tartışır. 

Antropoloji, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla değgin, tam olarak bu kapsamda uygulamaya 

konmuştur. Sömürgecilik ve takiben ulus-devletleşme bağlamında, hem Batılı (ve 

devamla Kuzey Amerikalı) ileri kapitalist ülkelerin emperyalist yayılmacılığında hem bu 

devletlerin kendi “ulusal bütünlüklerinin” ve “ulusal-tarihsel haklarının/çıkarlarının” 

inşası ve savunusunda, Antropoloji, deyim yerindeyse altın çağını yaşamış bir disiplindir. 

Batılı-olmayan ötekilerin yani “yerlilerin”, “ilkellerin”, “yazısız ve tarihsiz halkların” 

bilimi olarak Antropoloji, modern Batılının yeni-dünya paradigmasının ortaya çıkışında 

onun biyolojik ve kültürel varlığının yerini, sınırlarını, içeriğini belirlemiştir. Öte yandan 

modern dünyaya ait bir tür “iç ötekiler” de söz konusudur. Ulus devletlerin kırlarında, 

şehirlerin çevresinde kümelenmiş ve “ulus”un tarihsel/kırsal geçmişinin (geleneklerinin) 

izinlerin sürülebileceği yığınlar olarak “köylülerin” bilimidir Antropoloji. Kırlara, kırsal 

yaşama, bu dünyanın “bozulmamış” maddi ve manevi kültürel öğelerine bakılarak, ulusal 

türdeşliğin tarihsel ve toplumsal/kültürel temelleri açığa çıkarılmak istenmiştir.  

Batının, Batılı-olmayan dünyayı ve kentli-olmayan Batılıyı araştırma, bilgisini 

üretme faaliyeti olarak Antropolojinin sosyal bilimlerde kazandığı özgül pozisyon, uzun 

süreli katılımcı gözlem marifetiyle, insan ilişkilerindeki “mahrem” boyutları açığa 

çıkarma kabiliyeti açısından da ayrıcalıklıdır. Ek olarak, Antropoloji için merkezi, 

derinlikli ve çok boyutlu anlamsal veçheleri olan “kültür” kavramının toplumsal yapılar, 

işlevler, ilişkiler, semboller, imgeler vd. kuramsal eğilimler bağlamında da olsa 

davranışın analizinde “antropolojik perspektifi”30 ayırt edici kılacak şekilde araştırmaya 

                                                           
28 Antropolojik bilimsel etkinliğin nasıl icra edileceği üzerine farklı kültür kuramlarınca öne 

sürülen tartışmalar hakkında ilgili tarihsel kuramların öne çıkan isimlerince yapılan 

değerlendirmeler için mutlaka bkz. Altuntek, 2015. 
29 Antropolojik faaliyetin adlandırılması hususu, tarihsel ve mekânsal olarak önemli değişiklikler 

gösterir. Bu doğrultuda ortaya çıkan ekollerin kalıntıları durumundaki farklı adlandırmalar 

bugünde dahi kafa karışıklığı üretecek düzeydedir. Konu hakkında bilgilendirici metinler için bkz. 

Atay, 2000, Gültekin 2013a ve 2013b. 
30 Antropolojik perspektifi, üzerinde yoğunlaştığı insan toplumsallığının kültürel görüngüleri 

hakkında benzerlik ve farklılıkları bütüncül olarak değerlendirebilmek için insanı ve onun kolektif 

edimlerini biyolojik, toplumsal ve kültürel açıdan inceleyen (ve son dönemde de artan ölçüde 
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ya da metne katalizör öğe olarak işlenmesi de önemli bir özgünlüğüdür. Günümüzde ise 

çağdaş Antropoloji, geçmişine dönük tüm eleştirilerine karşın, bu iki temel yeteneğini 

farklılaşan ilgi alanlarına rağmen kullanmakta ve farklılığını esas olarak yine bu 

bağlamda kazanmaktadır diyebiliriz.31 

Bu gibi sebeplerle Antropoloji, diğer insan ve toplum bilim çalışmalarından çok 

daha belirgin bir ideolojik duruş yansıtır.Örneğin Batının, “Batılı-olmayan”la nasıl 

ekonomik, sosyo-kültürel, dinsel veyahut siyasal ilişkilenme biçimleri üreteceği sorusu, 

ancak onları tanıma (ve devamla yönlendirme) eylemiyle cevaplanabilir ki bu da coğrafi 

keşiflerle birlikte adım adım ortaya çıkan izlekte değerlendirebileceğimiz Antropolojik 

faaliyetle mümkün olmuştur. Dolayısıyla Antropolojik metnin herhangi bir konudaki 

önermelerinin tutarlılığı (ve hatta gücü), onun ideolojik duruşunun netliğiyle doğrudan 

ilintilidir. Sömürgecilik ve ulusal türdeşliğin inşası bağlamında üretilen Antropolojik 

faaliyetlerin (ve metinlerin)“günahları” bu sebeple hayli kabarıktır.32 

Bu makalede, kültürü tarihsel ve diyalektik maddeci perspektifiyle ele alan 

Marksizm ile Antropolojik bilimsel faaliyetin epistemolojik temelleri arasındaki tarihsel 

ve teorik ilişkiler irdelenmektedir. Makaledeki ana tartışma konusu, Marksizmin 19. 

yüzyılda en çok ihtiyaç duyduğu verilerin önemli bölümünü sunan dönemin Antropolojik 

faaliyetleri ve yaklaşımları hakkında, “post” kuramcılar tarafından iddia olunan 

eleştirilerin Marksizme çevrilen uçları üzerinedir. İlerleyen bilimsel bilgilerimiz itibariyle 

bu eleştirilerin bir bölümünün haklılığı da ele alınırken, makalede asıl olarak, dönemin 

Marksist kuramcılarının Antropolojik verilerden hangi Saiklerle faydalandıkları 

irdelenmektedir. Bu itibarla ve Marksist kuramın somut toplumsal olaylarda ve olgularda 

halen insanlığa daha “insancıl” ya da “inşa edilebilir kültürel ütopyalar” sunduğu ön 

kabulüyle, aynı politik duruşla donanmış bir Antropolojik sosyal bilimin mümkünlüğü de 

kısaca değerlendirilmektedir.  

Evrimci Antropoloji 

19. yüzyıl sonlarında belirginleşen modern sosyal bilimlerin (tarih, iktisat, 

sosyoloji, siyaset bilimi) arasında antropolojinin kazandığı özgünlük, kuşkusuz ki coğrafi 

keşiflerden itibaren Batı uygarlığının dünyanın geri kalanıyla yeniden kurduğu ekonomik 

ve siyasal-yönetsel ilişkilerden istim alır. Bu itibarla Antropoloji, modern Batı dünyasının 

kendisi dışında kalan halklar üzerinde kurduğu sistemli bilgi edinme faaliyetlerinin bir 

ürünüdür. İster sömürge yönetimleri politikalarında yerel elitlerin devşirilmesi yahut 

uygun kültürel politikalarla yeni yönetim sistemlerinin siyasi-idari düzenlemeleri için 

olsun; ister Batı uygarlığının “modernleştirici” faaliyetleri neticesinde yok olma eşiğine 

                                                                                                                                                               
tarihsel bağlamlı) bir yaklaşım olarak özetleyebiliriz. Konu hakkında giriş mahiyetinde bir kaynak 

için bkz. Özbudun ve Uysal, 2013.  
31 Tarihsel çerçevede, Antropolojik kuramlar ve kuramcılar hakkında hazırlanmış önemli bir eser 

için bkz. Özbudun vd. 2014. 
32 Antropolojinin sömürgecilik bağlamında değerlendirilen rollerine dair kuvvetli bir eleştiri için 

bkz. Asad, 1985. 
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ulaşan yerli halkların kültürel ve fiziksel envanterini çıkarma maksadıyla olsun; isterse de 

yeni ulus-devlet paradigmasının ihtiyaç duyduğu (etnik bağlamlı) toplumsal türdeşliğin 

tarihsel ve kültürel kanıtlarını temin etmek gayesiyle olsun; Antropolojinin modern bir 

bilimsel alan olarak şekillenmesi bu saiklere dayanır.33 

Antropolojinin (1960’lı yıllara değin)çoğunlukla Okyanusya’da, Afrika’da, 

Amerika kıtasında ve Asya’nın kuzeyindeki kutup bölgelerinde yaşayagelen ve 

“ilkellikle” damgalanmış avcı-toplayıcı, bahçe-tarımcıya da hayvancı-göçer yerli 

topluluklara yönelik ilgisi, sadece sömürgeci niyetlerle açıklanamaz. Bu tutum, aynı 

zamanda, kökleri 18. yüzyıla uzanan modern bilimsel düşünüşün, insan ve toplum 

bilimlerine dair yansımalarının da sonucudur. Başka deyişle, Avrupa uygarlığının büyük 

toplumsal çalkantılar ve devrimci mücadeleler sonucunda ortaya çıkardığı modern toplum 

kurgusunda bilimsel düşüncenin başat olması ve doğa bilimlerindeki keşiflerin insan 

bilimlerini de etkilemesi hadisesidir. Aydınlanma Çağı’yla birlikte, tıpkı doğadaki 

nesneler ve olaylar gibi, insan ve insan toplumsallığının biyolojik/fiziksel ve kültürel 

varlığı da sistemli bilgilere varmaya çalışan yeni sosyal bilimlerin (bir biçimde ampirik 

olarak doğrulanabilen) konusu haline getirilmiştir. 

19. yüzyıl Batı bilimlerinde, doğadaki canlıların biyolojik çeşitliliğini ve türlerin 

basitten karmaşığa doğru fiziksel evrimini esas alarak açıklayan evrimci kuramların 

popülerleşmesiyle birlikte, insan toplumlarında gözlemlenen fiziksel ve kültürel 

farklılıklar da evrimci görüşler temelinde yeniden tanımlanmaya ve açıklanmaya 

                                                           
33 Bu tarihsel kesitte, sosyal bilimlerin Batının hem kendisinin hem kendisinden olmayan halkların 

sosyo-kültürel görüngülerinin anlaşılmasında vücut bulan iş bölümüne bakıldığında, 

Antropolojinin geleneksel ilgisinin niçin “ilkel” addedilen topluluklara odaklandığı daha rahat 

anlaşılabilir. Kaba bir ifadeyle denebilir ki “sosyoloji”, “iktisat” ve “siyaset bilim” 19. yüzyılda 

Avrupa kentlerinde patlak veren işçi ayaklanmalarıyla karakterize olan sosyal değişmenin 

tanımlanması, kontrol altına alınması ve yön verilmesi maksadıyla beliren; Batı uygarlığının kendi 

toplumsal yapılarını ve süreçlerini araştıran nomotetik (yasa koyucu) bir bilimsel etkinlik olarak 

biçimlenmiştir. “Tarih” ise Avrupa odaklı bir kurgu çabasındadır. Öte yandan, ilkin “Volkskunde” 

(Alm.) ve ardından “Folklore” (İng.) olarak ortaya çıkan (Türkiye’deki güncel isimlendirmesi de 

bugünlerde genellikle Türk Halkbilimi olan) ve Antropolojiye belirli konuları ve yöntemi 

açısından daha yakın olan disiplin de Avrupalı ulusların “kendi kırlarına” yönelttiği bir ilginin 

sonucunda şekillenmiştir. Uluslaşma ideolojisinin ihtiyaç duyduğu “ulusal” değerler ve tarihsel 

geçmiş, ulusun kırlarında, onu (görece) bozulmamış haliyle temsil eden köylülüğün sosyo-kültürel 

dünyasında aranmıştır. Fakat Antropoloji, “yaşayan fosiller” (Leach, 1982) olarak görülen ve 

modernleşmeden görece azade kalabilmiş yerli halkların fiziksel/biyolojik ve kültürel varoluşuna 

bakarak, Avrupa uygarlığının “en ileri” noktasını temsil ettiği insanlığın fiziksel/biyolojik 

evriminin ve toplumsal tarihinin kayıp parçalarının inşası için seferber olmuştur. Elbette ki bu 

tarihsel durakta, insan toplumlarının kültürel ve fiziksel/biyolojik çeşitliliğini, ortak temelde 

sınıflayıp açıklamaya çalışan (evrimci) görüşlerin hemen hepsinde Batı etnosentrizmi (kültürel 

anlamda ben-merkezciliği) belirgindir. Temel gaye ise, bütüncül ve tarihsel bir perspektifle 

insanlık tarihini belirli yasalar temelinde açıklayabilmektir. 
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çalışılmıştır. Denebilir ki Avrupa’ya yüzlerce yıldır dünyanın dört bir yanındaki 

sömürgelerden gezginlerin, misyonerlerin, kâşiflerin, bilim insanlarının kişisel 

notlarından yığılan devasa bilgi birikimi üzerine, insanlık tarihini yeniden kurgulayan 

kuramlar ortaya çıkmıştır. Burada evrimci görüşler arasında beliren ana akımlardan 

ikisine göz atmak gerekecektir. Zira Marksizmin kurucu babaları Marx ve Engels, bu 

tartışmalardan hem faydalanmışlar hem kendilerinden sonra olgunlaşan 

toplumsal/kültürel evrim görüşlerine, bu tartışmalara hakkındaki eleştirileriyle belirleyici 

içeriğini kazandırmışlardır.   

Evrimci fikirlerde, biyolojik/fiziksel antropolojiye daha yakın olanlar (yani dinsel 

açıklamaları dışlayanlar), doğadaki bir canlı türü olarak insanın ortaya çıkışını ve hem 

fiziksel hem kültürel olarak çeşitlilik gösterecek şekilde dünyaya yayılmasını üretim 

ilişkileri ve toplumsal örgütlenme biçimleri açısından açıklamışlardır. Onlara göre, 

biyolojik evrimle ortaya çıkan insanın yeryüzünde dağılmasıyla birlikte, 

toplumsal/kültürel çeşitlilik de meydana gelmiştir. Fiziksel ve kültürel çeşitlilik, bu 

anlamda, hem biyolojik evrimle hem çevre şartlarından ya da toplulukların özgün 

tarihlerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle gözlemlenmektedir. Sonuçta, bazı 

toplumlar tarihte daha hızlı ilerlerken, bazıları kültürel evrimi daha yavaş yaşamaktadır. 

Fakat tüm toplumlar, belirli yasalar temelinde, benzer kültürel evrim süreçlerinden 

geçmektedirler. Yazılı tarihten ve güncel “ilkel” ya da “geleneksel” toplumlardan 

derlenen veriler, bu teorinin “farklı tarihsel anlardaki” maddi zeminini oluşturmaktadır. 

Yani tek hatlı bir evrimsel şema belirmekte ve dünyadaki tüm kültürler bu şemanın belirli 

bir tarihsel-kültürel evrim durağına yerleşmektedir (Özbudun vd., 2014).Buna karşın 

dinsel bağlamda beliren karşıt entelektüel tepki, insan toplumlarındaki fiziksel ve kültürel 

çeşitliliği yayılma (difüzyon) kavramıyla açıklamaya gayret eder. Onlara göre ise insanlar 

“yaratılıştan” itibaren farklıdırlar. Teknolojide ve uygarlık aşamasında bazılarının “ileri” 

bazılarınınsa “geri” olması, ilahi düzenin ve devamında gelişen tarihsel olayların bir 

sonucudur. Belirli coğrafi alanlar ve burada yaşayan insan toplulukları daha gelişkin 

sosyal örgütlenmeler ve teknik bilgi birikimi ya da icatlar ortaya çıkarmıştır. Zaman 

içerisinde de diğer kültür alanlarına doğru bir yayılma söz konusudur (Atay, 2000: 135-

161). Örneğin F. Grabner (1877-1934) ve F. W. Schmidt (1868-1954) gibi dönemin 

önemli difüzyonistlerinden olan G.E. Smith’e (1871-1937) göre dinlerin kaynağı antik 

Mısır’dır. Tüm gelişkin din sistemleri buradan dünyaya yayılmış ve zamanla deforme 

olarak mevcut çeşitliliği ortaya çıkarmıştır (Eller, 2007: 14). Özcesi, bu görüşe göre, 

uygarlık yaratıcı yetkinlik bazı toplumların fiziksel ve kültürel hazinesinde içkin olarak 

vardır. Kuşkusuz bu yaklaşım, toplumlar arasındaki eşitsizlikleri dinsel dogmalara 

bağlayan ve meşrulaştırmaya çalışan bir görüştür. 

19. yüzyılda insanlığın biyolojik ve kültürel çeşitliğinin açıklanması ve toplumsal 

tarihin bütünlüklü olarak ortaya konmasında hâkim görüş evrimciliktir. Marks ve 

Engels’in yapıtlarında (örneğin en meşhuru olan Ailenin Devletin ve Özel Mülkiyetin 

Kökeni’nde [ADÖMK]) adı geçen ve geçmeyen yazarlar (Bachofen, Maine, Fustel de 

Coulange, Lubbock, McLennan, Tylor ve Morgan gibi sosyal bilimciler) evrimci 

yaklaşımın en tipik temsilcileridir. Her ne kadar yukarıda bahsedilen hâkim eğilimler 

içerisinde dağılmış olsalar da bu düşünürlerin fikirleri şöyle özetlenebilir: 1- İlkel 
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topluluklar, akrabalık ilişkileri temelinde örgütlenmişlerdir. Akrabalık sistemlerinin 

ortaya çıkışı öncesinde kuralsız cinsel ilişkiler döneminin var olup olmadığı ve buna bağlı 

olarak da zamanla ana-yanlı soy modelinin ortaya çıkıp çıkmadığı ise tartışmalıdır. 

Ayrıca yine ana-yanlı bir siyasal-yönetsel sistemin de olup olmadığı konusunda lehte ve 

aleyhte görüşler vardır. 2- Mevcut akrabalık ilişkileri, devamla, soy grupları şeklinde 

gelişme göstermiştir. 3- Soy grupları, dış-evlilikçi bir yöntemle, diğer soy gruplarıyla 

olan çeşitli sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkileri düzenlemiştir. 4- Yaşayan ilkel kabileler 

(Avrupa’nın yeni coğrafi keşiflerden itibaren temas etmekte olduğu yerli halklar), söz 

konusu arkaik geçmişin güncel kalıntıları ve aynı zamanda bu kuramsal yaklaşımın da 

kanıtlarıdır. Bu topluluklarda gözlemlenen “akrabalık” ilişkileri ve çeşitli dinsel-sosyal 

törenler, Avrupa uygarlığının ve diğer çağdaş ya da “geleneksel” uygarlıkların uzun 

zaman önce terk ettiği tarihsel bir geçmişin farklı biçimleridir. 5- Özel mülkiyetin 

gelişmesi beraberinde ilk devlet biçimlerini doğurmuştur ve toprağa dayalı sosyal-siyasal 

örgütlenmeler dönemi başlamıştır. Uygarlık ya da modernizme ulaşacak olan toplumsal 

evrimin en devrimci sıçraması da bu tarihsel dönemdir(Özbudun, 2000). 

Aile-akrabalık sistemleri, din, devlet, ekonomi gibi karmaşık toplumsal ilişkilerin 

“kaynaklarıyla” ilgilenen evrimci Antropoloji için, tarihsel-toplumsal tedrici ilerlemenin 

kaynaklarının toplumsal örgütlenme biçimlerinden mi yoksa kullanılan üretim aletlerin 

gelişme seyrinden mi belirlenmesi gerektiği başat problemdir. Bu açıdan Maine, 

Bachofen ve McLenan’ın toplumsal örgütlenmenin ilk biçimleri üzerine yoğunlaşırken 

soy temelli örgütlenme modellerini, buna karşın Lubbock ve Morgan’ın ise teknolojinin 

kullanılma biçimlerini esas aldığı söylenebilir (Özbudun, 2000: 215-216).Bu açıdan, 

dönemin diğer sosyal bilimcilerinden(ya da antropologlarından) ziyade bu isimlerin 

Marx’ın ve Engels’in çalışmalarında öne çıkmaları anlamlıdır. Fakat bu düşünürlerin 

görüşleri, ilerleyen zamanda (Marks ve Engels’in aynı dönemdeki eleştirel görüşlerine 

rağmen) Marksizmin tarih kuramıyla ilişkilendirilecektir.  

Marx ve Engels’in Evrimci Antropolojik Düşüncelerle İlişkileri 

Marx ve Engels için Antropoloji, insanlığın tarih öncesinin aydınlatılması 

anlamındaydı. Fakat kavrayışlarında belirgin farklar vardı. Bu nedenle Marksist 

antropolog Maurice Blochda (2001:10)Marx ve Engels’in kapitalizm öncesi toplum 

biçimlerine ve toplumsal tarihin tedrici ilerlemesine dair görüşlerinin iki önemli amaçtan 

beslendiğini vurgulamıştır. İlki, insanlığı kapitalist üretim biçimine ve üretim ilişkilerine 

ulaştıran tarihsel, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik süreçlerin araştırılmasıdır. Daha 

özlü bir ifadeyle, ezilen kitlelerin üzerindeki baskı ve zorbalığın tarihsel nedenlerinin ve 

gelişim yasalarının araştırılmasıdır. Bu amaç, ikinci hedefin gerçekleşebilmesi için 

zorunludur. Yani kapitalist iktisadi, sosyal ve siyasal yapının değiştirilebilir olduğu 

bilimsel önermesi… İşçiler, içerisinde bulundukları koşulların tarihsel-toplumsal 

nedenlerini kavradıklarında, ona karşı olan savaşımlarında daha güçlü olabileceklerdir.  

Marks ve Engels’in asıl ilgisi kapitalizm üzerinedir. Tarihselci ve diyalektik 

materyalist bilgi kuramıyla hareket ettiklerinden ötürü kapitalizmin (ve daha genel olarak 

sınıflı toplumların) ortaya çıkışı da bazı çalışmalarına konu olmuştur. Çoğunluğu Marks’a 
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ait olmak üzere, Engels’in de katkıda bulduğu çeşitli çalışmalar, çoğunluğu kendilerinden 

sonra olmak üzere, çeşitli derlemelerde toplanmıştır. Üstelik bazılarının yayımlanması 

yarım yüzyıl öncesinde olacak kadar günümüze yakındır. Örneğin The Ethnological 

Notebooks of Karl Marx (Karl Marks’ın Etnolojik Defterleri) ancak 1972’de 

yayımlanmıştır. Bundan ayrı olarak, Grundrisse (1858), Marks’ın Kapital çalışmaları 

öncesindeki değerlendirmelerini içerir. Bu kitaptan ayrı basım olarak yayımlanan Pre-

Capitalist Economic Formations(Kapitalizm Öncesi İktisat Biçimleri) ve Formen ile 

Ailenin Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni gibi kitaplar ise çeşitli tarihlerde yazılmış 

makalelerin derlenmesidir (Özbudun, vd. 2014). 

Charles Darwin’in 1857’de yayımladığı Türlerin Kökeni (The Origin of Species) 

tezinin ardından, toplumsal tarihi de biyolojik evrim bağlamında değerlendiren 

çalışmalarda ciddi artış yaşanmıştır. İnsanlığın kökeni, insan çeşitliliğinin fiziksel ve 

kültürel boyutlarının nedenleri, mevcut insan toplumları arasındaki eşitsiz (sosyal-

ekonomik) ilişkilerin nedenleri vb. konular popülerleşmiştir. Hararetli tartışmalar 

yaşanmaktadır. Bloch (2001: 14-15), Marks ve Engels’in çalışmalarını böylesi entelektüel 

atmosferde değerlendirilmesi gerektiğine haklılıkla dikkat çeker.34 

Açıktır ki evrim kuramı,hâkim “yaratılış” düşüncesine karşı, insan varlığının 

maddi koşullar bağlamında ortaya çıkarak “tarihsel ve kültürel bir şimdi” yarattığı fikrine 

kuvvetli bir temel olmuştur. Elbette bu da geleceğe ilişkin insanlık ütopyalarının nasıl 

gerçekleşebilir kılınacağına dair eylemlerin teorik argümanlarını güçlendirmektedir. Bu 

sebepten Marks’ın ilk değerlendirmelerinde,(dönemin hâkim yazınında olduğu gibi) 

insanın toplumsal tarihinin tıpkı doğadaki canlılarda işlediği üzere, doğal seçilime tabi 

olduğu düşüncesi hâkimdir. Fakat çok temel ve ayırt edici bir fark da vardır. Marks’a 

göre insanlar, maddi hayatın zihinlerinde şekillendirdiği düşüncelere göre hareket 

ettiklerinden, bir canlı türü olarak insan için işleyen seçilim yasaları, diğer canlılardan 

farklıdır. Kant ve Hegel’in ardından gelen Marks’ın, insan düşüncesinin maddi toplumsal 

yaşamda oynadığı role dair kendisini onlardan ayıran daha özellikli bir vurgu yaptığı 

görülür. İnsan düşüncesinin tarih, toplum ve politika içerisinde anlaşılabileceğine dair 

tartışmalarını sürdürürken, dönem Antropolojisini bu fikirlerini destekleyici boyutuyla, 

yani insanın toplumsal çeşitliliğinden örnekler veren bir alan olarak ele alır. Örneğin 

evrimci antropolojik görüşler içerisinde değerlendirebileceğimiz bazı yapıtların, Marx ve 

Engels’in çalışmalarında bu bağlamıyla ele alındığı görülebilir.  

Bunlardan ilki İngiliz hukukçu Sir Henry Maine’dir. Kadim Hukuk (Ancient Law 

- 1861) isimli yapıtında, Hint hukukunun yaşadığı dönüşümleri, Kıta Avrupası’nda hâkim 

sosyolojik düşünce olan “statüden sözleşmeye” doğru bir ilerleme kaydettiği fikrine 

yaslayarak tartışmıştır. Yani eski toplumlarda sosyal ilişkiler cinsiyet, yaş ve aile ilişkileri 

olarak kabul edilen statülerden, Batı toplumlarındaki gibi, sözleşmelere yani yasalara 

                                                           
34 Ayrıca, Marks’ın Kapital’i Darwin’e ithaf etmeyi önerdiğini ve fakat teorisinin dini ve politik 

çevrelerde yarattığı yankılardan dehşete düşen Darwin’in bunu reddettiği gibi ilginç bir bilgi de 

paylaşır. Bkz. Bloch, 2001. 
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doğru evrimleşmekteydi.35Bloch (2001: 17), Marks’ın, toplumsal ilişkilerin dönüşümü 

bağlamında bu önermeleri kabul ettiğini ancak Maine’nin, sözleşme modeli fikrini, 

kapitalist hukukun haklılığı/geçerliliği noktasında öne çıkardığı; ailenin evrimi 

konusunda da monogamiyi (tekeşliliği) tarihsel değişimlerin dışında tuttuğu için 

kendisine karşı mesafe koyduğunu belirtmektedir.  

İsviçreli akademisyen J.J. Bachofen ise Maine’le aynı yıl içerisinde Analık Hakkı 

(DasMutterrecht) isimli yapıtını yayımlar. Burada Bachofen, tarihsel-toplumsal evrimde, 

babayanlı (patrilineal) soya dayalı toplumsal örgütlenmeden önce anayanlılığın 

(matrilineal) hâkim olduğunu öne sürer. Çoğunlukla Yeni Dünya hakkında Avrupa’da 

biriken etnografik içerikli gezi notlarına, etnografik derlemelere ve monografilere 

yaslanan Bachofen’in tezleri, arkaik toplum düzeni hakkında sürdürülen spekülatif 

tartışmaları hayli etkilemiştir (Gaillard, 1997). Marks ve Engels, akrabalık sistemlerini, 

üretim biçimleri temelinde beliren toplumsal ilişkilerin analizinde önemli bir katalizör 

olarak gördüklerinden, (özellikle Engels) Bachofen’in öne sürdüğü tartışmayı destekler 

(Engels, 2012). Benzer biçimde İskoç araştırmacı J.F. McLennan da akrabalık sistemleri 

üzerine eğilmiştir. O da toplumsal örgütlenme ideolojisindeki değişimleri izlemenin, 

toplumsal evrimin basamaklarını açığa çıkaracak bir yöntem olduğu görüşündedir. 

Burada kısaca belirtmekte fayda var. 19. yüzyıl sonlarına doğru Antropolojinin 

iki ana alt dalı belirginleşmeye başlayacaktır. İnsanın toplumsal/kültürel varlığına ilgi 

yönelten Etnoloji ve Sosyal Antropoloji ile insanın fiziksel yapısına ve evrimine ilgi 

yönelten Fizik/Biyolojik Antropoloji. Antropolojinin sosyal/kültürel boyutunda hakim 

olan evrimci paradigma için toplumsal sistemlerin bütüncül olarak açıklanabilmesi ve 

kültürel evrimin genelliği olan yasalarla açıklanabilmesi, toplumsal yapıların 

irdelenmesiyle mümkün olabilecektir. Buradaki toplumsal yapıların başlıcaları da aile ve 

akrabalık sistemleri, din, siyaset (yönetim biçimleri) ve ekonomidir. Dikkat edilirse, 

Marksist olmayan geleneklerde de esas olarak birbirleriyle yakından ilişkili bu toplumsal 

yapılar ve işlevleri bağlamında toplumsal ilişkiler ve görüngüler irdelenmekte, genelliği 

olan açıklamalara gidilerek insan toplumlarına dair sınıflandırmalar geliştirilmektedir. 

Fakat Lewis Henry Morgan’ın bulguları ve önermeleri, Marks ve Engels için, o 

güne değin öne sürdükleri görüşlerin bir tür kanıtlanması anlamı taşımıştır. Bu sebeple 

oldukça önemlidir. Aslında bir hukukçu olan Morgan, Amerika’da hızla yok olan yerli 

topluluklara olan ilgisi nedeniyle Antropolojik (Etnografik) çalışmalara doğru yönelmiş 

bir entelektüeldir. Yerli kabile topluluklarındaki aile ve akrabalık sistemleri üzerine 

çalıştıkça, zamanla bu ilişki biçimlerinin topluluğun sürdürdüğü üretim biçimleri ve 

kullanılanavadanlıkların (maddi kültürel öğelerin) teknolojik düzeyi arasında bir ilişkinin 

ürünü olduğunu öne sürecektir. Devamla, bu koşulu esas alarak, aşamalı bir toplumsal 

tarih tezi öne sürmüştür. Morgan, 1870’de İnsan Ailesinin Kandaşlık ve Akrabalık 

Sistemleri (Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family) kitabını ve 

1877’de de meşhur Kadim Toplum (Ancient Society) isimli kitabını yayımlar.36 Bu 

                                                           
35 Daha geniş bilgi için bkz. Gaillard, 1997. 
36 İki cilt halinde Türkçe’ye de çevrilmiş eser için bkz. Morgan, 1998. 
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kitaplardan Kadim Toplum, özellikle ayırt edilmelidir. Zira hem Batı uygarlığının hakim 

etnosantrizmine karşı açıkça yerli toplulukların kültürel varlıklarına karşı belirgin bir 

empati geliştirmekte hem de tarihsel aşamalar arasındaki geçişlerin nedenleri üzerine 

tartışmalar yürütmektedir. Kuşkusuz burada Marks ve Engels için dikkat çekici olan 

(Morgan tarafından çok net ifade edilmese de) aşamalar arasındaki geçişlerde her evrenin 

kendisinden sonraki evreyi hazırlayan bir çelişki üretmesi fikrini ileri sürmesidir. Ki bu 

da Marksist tarih kuramının temel argümanlarından birisidir.  

Marx, üretimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için yaratılan piyasa ekonomisinin, 

kaçınılmaz olarak üretim krizlerine neden olacağını ve böylelikle de devrimlere yol 

açılabileceğini ileri sürer. Bu sav, sınıflı toplumlar döneminde kapitalizmi de bir 

toplumsal-tarihsel durak olarak gören Marx ve Engels için, insanlık tarihinin önceki 

aşamalarının nasıl ortaya çıkıp yok olduklarını da açıklamaktadır. Dolayısıyla evrimci 

antropologlardan çok daha önce ileri sürdükleri teorilerinin en yakın biçimiyle Morgan’ın 

ampirik verilere dayandırdığı akademik çalışmasıyla perçinlenmesi, onlar için coşkunluk 

kaynağı olmuştur. Ayrıca Marks ve Engels, kendileri dışında toplumsal tarihin gelişimini 

ve evrimini benzer fikirlerle açıklayan bir antropoloğu keşfetmenin de mutluluğunu 

paylaşmışlardır. Bu sebeplerden Marx ve Engels, Morgan’ın “Yabanıllık Aşaması” olarak 

adlandırdığı tarih öncesi dönemlere ilişkin kurgularını büyük ölçüde sahiplenmişlerdir. 

Morgan, insanlık tarihini (özellikle uygarlık [devlet] öncesini) belirli neden sonuç 

ilişkileri bağlamında yazmak gibi ciddi bir iddianın içerisindeydi. Böylelikle de tarihi, 

politik bir bilim alanı olarak gören Marx ve Engels için, kapitalizmin oluşum sürecini 

açıklayan en önemli (tarih öncesi) kısımları tamamlıyordu.37 

Marksist Toplumsal Tarih Tezi Hakkında Eleştiriler 

Marx ve Engels’in, insan toplumlarının kültürel evrimi ya da toplumsal 

kurumların/yapıların oluşumu üzerine öne sürdükleri görüşleri38, bilhassa 20. yüzyılın 

                                                           
37 Burada kısaca Morgan ve dönemin diğer antropologların etnografilerinin Marx ve Engels için 

taşıdığı bir başka önemden de bahsedilmelidir. Marx ve Engels, kapitalizmin mutlaklaştırılmasına 

ve Sosyal Darwinizm gibi gerici akımların siyasal, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri kültürel 

farklılıklara dayanarak meşrulaştırmalarına karşı etkili argümanlarını bu etnografilerden 

çıkarmaktaydılar. İnsan çeşitliliğinin çevresel ve içsel dinamiklerce nasıl açıklanabileceğini bu 

örneklerle tartışmaktaydılar. Ayrıca farklı siyasal-yönetsel ve yaşam biçimlerine sahip toplum 

örneklerini çoğaltmak, sınıflı toplumların ve sömürüyü meşrulaştıran görüşlerin, düşüncelerin 

nihayetinde hâkim sınıfların ideolojilerinin ürünü olduğunu göstermesi açından da değerliydiler. 
38 Marks’ın ömrünün son yıllarında özellikle insan toplumlarının erken tarihi üzerine çalışmakta 

olduğu bilinir. Kapitalizm öncesi toplum biçimleri, bu minvalde sınıfların ve ideolojilerin oluşumu 

vb. konularda çok yönlü araştırmalar içerisindedir. Türkçeye ilk kez çevrilen ve Etnolojik Not 

Defterleri (2013) adını taşıyan bu değerlendirmeleri, 1880-1882 yılları arasında yazdığı ifade 

edilmektedir. Ne ki 1883’te büyük üstadın vefatının ardından, değerlendirmeleri (1884’te 

yayımladığı ADÖMK kitabıyla) daha derli toplu biçimde insanlığa sunacak olan Engels’tir. Şu da 

belirtilmelidir ki Marx ve Engels’in ardından bu notlar içerisindeki kimi pasajlar farklı 
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başlarından itibaren evrimci antropolojik görüşlere yöneltilen ve belirli noktalarda 

haklılık payı taşıyan eleştirilere maruz kalacaktır. 19. yüzyıl bilgi dünyasının sınırlarıyla 

malul evrimci antropolojinin hak ettiği eleştirileri aşmak suretiyle, Marksizme yönelik 

taarruzların 20. yüzyıldan günümüze uzanan anti-komünist propagandadan beslendiğini 

de açıktır. Ancak öncelikle evrimci görüşlere yöneltilen bu haklı eleştiriler ile Marx ve 

Engels’in fikirlerinin söz konusu eleştirileri ne ölçüde hak edip etmediklerini irdelemek 

gereklidir. 

Engels’in yazdığı ADÖMK’in39 Marks’ın toplumsal tarih kuramından (ilkel 

dönemdeki avcı-toplayıcı sürü yaşamının “sınıfsız” bir dönem olduğu savıyla) önemli bir 

farkla ayrıldığı ifade edilir (Bloch, 2001: 30). Bu görüşten kalkınan eleştirilere 

göre:Marx, toplumsal tarih kuramında (Manifesto’nun meşhur cümlesine atfen 

söyleyecek olursak)“toplumlar tarihinin sınıf savaşımları tarihi” olduğunu ifade etmiştir. 

Ne ki Engels, özellikle Morgan’dan etkilenerek, “ilkel komünal dönem”ile ana yanlılık ve 

anayanlısoy dönemi gibi konularda (aile ve akrabalık sistemlerini incelediği bölümlerde 

Bachofen ve McLennan’a da göndermeler yaparak), ilkel sürü dönemini yeniden 

biçimlendirmiştir. Hatta Komünist Manifesto’ya bu önermenin bir sonucu olarak, tarihin 

“yazılı” topumlar için geçerli olduğunu belirten dipnot da eklemiştir. Dolayısıyla Engels, 

“ilkel” toplumları, Marksist tarih kuramıyla incelenemeyecek bir alana sürüklemiştir. 

Diğer deyişle, Marks’ın toplumsal değişim kuramı üretici güçler ile üretim ilişkileri 

arasında büyüyen çelişkiye dayanır ve bu da toplumsal sınıflar arasındaki gerilimi 

tırmandırarak radikal dönüşümlere yol açar. Fakat “ilkel” toplumlar sınıfsızsa, bu süreçler 

gerçekleşmeyecektir. Yani toplumsal tarih kuramı bu topluluklar açısından geçerli 

değildir. Böylece Marks’ın hâkim sınıfların ideolojisi olarak tanımladığı sömürüyü 

meşrulaştıran kavramlar, düşünceler, davranışlar da sömürünün olmadığı toplumlarda 

değerlendirmeye alınamaz. Özcesi Engels, 19. yüzyıl evrimci antropolojinin spekülatif 

akıl yürütmelerle doldurduğu tarihsel dönemi doğrudan sahiplenmiş ve Marksistleri 

“ilkel” topluluklar hakkındaki tartışmalarda araçsız kılmıştır. Yani Engels’in “ilkel”kabul 

edilen (ama 19. yüzyılda yaşayan) topluluklara ait kültürel görüngülerden hareketle,tüm 

insanlık tarihinin erken dönemlerine dair Marksist tarih kuramını indirgemeci şekilde inşa 

ettiği iddia edilmektedir.  

Fakat Marx ve Engels, insanlığın “tarih öncesi”nde toplumsal ve bireysel 

varlığını idame ettirebilmesini, topluluğun tüm üyelerin avcı-toplayıcı faaliyetlere 

katılması ve elde edilen besinlerin yine toplulukça paylaşılabilmesi ön koşuluna bağlarlar. 

Dolayısıyla cinsiyete yahut sosyal farklılaşmaya dayalı iş bölümünün olamayacağı 

                                                                                                                                                               
derlemelerde çevrilmiş ve yayımlanmış olsa da tümünün bir kitap olarak düzenlenmesi ve 

basılması ancak 1974’te Amerikalı Marksist etnolog Lawrence Krader’le mümkün olacaktır. Bkz. 

Marks, 2013. Türkçeye henüz çevrilen eser hakkında özet bir değerlendirme için ayrıca bkz. 

Özbudun, 2014.  
39 ADÖMK hakkında antropolojik perspektiften önemli bir değerlendirme için bkz. Özbudun, 

“Friedrich Engels ve Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni Üzerine”, 

www.sibelozbudun.blogspot.com (Erişim Tarihi: 06.10.2015) 
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düşüncesiyle, mevcut kültürel görünümü “komünizmin ilkel biçimi”analojisiyle 

tanımlamayı tercih etmişlerdir. Bu tarihsel ve toplumsal başlangıçtan hareketle modern 

toplumların temel kurumları hakkındaki liberal ve din eksenli düşüncelerle mücadele 

içerisindedirler. Aile-akrabalık sistemleri, dinsel-büyüsel pratikler, ekonomi ve siyasa 

ilişkileri gibi temel toplumsal konularında kapitalizmi ve sömürü ilişkilerini meşrulaştıran 

görüşler karşısında tarihsel ve diyalektik materyalist toplum ve tarih kuramlarını 

olgunlaştırdılar. Bundandır ki “tek eşli kutsal aile”nin tarihin en başından beri vücut 

bulduğu tezlerine karşı –ki bunlar aslında toplumsal yapıdaki mevcut eşitsiz ilişkileri 

kutsayan hâkim ideolojinin argümanlarıdır, Bachofen’in öne sürdüğü kuralsız cinsel ilişki 

ya da grup evliliği ve anayanlılık teorilerine de sıcak bakmışlardır.40 

Kaldı ki Etnoloji Defterleri’nin hızlı bir okuması bile Marks’ın çağdaşı 

Avrosantrik insanlık ve kültür tarihi okumalarına karşı düşünsel eğilimini işaret edecektir. 

Kaba maddeci bilgi teorisinden beslenen klasik tek-hatlı evrimsel şema karşısında 

Marks’ın, dikkatini Asya toplumlarına yönelterek, pre-kapitalist toplumsal örgütlenme 

modellerinin çeşitliliğine ilgi yönelttiği ve diyalektik-tarihsel maddeciliğe dayalı bir 

yöntemle söz konusu çeşitliliği ve ilişkileri açıklama çabasında olduğu anlaşılmaktadır 

(Marks, 2013). 

Ayrıca günümüzde, çağdaş avcı-toplayıcı topluluklar hakkındaki çalışmalar da Marx ve 

Engels’in görüşlerindeki ihtiyat paylarını doğrulayacak veriler sunmaktadır. Güney 

Afrika’nın meşhur avcı-toplayıcıları olan! Kung41 toplulukları üzerine yapılan popüler 

çalışmalardan birisine çok kısaca göz atılabilir:  

“Ortalama yetişkinler haftada 12 ilâ 19 saat çalışırlar. Yiyecek aramaya ayrılan 

bu süreye aşırı diyebilmek çok güçtür! Kızlar yetişkin yaşamına 15 yaş civarında 

başlayabilirken, erkekler genellikle yetişkinlerin dünyasına en azından 20 yaşına kadar 

adım atmazlar. İnsanlar 60 yaşına geldiklerinde genellikle ‘emekli’ olmakta ve topluluk 

tarafından bakılmakta, saygı görmekte ve kalan günlerinde beslenme ihtiyaçları 

karşılanmaktadır: Yaşlılara deneyimleri ve bilgeliklerinden ötürü büyük değer verilir. Bu 

nedenle Kung toplumunda çocuklar ve yaşlılar stres ve yükümlülüklerden muaftırlar” 

(Leakey ve Lewin, 1998: 83).  

                                                           
40 Bu fikri ADÖMK’de işleyen Engels yine de uyarılarda bulunur. Anayanlılık 19. yüzyılda Yeni 

Dünya’da arta kalan görece izole kimi yerli topluluklarda kalıntılar şeklinde gözlemlenebilir olsa 

dahi buna kaynaklık eden erken tarih içerisinde “analık hukuku” gibi siyasal-yönetsel işlevleri olan 

bir toplumsal düzeni doğrudan çağrıştıramayacağını da ekler. Zira bu toplumsal düzeyde, Engels’e 

göre, bir “hukuk sistemi”nden bahsedilemez (Engels, 2012). 
41 !Kung olarak isimlendirilen çağdaş avcı toplayıcı topluluklar Güney Afrika’nın en eski 

topluluklarından olan Buşman toplumunun bir parçası olarak kabul edilirler. Nambia, Botswana ve 

Angola’daki Kalahari Çölü’nde 10-30 kişilik küçük gruplar halinde yaşarlar. 
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Engels’in döneminde sistematikleştirmeye çalıştığı fikirler için, güncel verilerden 

hareketle yeni argümanlar geliştiren yazarlar da vardır. Sewel’e42 göre çağdaş avcı-

toplayıcılarda (!Kung örneğinde) cinsler arasında iş bölümü olmasına karşın, bu ilişkiler 

“egemenlik” ya da“sömürü” kavramlarıyla karşıladığımız eşitsiz düşünce ve davranışları 

kesinlikle içermez. Nitekim avcılık-toplayıcılık da bir zanaat kadar bilgi birikimi ve 

beceri gerektiren geçim etkinliğidir. Topluluk hayatının sürekliliğinin sağlanmasında 

yaşamsal role sahiptir. Örneğin topluluğun gerektiği kadar besin tüketebilmesi için 

bulunulması gereken coğrafi bölge ya da gerekli besinlerin elde edilebileceği güzergâha 

dair bilgiler, etkili bir zihinsel harita sistemi talep etmektedir. Mevsim döngüsü bilgileri, 

bitki çeşitleri bilgileri, ne zaman, nerede, hangi bitkinin toplanacağına dair bilgiler, 

avcılık için kesinkes gerekli olan hayvan davranışı bilgileri ancak uzmanlaşabilmiş 

kolektif zihinsel etkinlikle mümkündür. Aynı zamanda Kung toplulukları hareketli yaşam 

ve sınırlı kaynaklar içinde fiziki ve sosyal uyarlanmalar gerçekleştirmektedir. Örneğin 

bebekler en az iki buçuk yıl boyunca anne tarafından taşınırlar ve beslenirler. !Kung 

kadınları toplulukla birlikte yılda ortalama 3 bin mil yürür ve ortalama dört yılda bir 

doğum gerçekleştirir. Bunun haricinde doğan çocukların öldürülmesi ya da düşürülmesi, 

topluluğun sürekliliğinin sağlanması ve doğal çevresiyle olan dengesinin bozulmaması 

için yaygındır. Yaşlılar büyük saygı görür ve bakımı toplulukça yapılır vd.Bu gibi 

etnografik veriler, Engels’in (2012) modern avcı-toplayıcılardan farklı olan paleolitik 

avcı-toplayıcılara dair olan düşüncelerini destekler niteliktedir. Örneğin Engels’e göre 

avcı-toplayıcılarda yoksul ya da muhtaç insanlar yoktur. Yaşlılık, hastalık ve savaşta 

yaralanmalardan kaynaklı geçim etkinliklerine katılamayanların bakımını toplum 

üstlenmektedir. Bu da onların toplumsal geçim faaliyetlerinin dışında olduğu anlamını 

taşımaz. Dolayısıyla herkes özgür ve eşittir. 

Fakat ADÖMK’e bir buçuk asır sonra baktığımızda, öne sürülen birçok görüşün 

daha farklı boyutlarıyla ele alınması gerektiğini görüyoruz. Örneğin, maddi kültürel 

öğelerin gelişmesine ve çeşitlenmesine kesinkes koşut siyasal-yönetsel, dinsel yahut aile-

akrabalık modellerini içeren yeni kültürel ilişkilenme biçimlerine dönüşümünün, kültürel 

dönüşüm için yeterli açıklamayı vermediği açıktır. Anaerkinin ve anayanlılığın, tüm 

kültürler için, babaerki ve babayanlılığı önceleyen bir tarihsel-toplumsal durak olduğu 

savı da büyük oranda geçersizdir. İnsan toplumları, çevresel ve toplumsal pek çok faktöre 

dayalı olarak oldukça değişken olabilen aile-akrabalık, dinsel-büyüsel inanışlar, ritüeller 

ve toplumsal örgütlenme ilişkileri geliştirebilmektedirler. Fakat yine de spekülasyonlara 

dayalı olarak kalacak bir geçmiş kuşkusuz her zaman olacaktır. Yazılı tarihin binlerce yıl 

öncesinde gerçekleşen yerleşik yaşam ve besin üreticiliği evresi ile evvelindeki 

milyonlarca yıla yaslanan göçebe avcı-toplayıcı sürü döneminde olgunlaşan soyut 

düşünce ve insan davranışları hakkındaki bilgilerimiz günden güne aydınlanmaktadır. Bu 

da insanın yeryüzündeki serüvenine dair tarihsel ve güncel kavrayışımızı yeniden ve 

yeniden biçimlendirmektedir.  

                                                           
42Sewel, Rob. “Marksizm ve Antropoloji: Engels’i Savunurken”, www.marxist.com (Erişim 

Tarihi: 06.10.2015) 
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Marksizm, her daim idealist ve liberal düşüncelerin saldırısına maruz kaldı. Bu 

saldırılarda kullanılagelen argümanların çoğu, Marx ve Engels’in de benzer görüşleri 

paylaştıkları kimi evrimci antropologların aile-akrabalık ve din gibi toplumsal ilişki 

biçimlerinin ortaya çıkışlarına dair öne sürdüğü spekülasyonlar hakkındaydı. Elbette bu 

eleştiriler, 20. yüzyıldaki kimi sosyalizm deneyimleri içerisinde açığa çıkan ve tek hatlı 

evrimsel şemaya bağlı kalan toplumsal tarih yorumlarının eleştirisinden de besleniyordu. 

Devamla, “post” kuramlar içerisinden de revizyona uğrayan ama hemen hemen aynı 

argümanlara dayanan eleştiriler gelmeye devam etti. Antropolog Özbudun (2000: 214), 

bu bağlamda önemli bir saptamada bulunmaktadır. Marksist düşüncelerin en azından 

geçen yüzyıl başlarında akademik anlamda (Anglo-Sakson dünyada) antropoloji 

camiasından uzaklaştırılması, bir yönüyle 19. yüzyıl evrimci görüşlerinin bilgi 

eksikliğiyle ve yanlış genellemeleriyle ilişkiliyken, bir yönüyle de Sovyet Devrimini takip 

eden sosyalizm deneyimlerinde resmi tarih tezlerine dönüşen bu savlarla alakalıdır. 

Örneğin, Türkiyeli devrimcilerin de başucu kitapları arasında yer alan ve Sovyet bilim 

insanlarından Zubritski, Mitropolski ve Kerov’a ait “İlkel, Köleci, Feodal Toplum” kitabı 

buna klasik bir örnektir. Mevcut etnografik malzemeden, monografilerden ve çoğunlukla 

Morgan’ın, Bachofen’in ve McLennan’ın Engels tarafından sistematikleştirilerek 

Marksist tarih kuramına uyarlanmış görüşleri, uzun süre boyunca bilim akademilerinde 

okutulmuştur. Ne ki gelinen aşamada fiziksel ve kültürel evrime dair kitabın içerdiği 

birçok bilgi ve değerlendirme geçerliliğini yitirmiştir.43 

Sovyet antropoloji ekolü ise teknik bilgi birikimi ve çevresel etmenlerin insan 

toplumlarının kültürel yapılarını belirlediği ve buna uyarlı olarak tek hatlı evrim 

şemasının ortaya çıktığı görüşünü resmi olarak savunmuştur. Bu tezlerde Marksist 

olmayan evrimci antropologların (Engels’in ADÖMK’deki değerlendirmeleri nedeniyle) 

önemli etkisi de vardır. Dolayısıyla Sovyet antropolojisi, doğa bilimlerinin yasa koyucu 

mantığının insan-toplum bilimlerine uyarlanmasının uzantısında beliren pozitivizmi daha 

belirgin hale getirmiştir. Ancak bu içeriğin olgunlaşmasını besleyen iki önemli güncel 

sosyo-politik sorun da söz konusudur. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin (SBKP) 

devrimin ilk yıllarında, dünyanın altıda birini kaplayan sosyalist cumhuriyetler 

topraklarında yaşayan irili ufaklı yüzlerce etnik grubu bir araya getirmek durumundadır. 

Ayrıca nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan köylülüğü devrime seferber etmek ve 

sosyalist kalkınmanın işçileri haline dönüştürmek de gerekmektedir. Sosyalist iktidar, 

antropolojiden (bu coğrafyadaki adıyla Etnografiden44) ciddi olarak yararlanmıştır. Köylü 

toplulukların kültürel geleneklerinde yaşatılan komünal kalıntıların(yardımlaşmayı, 

                                                           
43 Fakat burada da dikkat yöneltmemiz gereken kimi tarihsel ve politik koşullar söz konusudur. 

Bloch (2001: 121-154), Marksizmin, Sovyet devrimi sonrasında kurumsallaşma süreçlerini büyük 

ölçüde tamamladığı 1930’lu yıllara kadar toplumsal tarihte ve ilkel toplumların evriminde sadece 

ADÖMK’den faydalanıldığı söyler. Zira Marx ve Engels’in konu üzerine görüşlerini kaleme 

aldıkları çalışmalardan Alman İdeolojisi (1846), Manifesto (1848), Kapitalizm Öncesi Ekonomik 

Biçimleri, Formen (1857-58) ve ADÖMK’den (1884) (Manifesto hariç) sadece sonuncusu basılı 

eser olarak vardır. 
44 Antropolojik etkinliğin adlandırılması konusunda, Sovyet örneği için bkz. Gültekin, 2013b. 
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dayanışmayı, kolektif toplum bilincini yücelten kültürel öğelerin)halk kültürü içerisinden 

derlenmesi, hem farklı kültürlerin sosyalist ulusta birleştirilmesinde hem sosyalist 

kalkınmanın (o dönemlerdeki) büyük aktörü köylülüğün seferber edilmesinde paha 

biçilmez bir rol oynamıştır. Etnografya çalışmaları devlet desteğinde sürdürülmüştür 

(Bloch, 2001: 136-137). 

Güncel Bağlam Üzerine Son Sözler 

Marx ve Engels, antropolojik çalışmalardan üç konuda faydalanmak istediler. 

Mülkiyetin ortaya çıkışı ve mülkiyet ilişkilerinin evrimi; emek biçimlerinin ortaya çıkışı 

ve evrimi; bir siyasal-yönetsel organizasyon olarak devletin ortaya çıkışı ve evrimi. 

Antropolojik verilerin azımsanmayacak katkılarıyla, kapitalizmin hem radikal eleştirisine 

hem onun yerine inşa edilebilecek eşitlikçi, insancıl bir düzenin kuramsal temellerine 

ulaşmışlardır. Açıktır ki emekçi sınıfların ve ezilen halkların mücadeleleri, 20. yüzyıl 

boyunca insanlığı derinden etkileyecek ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerini ortaya 

çıkarmıştır. Son yarım yüzyılda bu mücadeleler önemli ölçüde geri çekilmiş olsa da 

gelinen aşama itibariyle, insanlığın kolektif zekâsı ve eylemi bu deneyimleri de 

aşabilecek dinamizme sahiptir. Özce denebilir ki sosyalizm, denenmiş sınanmış 

toplumsal, ekonomik, sosyo-kültürel bir model olarak insanlığın ortak aklındadır. 

Diyalektik, tarihsel materyalist kuram ve yöntemi çağdaş Antropolojik bilimsel 

faaliyetin (hatta daha kapsayıcı bir ifadeyle sosyal bilimlerin) eksenine yerleştirme 

tutumu olarak özetlenebilecek Marksist Antropolojinin, diğer bilim alanlarına kıyasla 

daha belirgin eylemsel yönlere sahip olduğu pekâlâ düşünülebilir. Güncel Antropolojik 

çalışmaların konuları ve antropolojik bilgi üretiminin biçimi, içeriği itibariyle hâlihazırda 

kapitalizmin neo-liberal tezahürlerine itirazlarla, mücadelelerle örülüyken; bunun 20. 

yüzyılın tecrübelerinden kalkınan ve insancıl, eşitlikçi ütopyaların hayata geçirilme 

pratiğinde denenebilir önermelere tutarlı biçimde dönüştürülmesi neden mümkün 

olmasın? 

II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan küresel konjonktürel dönüşüm bağlamında 

(yahut daha popüler tabirle, post-kolonyal dönemde) diğer birçok sosyal bilim gibi klasik 

Antropolojik ilginin de hem içerik hem yöntem açısından önemli dönüşümler geçirdiği 

görülür. Emperyalist kapitalizmin on milyonlarca insanı katlettiği iki büyük paylaşım 

savaşı akabinde yeni güç ve tahakküm mücadeleleri sahnelenirken, artık dünyanın hiçbir 

bucağı “erişilmemiş”, “keşfedilmemiş”, “otantik” ya da “özgün” değildir. En azından 

dönemin Antropologları ne ekvator kuşağı ormanlarında ne Okyanusya adalarında ne de 

kendi kırlarında pür-i pak, el değmemiş kültürel özgünlükler olmadığını, en nihayetinde, 

biyolojik ve kültürel evrimin doğal ve sosyal/toplumsal evrenle temas içerisinde 

süregittiği gerçeğini daha fazla dikkate alır olmuşlardır. Neredeyse yüz yıldır modern 

Antropolojinin araştırma nesnesi durumundaki yerel kültürel sistemlerin, çevreleriyle 

kurdukları karmaşık ilişkilenme biçimleri bağlamında çeşitli örüntüler ürettiği ve daha 

temelde ise ekonomik ve siyasal uyarlanma stratejilerinin 1950’ler sonrası dünyasında bu 

küçük ölçekli yahut “az gelişmiş” ülke halklarının/kültürlerinin ana yaşam gailesini 

oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Her ne kadar Antropolojinin kadim günahları bu 
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dönemde (ve de günümüzde) çeşitli “kalkınma projelerinde”, “göçmen politikalarında” 

vb. konularda devletler yahut çok uluslu şirketler gibi çeşitli güç odakları güdümünde 

zuhur etse de kendisini madunların yanında konumlayan ideolojik bir duruş 

Antropologlar arasında giderek belirginleşmeye başlamıştır. 

Burada bir tür paradoksal durum da söz konusu edilebilir. Bugün için de 

Antropolojinin ilgisini tetikleyen insanların/kültürlerin değişmediği düşünülebilir.45 Fakat 

bu insanların yaşam ve düşün biçimlerinin 20. yüzyılda maruz kaldığı baş döndürücü 

zorlanmalar ve başetmek durumunda kaldıkları uyum stratejilerinin onları sürüklediği 

yeni tarihsel, toplumsal, kültürel duraklarda çağdaş Antropologların büyük çoğunluğu, 

yaşanan trajedide mağdurlardan yana daha tarafgir tutum almışlardır. IMF ve DB 

politikalarının tarumar ettiği kendine yeterli köy hayatı; çağdaş avcı-toplayıcı takımların 

turistik safari gezilerinde seyirlik objelere dönüşümü; kıtalararası göçe mecbur bırakılan 

“yerlilerin” kent yaşamına eklemlenme biçimleri ve esnek üretimin ucuz, kayıt dışı, iş 

güvencesiz, yoksul iş gücüne dönüşümü gibi sosyo-ekonomik ve siyasal süreçler önemli 

çalışma konuları haline gelmiştir. Megapol kentler, yoksul mahalleler, kaçakçılar, kanun 

dışı gruplar, çeteler, uyuşturucu kullanan gruplar, öğrenciler, kadınlar, yaşlılar, sporcular, 

yöneticiler, cinsel gruplar, etno-dinsel azınlıklar, tarikatlar, yeni dinler, misyonerler, 

internet kullanıcıları, bilgisayar-internet oyunları, internetteki sanal dünya ve gruplar, 

sanal düzlemde beliren ilişkilenme biçimleri, hapishaneler vd. bir yığın çalışma alanında 

antropologlar, yukarıda kısaca değindiğimiz “özgün” araştırma yöntemiyle, aslında 

çoğunlukla geleneksel ilgi alanlarına dâhil olan gruplarla birlikte hareket etmektedir. 

Onların yaşadığı büyük dönüşüm, çağdaş antropolojideki yeni kuramsal ve metodolojik 

eğilimleri de çeşitlendirmektedir. Antropoloji, bu grupların, toplulukların sesi olmaya 

bugün çok daha yakındır.  

Antropolojiyi eski ya da yeni sömürgecilik ilişkilerinden önemli ölçüde 

uzaklaştıran ise yine ilgi çekici şekilde yine kendi asli ilgi alanlarıdır.Avrupalı olmayan, 

sanayileşmemiş, büyük ölçüde küçük-ölçekli toplulukların incelenmesi ve zamanla bu 

konuda devasa bir birikimin ortaya çıkması, insan toplumlarının varlıklarını 

sürdürebilmek için gösterdikleri uyum stratejilerinin çeşitliliğinin kavranmasına neden 

oldu. Bununla beraber 20. yüzyıl içerisinde, 19. yüzyılın deneyimlerinden farklı olarak, 

yükselen işçi mücadeleleri, sosyalizm deneyimleri, sömürgecilik karşıtı bağımsızlık 

mücadeleleri de sosyal bilimleri doğrudan etkiledi. 19. yüzyıl Avrupa merkezci, 

etnosantrik görüşler hızla terk edildi. Kültürler arası farklılıklar, birinin diğerlerine göre 

“azgelişmiş”, “ilkel” ya da “geri” olmasından değil, fiziksel, biyotik ve toplumsal çevreye 

uyarlanma süreçlerinin farklılaşmasından ileri geldiği görüldü. Ne insanlar arasındaki 

fiziksel/biyolojik farklılıklar ne de kültürel örüntülerin çeşitliliği toplumlar arasındaki 

hiyerarşik ilişkilerin meşrulaştırılma araçları olabilirdi. Hiyerarşi ve sömürü, iktisadi ve 

siyasi düzlemde gerçekleşmekteydi. Bu ilişkilerin insanların fiziksel yahut kültürel 

çeşitliliğiyle bir ilgisi yoktu. Bu temelde farklılıkların kavranması, kişiyi ve toplumu, 

etnik-merkezci değerlendirmekten uzaklaştıracak ve böylelikle toplumlararasındaki 

ilişkilerin daha sağlıklı kurulabilmesini sağlayacaktır.  

                                                           
45 Fikir verici bir değerlendirme için bkz. Özbudun, 2015. 
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Küresel göç dalgaları, bölgesel savaşlar ve burjuva uluslaşma paradigmasının 

öngördüğü zoraki homojenleşme projelerinin (neo-liberal piyasa ekonomisinin 

desteklediği) etnik ve dinsel kimliklerce sarsılması… “ileri” yahut “gelişmekte olan” 

ayrımını kaldırmış görünmektedir. Batılı ya da Batılı olmayan toplumlarda benzer 

kültürel süreçler ortaya çıkmıştır. Örneğin Batının geleneksel olarak ekonomik ve siyasi 

ilhaklarına, müdahalelerine uğrayan bağımlı memleketlerde kültürel kimliklerin yeniden 

canlanması süreçleri çoğunlukla sınırların yeniden çizilmesini gerektiren çatışmalar yahut 

Batı’nın askeri müdahalelerini (işgallerini) gerektiren savaşlar biçiminde görülürken; 

Batı’da ise yeni ırkçı hareketler, göçmen karşıtlığı ve getto ayaklanmaları şeklinde 

belirmektedir. Çok kültürlülük ve çok kültürcülük tartışmaları gibi entelektüel 

tartışmalarından geriye apaçık başarısız projeler yığını kalmıştır. 

Şu halde günümüz gerçeğinin sosyal bilimleri ve konusu insanın her yönlü 

çeşitliliği olan antropolojiyi daha aktif bir bilgi üretim sürecine çağırdığı açıktır. 

Göçmenler konusunda mevcut yasaklamaları aşan cüretle, daha insancıl ve barışçıl 

politikaların tesisinde bizatihi rol alan bir antropolojik araştırma davetidir bu. Teoriyi, 

pratik politikada değerlendiren ve yeniden üreten ve yeniden (ve yineden) eyleyen bir 

sosyal bilim (antropoloji) çağrısı olarak da pekâlâ düşünülebilir. Sosyal bilimleri sokağa 

davet eden, onu soyut kavramlarla kuşbakışı akademik münazaralardan, nefes alıp veren 

insanların dünyasına çeken bir perspektife çağrı olarak da görülebilir. Antropolojinin 

büyük resimlerden ziyade yerele yönelen ilgisi, kutsallardan ziyade sıradana olan merakı, 

gündelik hayatın kıyısında ve önemsiz olduğu düşünülen ilişkisel süreçlere dair bitimsiz 

yönelimi, onu, hâlihazırda fazlasıyla pratiğin içerisinde tutmaktadır.  

Marksizmin teoriyi eyleme dökme davetine bu nedenle doğalında evet demiş bir 

disiplinin, tarihsel perspektifiyle damıttığı insanlık tecrübelerinden hareketle daha 

insancıl ve yaşanılabilir bir dünya için bilim üretme misyonunu hakkıyla yerine 

getirmemesi için bir engel yoktur. Marksizm ve Antropoloji, bilimin dönüştürücü 

işlevinin ortaya çıkabilmesi için en uygun zemini oluşturmaktadır. 
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MUNZUR BABAEFSANESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME46 

AN ASSESMENT OF “THE MUNZUR BABA LEGEND” 

Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN2  

İsmail PEKER3 

ÖZET 

Bu çalışmada; Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur 

Dağları’nda ve Munzur Irmağı etrafında anlatılan efsane konu alınmıştır. 

Munzur Dağı Anadolu’nun en eski devirlerinden beri gizemini ve doğallığını 

korumuştur. Munzur Dağları ve Munzur Irmağı saklı bir cennet gibi 

etrafında yeşeren efsanelere kaynaklık etmektedir. Tunceli yöresi, Dersim 

dağlarının bir kale gibi etrafında çevrili olmasından dolayı, binlerce yıl hem 

coğrafi hem de kültürel olarak korunaklı bir bölge olmuştur. 

Efsanelerdeki sözlü anlatımlar, içlerinde barındırdıkları dini-

mitolojik öğelerle halkın bilinçaltını sergiler. Efsaneler; halkın inanç 

sistemini, kültürel öğelerini ve tarihi unsurlarını açığa çıkarır. Hacı Bektaşi 

Veli geleneğinin bölge halkındaki yansımalarını, tarihi perspektifle Munzur 

Baba efsanesi bağlamında inceleyeceğiz. 

İngiliz Yüzbaşı L. Molyneux Seel, 1914 yılında Londra’da “A 

Journey In Dersim” adı altında, “The Geopraphical Journal”de 

yayınlananeserinde Munzur Baba efsanesinden bahsetmiştir. Bu çalışmada 

efsanenin 1914 yılındaki varyantı ile günümüz varyantları incelenmiş ve 

karşılaştırılmıştır. Hacı Bektaşi Veli’nin menkıbelerini anlatan 

“Vilayetname” adlı eserde konu benzerliği olan bir menkıbe ile efsanenin 

bahsettiğimiz diğer varyantları karşılaştırılmıştır. Birbirinin yerine geçme 

kuramına göre Anadolu’nun birçok bölgesinde yer alan benzer efsanelerle 

Munzur Baba efsanesindeki konu özdeşliğinin ilk kaynağını bulmaya 

çalışacağız. 
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Anahtar Sözcükler: Dersim, Tunceli, Munzur Baba Efsanesi, 

Efsane, Hacı Bektaşi Veli, Vilayetname.  

ABSTRACT 

In this study, the legend  that told at Munzur Mountainsand Munzur 

River,which are located at Ovacık district of Tunceli, was handled. Munzur 

Mountains protected their mystery and natural ness from ancient times. 

Munzur Mountainsand Munzur Riverweld,as a secretheaven, legendss 

prouted around them. Tunceli regionhas become a protected area in terms of 

culture and region for thousands of years asit is rounded by Dersim 

Mountains as a castle. 

Verbal expressions in legends exhibit the subconscious of the people 

with their religious-mythical elements. Legends show up there ligious 

system, cultural elements and historical factors of the people. We will 

examine the reflections of Hacı Bektaşi Veli tradition on the people of the 

region in the concept of Munzur Baba legend with historical perspective.  

English captain L.Molyneux Seel, mentioned Munzur Baba legend 

at his work “A journey in Dersim” that published at “the Geographical 

Journal” in 1914 at London. In this paper, variant in 1914 and present-day 

variants are investigated. There is a work about Hacı Bektaşi Veli’ tales in a 

booknamed as “Vilayetname”. At this study we compare a tale at 

“Vilayetname” that have similar issues with Munzur Baba Legend and 

present-day variants of the legend. According to inter changeably passing 

rule, we try to find that the first source of positionalidentity of some located 

legends at many places of Anatolia and Munzur Baba Legend. 

Keywords: Dersim, Tunceli, Munzur Baba Legend, Legend, Haji 

Bektash Veli,Vilayetname. 

Munzur Baba Efsanesi Üzerine Bir Değerlendirme 

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Dağları’nda ve Munzur Irmağı 

etrafında anlatılan bu efsane yüzyıllarca anlatıla gelmiştir. Munzur Baba efsanesinin 

Dersim yöresindeki etkisi kültürel anlamda hayli yüksek olmuştur. Fırat Irmağı’nı 

besleyen ana kollardan birisi olan o coşkun ırmağa “Munzur” ismi verilmiştir. Munzur 

Irmağı’nın süt gibi taştığı ve Munzur Irmağı’nın kaynağı olan dağa da “Munzur” ismi 

verilmiştir. Tunceli’de hayatı Munzur gibi coşkun ve bereketli olsun diye yeni doğan 

bebeklere “Munzur” ismi verilmeye devam ediyor. 

Halk bilinci, etrafını kuşatan tabiat hakkında sebep-sonuç ilişkisinde düşünmeyi 

çevre kültürünün etkisiyle birlikte geliştirmiştir.Efsaneler kendine has özellikleriyle 

farklılaşıp türlü türlü safhalar halinde gelişir.Munzur Baba efsanesinin yüzlerce yıl 



56 
 

içerisinde geliştiğini düşündüğümüzde arkaik kültür insanının manevi duygularını, kültür 

değişimini, algılamaların nasıl meydana geldiğini görmek mümkün olabilmektedir. 

İnandırıcılık özellikleri dolayısıyla efsaneler, teşekkül ettikleri coğrafyanın kültürel 

yapısı üzerinde etkili olmuştur ve bu etkisini sürdürmektedir. Hatta bazı yerler etrafında 

bir kült teessüs etmiş ve efsaneler de bu kült içerisinde yer almıştır. (Duymaz,2001:88). 

Bir halk edebiyatı ürünü bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya sözlü olarak 

taşınabilmekte ve doğal olarak bir yayılma ile sonuçlanabilmektedir. İşte bu taşınma 

sırasında metinler arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.Bazı 

türküleri,masalları,destanları ve efsaneleri bu bağlamda değerlendirebiliriz. Küçük 

farklılıkların olmasına rağmen bu halk ürünlerinin nerede ve kim tarafından ortaya 

konduğu bilinememektedir (Oğuz,2013:61). 

Metin merkezli yayılma kuramı ve birbirinin yerine geçme kuramına göre bu 

efsaneyi incelediğimizde efsanenin konu özdeşinin Hacı Bektaşi Veli’nin menkıbelerini 

anlatan “Vilayetname” adlı eserde olduğunu görmekteyiz. Munzur Baba efsanesinin 

Anadolu’daki benzer örnekleriyle karşılaştırdığımızda kahraman isimleri bölgeden 

bölgeye, yöreden yöreye değişse bile bazı karakterler ve motifler benzerdir. Karakterler 

birbirinin yerine geçse de konuda ciddi bir değişiklik söz konusu olmaz. Bu çalışmamızda 

Munzur Baba efsanesiyle ilişkilendirdiğimiz Vilayetname’deki menkıbeyi, efsanenin 

günümüz varyantlarını, Saim Sakaoğlu’nun 1976 yılında yayımladığı “101 Anadolu 

Efsanesi” adlı kitapta yer alan varyantını, L. Molyneux Seel’in 1914’te yayımladığı 

Munzur Baba efsanesi varyantını Anadolu’daki “Sadık,veli hizmetçi” ile“Haçta getirilen 

yemek” motifli efsaneler çerçevesinde incelemeye çalışacağız.İlk olarak Hacı Bektaşi 

Veli’nin “Hacı” unvanını alışını anlatan Vilayetname’deki menkıbeyi 

aktaralım.Burada haçta getirilen yemek bir tür hamur kızartması olan ‘bişi’dir. 

Hocası Lokman Perende hacca gider. Kâbe’yi tavaftan sonra, Arafat’a çıkar. 

Orada, yanındakilere: “Bugün arife günü, şimdi bizim Türkistan'da herkes ‘bişi’ pişirir.” 

der. Bu söz Hünkâr’a malum olur. Lokman Perende’nin evinde de, gerçekten bişi 

pişirilmektedir. Hünkâr, Lokman Perende’nin evine giderek, şeyhin hanımından, bir 

tepsiye bişi koyup kendisine verilmesini ister. Hünkar, tepsiye konulup, kendisine takdim 

edilen bişi’yi, göz yumup açıncaya kadar, Lokman Perende’ye götürüp sunar. Bundaki 

hikmeti anlayan Şeyh Lokman Perende, arkadaşları ile beraber bu “bişi” yi yerler. Hac 

dönemi bitip Hicaz’dan dönülünce, Nişabur halkı Lokman Perende’yi karşılamaya çıkar. 

“Haccın kabul olsun.” diyerek tebrik ederler. Lokman Perende, gelen halka Bektaş’ın 

kerametini anlattıktan sonra, “Esas hacı olan Bektaş’tır.” diyerek, onu tebrik eder. Bunun 

üzerine adı Hacı Bektaşi Veli olur(Gölpınarlı,1958:6). 

Vilâyetnâme veya Menâkıb-ı Hacı Bektâşi Velî olarak da bilinen bu eser Hacı 

BektaşiVeli’nin çevresinde olup bitenleri dinsel, düşünsel bağlamda ve kendi mantık 

bağlamı içerisinde anlatan bir yapıttır. Bu eser, Hacı Bektaşi Veli’nin ölümünden yaklaşık 

200yıl (XV. yüzyılda) sonra müritleri tarafından kaleme alınmıştır. Vilayetname’de1501-

1502’de posta geçen Balım Sultan’dan hiç bahsedilmez. Bu verilerin ışığında 
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Vilâyetnâme’nin, Balım Sultan’ın posta oturmasından önce, 1481–1501 arasında 

yazıldığı sanılmaktadır. Vilâyetnâme; Hacı Bektaş hakkında doğru-yanlış, fakat hemen 

hepsi olağanüstü olayları ihtiva ettiğinden dolayı hiç şüphe yok ki kendisinden bir hayli 

sonra vemenkıbevi hayatı kendisini görenlerden duyanların daha sonrakilere eklentilerle 

nakledilerek mayalanıp yoğrulduktan, Bektaşi geleneği iyice meydana gelip dal budak 

saldıktan sonra yazılmıştır (Yavaş,2006:51).Dolayısıyla eser yazılırken Bektaşi geleneği 

tamamıyla kurulmuş, gelişmiş, zenginleşmiş ve kökleşmiştir denilebilir. Bu bakımdan 

süreç içinde menkıbeleşen tarihi ve efsanevi geleneklerin XV. yüzyılın son yıllarında 

yazıya geçirilmiş şeklinden ibaret olan Vilâyetnâme, çoğunluğu itibariyle mitolojik bir 

Hacı Bektaşi Veli’yi yansıtır. Ancak bu durum eserin hiçbir temeli bulunmadığı 

anlamında kabul edilmemelidir (Noyan,2007:368).İslamî emirlerden bir diğeri olan hac 

ibadeti konusunda Vilâyetnâme bize net bilgiler sunmaktadır. Aktarıldığına göre Hacı 

Bektaşi Veli, Rum ülkesine gelirken hacca niyet etmiş, Necef, Medine, Kudüs, Halep gibi 

şehirlere uğrayarak “erbain” çıkarmış ve hac vazifesini eda ederek Elbistan ve Kayseri 

güzergahını takip ederek Anadolu’ya gelmiştir (Gölpınarlı,1958:17). Vilâyetnâme’de 

aktarıldığına göre o,keramet eseri sık sık Kabe’ye giderek namazı orada 

kılmıştır.Vilâyetnâme’deki hac ile ilgili çok net atıflara rağmen bazı alevi toplulukları, 

getirdikleri yorumlarla temel İslamî ibadetlerden birisi olan haccı farklı şekilde 

yorumlamışlardır(Üçer,2005:325).Hacı Bektaş Veli’nin vefatından sonra onun adı 

çevresinde oluşan tasavvuf hareketi Bektaşilik olarak bilinmektedir. Bektaşiler Hz. 

Muhammed’i mürşit, Hz. Ali’yi rehber, Hacı Bektaşi Veli’yi pir olarak görürler. Türk 

siyasi hayatına derin izler bırakan Bektaşilik, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da XIV. 

yüzyılla birlikte Balkanlar’da geniş halk kitlelerini kendisine bağlamış, Bursa fethine 

katılan Abdal Musa, Elmalı’da Sarı Saltuk, Balkanlar’da kurduğu tekkede yetiştirdikleri 

halife ve müritleri vasıtasıyla tarikatın güç ve nüfuzunu arttırarak yayılışını 

hızlandırmışlardır. XVI. yüzyıla kadar süren bu dönem tarikatın birinci evresi olduğu 

düşünülmektedir(Bardakçı,2005:58). 

Türkmen dervişlerin Anadolu’yu karış karış gezmeleri neticesinde birçok bölgede bu 

efsaneler anlatıla gelmiştir.Kahraman isimleri farklı olsa da konu aşağı yukarı 

aynıdır.Hacı Bektaşi Veli’nin muhabbetle Anadolu’nun kalbine dokunması efsane 

halkalarının oluşmasına sebebiyet verdiğini düşünüyoruz. 

Munzur Baba efsanesinin günümüzdeki söylemini tespitetmek için Tunceli’den 2 

kaynak kişi tespit ettik. 

Kaynak Kişi-1 

Ovacık İlçesine bağlı Koyungölü civarında yaşayan bir ağanın koyunlarını 

gütmek için yanında çobanlık yapmaya başlar.Munzur’un ağası hac zamanı geldiği için 

hacca gitmiş. Ağasının haçta olduğu bir gün Munzur, ağanın hanımının yanına gelir ve: 

-Hanımım, ağamın canı sıcak helva ister. Helvayı yaparsan ben kendisine 

götürürüm, der. Ağanın hanımı önce şaşırır, sonra herhalde zavallı çobanın canı helva 
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yemek istiyor, doğrudan söylemeye dili varmıyor, utanıyordur. Kendisine bir helva 

yapayım da yesin, der. Helvayı pişirir, bir bohçanın içine bağlar ve Munzur’a: 

-Al, götür, der. 

O sırada ağa haçta namaz kılmaktadır. Namaz sırasında sağa selam verirken bir 

de bakar ki sağ yanında elinde bir bohça ile Munzur dikilmiş duruyor. Namazını bitirip 

Munzur’a; 

-Burada ne arıyorsun? Nedir o elindeki? der. Munzur da: 

-Ağam canın sıcak helva istemişti, onu sana getirdim, der. Elindeki bohçayı 

ağasına uzatır. Ağası bohçayı açar ve bakar ki içinde sıcak helva duruyor. Ağa hayretler 

içinde Munzur’a bir şeyler söylemek için başını çevirdiğinde bir de bakar ki Munzur 

yanında yok. Ağa hac görevini tamamlayıp köyüne döndüğünde komşuları herkes elinde 

bir hediye ile hacıyı karşılamaya giderler. Munzur’da götürecek başka bir hediyesi 

olmadığından bir çanağın içerisine koyunlarından bir miktar süt sağar ve bununla ağasını 

karşılamaya gider.Ağa Munzur’u görünce yanındakilere; 

-Asıl hacı Munzur’dur. Öpülecek el varsa Munzur’un elidir. Önce ben öpeceğim, 

der ve Munzur’a doğru koşar.Munzur bu konuşmaları duyduğunda: 

-Aman ağam, böyle bir şey olmaz. Ben yıllarca senin ekmeğinle büyüdüm. Sen 

nasıl benim elimi öpersin. Ben sana elimi öptürmem, der ve kaçmaya başlar.Munzur 

önde, ağa ve yanındakiler arkasında bir kovalamaca başlar.Şimdiki Munzur Irmağı’nın 

çıktığı ilk yere geldikleri zaman Munzur’un elindeki süt dolu çanak dökülür ve sütün 

döküldüğü yerde, süt gibi bembeyaz bir su fışkırır. Munzur kırk adım daha atar. Fışkıran 

bu sulardan bir ırmak meydana gelir. Munzur’un arkasından koşanlar bu ırmaktan öteye 

geçemezler. Munzur da bu dağlarda kaybolur gider. 

Kaynak Kişi-2  

Ovacık ilçesinde yaşayan bir ağanın Munzur adlı bir çobanı vardır. Ağa bir gün 

hac için Kâbe’ye gider. Haçta olduğu vakit canı helva çeker.Çobanı olan Munzur bunu 

hisseder. Evin hanımına: “Ağamın canı helva çekiyor, helva yap da götüreyim.” der. 

Bunun üzerine evin hanımı: “Herhalde Munzur’un canı helva çekti, fakat utandığı için 

söyleyemiyor.” diye düşünür. Bunun üzerine helvayı yapar ve güzelce tabağa koyar. 

Munzur da gelir helvayı alıp gider. Bir müddet sonra geri döner. Evin hanımı: “Tabak 

nerede?” diye sorar. Munzur: “Tabak ağamın yanında gelirken getirecek” der. Evin 

hanımı: “Herhalde bir yerde tabağı unuttu, o yüzden böyle söylüyor.” diye düşünür. 

Ağahaçtan geldiği vakit tüm köylü ağanın yanına gelir ve elini öpmek ister. Ancak ağa 

elini öptürmez ve “Gerçek hacı, Munzur’dur, gidin onun elini öpün.” Diyerek olan biteni 

köylüye anlatır. Bunun üzerine herkes Munzur’un elini öpmek için, elinde süt kabı olan 
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Munzur’a doğru koşar. Munzur utancından kaçar. Köylüden uzaklaşırken elindeki süt 

kabı yere düşer. Böylelikle yere düşen sütten, Munzur ırmağının kaynağı oluşturan 

kaynak suyu süt gibi beyaz akmaya başlar. İşte Munzur suyunun kaynağı o günden beri 

süt gibi yerden taşar. Munzur ise dağlara doğru koşar ve ortadan kaybolur. 

Efsanenin, Saim Sakaoğlu’nun 1976 yılında yayımladığı “101 Anadolu Efsanesi” 

adlı eserinde geçen varyantı: 

“Çevredeki köylerin birinde zengin bir ağa yaşarmış. Ağanın yaşı kemale ermiş, 

emanetini teslim etmeden bir de hacca gitmek istemiş. Çoluk çocuğunu bırakacak kimsesi 

yokmuş. Sonunda kararını vermiş, hane halkını, çobanları olan Munzur’a emanet etmeye 

karar vermiş.Ağa çoluk çocuğu ile helalleşip yola çıkar. Üzerine farz olan borcunu eda 

edecek ve Hacı Ağa olarak memleketine dönecektir.Ağa Kâbe’de iken, bir gün karısı 

evde helva pişirir. Çocukları ile birlikte yerken yanlarında bulunan Munzur’a lâtife 

yapmak kastı ile der ki: “Munzur, bu helvadan ağan da yese ne iyi olurdu. Al şunu, 

soğumadan ağana götür de o da yesin.” Çoban hemen ablasının elindeki helvayı alır ve 

gözden kaybolur. Bir müddet sonra Munzur elinde boş tabakla eve döner. Ne ablası, ne de 

çocukları bu işten bir şey anlamazlar.Aradan günler geçer, hacıların dönme zamanı gelir. 

Köy halkı ağalarını karşılamak üzere yollara dökülürler. Hacı olan ağalarına daha fazla 

hürmet etmek, hizmetinde bulunmak için köylüler âdeta yarış ederler. Fakat ağa onlara 

Munzur’u gösterir ve: “Hürmetinize lâyık olan ben değil, Munzur’dur. Onun elini öpün, 

onun hizmetine koşun.”der. 

Ağa, köylülerin şaşkın bakışları arasında meseleyi kısaca anlatır. Herkes alelâde 

bir çoban zannettiği Munzur’un eline sarılır; o ise geri çekilir. Ağasına ikram etmek için 

getirdiği süt de bu arada dökülür; kendisi de yere yuvarlanır. Munzur’u ne oradan 

kalkarken gören olur, ne de daha sonra gören; bir daha kimseler göremez onu. Fakat 

bugün onu hatırlatan iki iz hâlâ köylülerin hafızasındadır. Bunlar, dökülen sütten 

meydana gelen beyaz köpüklü Munzur Irmağı ve düşerken elini dayadığı kayadaki 

parmak izleri.Bugün, çevre halkı Munzur’u, onların deyişiyle Munzur Baba’yı bir evliya 

kadar sever ve sayarlar. Zaman zaman yeminlerini onun üzerine söylerler. Munzur 

Irmağındaki balıkları, Munzur Baba’nın kuşlarıdır, diye avlamazlar ve yemezler.Bir 

inanışa göre de, Munzur Baba’yı ziyaret edenler, mutlaka ikinci bir defa daha 

gelirlermiş.Bugün Munzur Dağı karlı tepelerinden sıza sıza akan Munzur Irmağı’nın ruh 

okşayıcı nağmeleriyle belki de Munzur Baba’ya dua edip 

durmaktadır(Sakaoğlu,1976:124). 

Bazı efsanelerde benzer motifleri sıkça görebiliriz. Aynı özelliklere sahip olan 

efsane karakterleri karşımıza değişik isimlerde çıkabilir. Bu efsanelerin benzer 

özelliklerini dikkatle incelediğimizde kaynaklarının aynı olabileceği fikri belirginleşiyor. 

Bu efsane kahramanlarının ortak özellikleri efendilerine (ağalarına, sahiplerine) 

olan sadakatleri ve sevgileridir. Mütevazı ve çalışkan olan bu hizmetçiler aslında birer 

evliyadır.Bektaşi geleneğinin bir nüansı olan “sır” yani kerameti açığa çıkarmama, maddi 
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ve manevi olarak hep arka planda görünme motifi mevcuttur. “Sır”lı olan bu hizmetçiler 

aslında birer velidir ve hiç kimse bilmemektedir. Anadolu’nun değişik bölgelerinde 

aldıkları isimlere göre sıralamak mümkündür. 

Ağrı: Şeyh Bekir, Erzurum: Ahmet Baba, Kağızman: Hacı Kağızman, Orta 

Anadolu: Hacı İbrahim Devletlü, Orta Anadolu: Yuannis, Koçarlı: Bilal Dede, Ağrı:Şeyh 

Bekir Kars:Ermiş Keloğlan,Sungurlu: Ali Baz,Gaziantep: Şeyh Bilecen, Gaziantep: 

Memik Dede Tunceli: Munzur Baba (Sakaoğlu,1997:182). 

Munzur Babaefsanesi ile bu efsanelerde temel yapı aynıdır. Sadık bir çoban ya da 

hizmetkar olan sır sahibi kişi hacca gitmiş olan efendisine (ağasına) yörenin yemek veya 

tatlılarından birini veya onun sevdiği yiyeceği sıcağı sıcağına, üzerinde dumanı tüterken 

ulaştırır. İslam tasavvuf anlayışında “aynı anda iki yerde olma” kerametini gösterir(tayyı 

mekân). Ağa haçtan dönüşte kendisini karşılamaya gelenlere hizmetçiyi işaret ederek asıl 

hacının onun olduğunu söyler.Bu olaydan sonra sırrı ortaya çıkan veli oradan 

uzaklaşır,uzaklaşmak isterken bazen de vefat eder.Bu veliler arasında sonradan 

Müslüman olanlar da vardır.Değişik isimlerle anılan bu hizmetkârların sahip oldukları 

ermişlik ortaya çıktıktan sonra asıl büyüklüğün sırda olduğunu bilen bu evliya zatlar 

ortadan kaybolmuşlardır (Sakaoğlu,1997:182).Ayrıca Saim Sakaoğlu’nun “Sadık,veli 

hizmetçi” ve “Haçta getirilen yemek” motifli efsanelerden 12adetiniyazıyaaktardığını 

bilmekteyiz (Sakaoğlu,1997:183).Benzer motifli efsanelere ek olarak Diyarbakır, 

Karaçalı köyünde anlatılan “Deli Ali” efsanesini de buraya ekleyebiliriz.(Kaynak Kişi-3 

Mustafa Yıldız,1974,Diyarbakır,Derlenme Tarihi:12.04.2014).Kahramanmaraş 

Elbistan’da Ozanya köyünden “Kıyan” (Bozkurt, 2007: 23) efsanesi de benzer motiflere 

sahiptir. Bu son efsanelerle beraber Anadolu’da “Sadık, veli hizmetçi” ve “Haçta getirilen 

yemek” motifli 14 adet efsane tespit edilmiş oluyor.Anadolu’da bunlara 

ekleyebileceğimiz benzer motifli henüz keşfedilmemiş efsaneler de olabilir. 

L. Molyneux Seel, 1911 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Dersim’de 

kapsamlı bir gezi düzenlemiştir. İngiliz araştırmacı ve yüzbaşı L. Molyneux Seel hangi 

nedenle o tarihlerde Dersim bölgesine geldiğini bilmemekteyiz.Buna rağmen üç aylık 

Dersim seyahatinde yöreye ait coğrafi haritaları ve kültürel öğelerle ilgili detaylı bilgileri 

fotoğraflar eşliğinde vermiştir. Dersim gezi notlarını 1914 yılında Londra’da “A Journey 

In Dersim” adı altında, “The Geopraphical Journal” de yayınlar. 

İncelediğimiz Munzur Baba efsanesinin bu varyantını 4 bölüm halinde 

yayınlamıştır. L.Molyneux Seel, Munzur Baba efsanesini kaynak şahıslar vermeden 

yazıya geçirmiştir. 1911 yılında tespit edilen bu varyant 1914 yılında yayınlanmıştır. 

Efsanenin, sözlü olarak anlatımının bu bölgede uzun bir süredir devam ettiğini tahmin 

ediyoruz. Munzur Baba Efsanesi’nin, L. MolyneuxSeel tarafından yazılmış bu 

versiyonunun tarihsel bir değere sahip olduğunu görebilmekteyiz (Akgül,2010,89). 
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L. MolyneuxSeel 

1. Bölüm 

Topuzanlı aşiretinin Şeyh Hasan isminde itibarlı bir ağası vardı. Bunun da Muzur 

adında bir oğlu vardı. Muzur babasının koyunlarına bakıyordu. Kışın, dağlar karla kaplı 

olduğu zaman bile Muzur, babasının yasaklamasına rağmen sürüyü dağa götürürdü. 

Koyunlar devamlı karınları iyice doymuş olarak geri dönerlerdi. Muzur’un babası bir gün 

merakını gidermek için oğlunu takip etti. Gördüğü manzara şöyleydi: “Muzur dağa 

çıktığında karla kaplı ağaçlara sopasıyla vurmakta, düşen yaprakları da koyunlar 

yemekteydi. Muzur babasının kendisini izlediğinin farkına vardı ve kızgınlıkla koyunları 

da bırakıp ortadan kayboldu.” 

2. Bölüm 

Muzur babasından ayrıldığında Ali Haydar Ağa ile birlikte Büyük köyde çoban 

olmaya gitti. Ertesi yıl Ali Haydar evinden ayrılarak kutsal bir ziyaret için Kerbela’ya 

gitti. Oradayken bir gün canı, hanımının onun için evde yaptığı helvalardan istedi. Beş 

dakika sonra Muzur büyük bir tabak helva ile efendisinin önünde ortaya çıkıverdi. 

3. Bölüm 

Aşağıda sözü edilenler Büyük köyde olanlardır. Muzur bir gün ortası sürüyü 

sağmak amacıyla köye döndü. Muzur evin hanımına yaklaştığında şöyle dedi:  

“Hanımefendi, benim efendim helva yemeyi çok istiyor.” 

Evin hanımı, “İyi güzel de senin efendin şimdi buradan çok uzaklarda” dedi. 

Muzur, “Önemli değil, sen helvayı yap, onu ben efendime götürürüm.” 

Evin hanımı kendi kendine, “Anlaşılan bizim çoban helva yemek istiyor. Mühim 

değil, o bizim sürüye iyi bakıyor. Ben de ona helva yapayım.” Sonra helvayı hazırladı, bir 

tabağa koyarak Muzur’a verdi ve gülerek,“Onu efendine götür” dedi. Muzur, helvayı aldı 

ve birden kayboldu. Kısa bir süre sonra da tabaksız geri döndü.Evin hanımı, “Muzur, 

tabak nerede?” dedi. Muzur cevap verdi:“Efendim döndüğünde tabağı getirecek.”dedi. 

4. Bölüm 

Doğu geleneğinin bir unsuru olarak, Ali Haydar Ağa haçtan döndükten sonra 

Büyük köyün sakinleri Ali Haydar Ağa ile görüşmek ve kutsal yerlere değmiş ellerini 

öpmek için onu karşılamaya gittiler. Fakat Ali Haydar, kalabalık kendisine yaklaştığında 

elini öpmelerine müsaade etmeyerek şöyle dedi: “Gerçek hacı; çobanım Muzur’dur. 

Gidin, onun elini öpün.” 

Kalabalık bunun üzerine Muzur’u aramak için köye geri döndü. O sırada Muzur 

elinde efendisi için bir kap taze süt ile köyden çıkıyordu. Muzur, kalabalığın kendi 
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üzerine doğru geldiğini görünce şaşırdı. Geri dönerek dağlara doğru kaçtı. Elini öpmek 

isteyen kalabalık onun peşinden gitti. Koşarken elinde tuttuğu kaptaki süt döküldü ve her 

bir damla sütün düştüğü yerdeki taşlardan sular fışkırdı. Muzur yorgunluktan olduğu yere 

oturdu ve daha sonra da kayboldu.Bir kaç asır sonra Pers şahlarından biri bu kutsal 

pınarlara ziyaret amacıyla geldi. Munzur Baba kaybolduğunda onunla birlikte bulunan 

kabı bulmak için bazı kazılar yaptı. Şah bu kazıda başarılı oldu. Bu süt kabını alarak 

beraberinde götürdü. Bu kap Tahran müzesinde bulunmaktadır(Akgül,2010:92). 

Günümüz varyantları ile 1914 varyantını karşılaştırdığımızda bazı farklılıklar 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki“Munzur” yerine“Muzur” sözcüğünün 

kullanılmasıdır.L. MolyneuxSeel, yazım şekli olarak “Muzur” biçimini 

kullanmıştır.Dersim bölgesinde kullanılan Zazaca ve Kurmanci dillerinde de bu şekilde 

kullanıldığını görmekteyiz. Kelimenin Zazaca, Kurmanci kullanım şekli “Muzur” 

biçimindedir. Munzur-Muzur kelimelerinin anlamlarını Türkçe ve diğer dillerdeki 

anlamlarını incelediğimizde ilginç bilgilerle karşılaşıyoruz. Munzur kelimesinin TDK 

Büyük Türkçe Sözlükte karşımıza çıkan anlamları aşağıdadır. 

1.Zararlı insan ya da hayvan, baş belası 2.Hayvan burnu.3. Domuzun çene, ağız 

ve burun kısmı.4. Asık surat anlamlarına gelir.5.Munzur(Sıradağ) aynı zamanda Tunceli - 

Erzincan arasında Yukarı Fırat bölgesinde bulunan sıradağlarının 

adıdır.6.Munzur(Akarsu) Tunceli Ovacık’ın kuzeyinde Munzur Dağlarının üzerindeki 

Ziyaret Tepenin eteklerinden doğan ve merkez ilçede Pülümür Çayı ile birleşerek Keban 

Baraj Gölü’ne dökülen suya verilen isimdir. 

Zazaca ve Kurmenci dillerindeki anlamlarına baktığımızda da genellikle zararlı, 

yaramaz anlamına geldiğini görmekteyiz. Dersim bölgesinde uzun yıllar yaşamış olan 

Ermeni toplulukların dilini incelediğimizde ise bazı araştırmacıların Ermenice Munzur 

kelimesinin “Mendzoor” veya “Mehzoor”un bozulmuş şekli olabileceğini, Mendzoor’un 

ulu veya büyük su kaynağı ya da Fırat nehrini ifade edebileceği sonucuna ulaştığını 

görmekteyiz(Kalman,2011:13). Munzur Dağları ve Munzur Irmağı çevresi coğrafi 

yapısından dolayı Pers, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı döneminde merkezi 

otoriteye karşı gelen veya güvenli, gizli bir yer arayanlar için bulunmaz birsığınak 

olmuştur. Bu sebepten dolayı bu bölgeye yaramaz-zararlı anlamlarında kullanılan 

“Munzur” ya da “Muzur” ismi verilmiş olabilir. Zazaca, Kurmenci ve Türkçe 

anlamlarının ortak olması yukarıda bahsettiğimiz sebepten kaynaklanıyor olabilir. 

Türkçede anlam değişmesi yoluyla birçok kelime zaman içinde yeni anlamlar 

kazanmıştır.Munzur kelimesinin, Munzur Baba efsanesinin zamanla bilinmesi ve halk 

kültürüyle birleşmesi sonucu bir veli zatın ismi olarak anlam değişmesine uğradığını 

tahmin ediyoruz.Türkçede bu tarz anlam değişmesi yoluyla yeni anlamlar yüklenerek 

anlamı iyileşen kelimeler mevcuttur. Özellikle Selçuklular döneminde yerleşen Türk 

aşiretlerinin, Hacı Bektaşi Veli’yi o coğrafyaya özgü olan ve zamanla kutsal bir anlam 

kazanan ‘‘Munzur‘‘ ismiyle özdeşleştirdiğini düşünüyoruz. Bu durum aynı zamanda Hacı 

Bektaşi Veli‘nin menkıbelerinin hem yerelleşmesini hem de Bektaşilik geleneğinin yöre 

halkı tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Bunun ortaya çıkmasını sağlayan halk 

http://agiz.nedir.com/
http://burun.nedir.com/
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bilinci Munzur sözcüğünün hem kötü anlamlarını iyileştirmiş hem demanevi kültürün 

devamını sağlamıştır. 

Bölgede eskiden yoğun olarak yaşayan Ermeni topluluklarını da göz önünde 

bulundurduğumuzda “Mendzoor”un ulu veya büyük su kaynağı anlamında olduğunu 

ifade etmiştik. Munzur kelimesinin Türkçe- Zazaca- Kurmenci anlamlarının da aynı 

olduğunu düşündüğümüzde bu iki kelimenin anlam birleşmesini gerçekleştirdiğini 

görebiliriz. Munzur kelimesinde iyileşme olmuş ve Ermenice‘de kullanılan “Mendzoor” 

ulu ve büyüksu anlam formu Munzur kelimesine yerleşerek yeni ve özel bir isim ortaya 

çıkarmış olabilir. Böylelikle Munzur kelimesinin güncel kullanımındaki anlam formunun 

ortaya çıktığını tahmin ediyoruz. 

1. Bölümün İncelenmesi 

1914varyantında anlatılan efsanenin birinci bölümünün bölgedeki başka bir 

efsaneyle birleştirildiğini görmekteyiz. Bölgede Düzgün Baba efsanesi olarak bilinen 

başka bir efsane bu bölümde Munzur Baba efsanesinde anlatılmaktadır (Zeki,1969:16). 

Günümüz varyantlarında ve Vilayetname’deki menkıbede böyle bir konu anlatılmamıştır. 

Ancak yörede anlatılan diğer efsane olan Düzgün Baba’da ismi geçen Seyyit Mahmut 

Hayrani’nin Vilayetname’de isminin sıkça geçtiğini ve 300 müridiyle Hünkar Hacı 

Bektaşi Veli’yi mürşit olarak kabul ettiğini kaynaklardan bulabiliriz. Ayrıca Tunceli 

bölgesinde Seyit Mahmut Hayraniye bağlı ocakların varlığı da bilinmektedir. Seyyit 

Mahmut Hayrani’ye bağlılar arasında Tunceli’deki Kureyşan Ocağı’nın bir kısmı ile 

Erzincan, Elazığ ve Malatya yöresinin oymakları bulunmaktadır (Doğan,2003:2). 

2. Bölümün İncelenmesi 

Munzur’un ağası Ali Haydar hac için Kerbela‘ya gidiyor. Günümüz varyantlarına 

ve 1976 varyantlarına baktığımızda hac için gidilen yerin Mekke olduğunu 

görmekteyiz.Peki bu farklılığın sebepleri ne olabilir? 

12.yy ile 16.yy arasında Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaşi Veli’nin İslam anlayışı ve 

kültürü kalıcı olarak Anadolu’da Türkmen aşiretleri arasında benimsenmişti. Ancak 

16.yy.’dan sonra Bektaşilik geleneğine benzer görünen ancak birçok noktada farklılık arz 

eden  Şiilik, Safevi devletiyle resmileşmişti. Efsanede geçen iki özelliğin (Kerbela’ya 

Tunceli’nin hayat kaynağı olan ırmağa ve heybetli dağlarına ismini veren Munzur 

efsanesini değerlendireceğiz. Yapılan hac ziyareti ve İran şahının Munzur Dağlarına gelip 

süt kabını alıp götürmesi) örnek verilmesi Şah İsmail-Safevi etkisinin uzun süre devam 

ettiğini göstermektedir. Sadece Munzur Baba efsanesinin 1914’teL. MolyneuxSeel yazıya 

geçirdiği varyantında hac için gidilen yer için Şii’lerin hac olarak addettikleri Kerbela 

ismi zikredilmiştir. Özellikle İran-Azerbaycan bölgelerinde 16.yy.’da Türkmen 

boylarından oluşan Safevi Devleti’nin kurulması göçer yaşayan ve yerleşik hayata 

geçmekte zorlanan, vergi vermek istemeyen Doğu ve Güneydeki Türkmen aşiretleri için 

bir alternatif oluşturmuştu. Safevi Devleti’nin genç hükümdarı Türkmen aşiretlerine Şii 

halifeleri aracılığıyla bu özgürlükleri vereceğini taahhüt etmişti. Böylelikle Dersim 



64 
 

bölgesinde göçer yaşayan Türkmen aşiretleri de Bektaşi geleneğine yakın gözüken ve 

özgürlükler vaat eden, aynı zamanda akrabaları olan Şah İsmail’in tarafını 

desteklemişlerdir.Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı’yla Şah İsmail’i yenmesi 

Türkmen aşiretlerindeki Şiilik etkisini azaltmıştı; ama tam olarak yok 

edememişti.16.yy.’dan itibaren Şiilik etkisinin Bektaşilik geleneğiyle birlikte bazı 

kesimlerde kısmen devam ettiğini görebiliriz.Efsanenin 1914 yılındaki varyantında 

gördüğümüz bu özellik günümüz varyantlarında ve 1976 Saim Sakaoğlu’nun derlediği 

varyantında anlatılmamıştır.Anadolu’nun diğer bölgelerindeki ‘’Sadık ve evliya 

hizmetçi’’ ve“Haçta getirilen yemek” motifli efsaneleri incelediğimizde hepsinde hac için 

kastedilen yerin Mekke olduğunu görmekteyiz. Vilayetname’nin yazıldığı tarihlerde ise 

henüz Şiilik kurulmamıştı. Kerbela haccı da söz konusu değildi. 

Dersim tarihiyle ilgili kaynaklara baktığımızda birçok Türkmen boyunun 

Malazgirt savaşından sonra bölgeye yerleştiğini görüyoruz. Uzun yıllar Türk beyleri 

Hozat merkezli Dersim bölgesini elinde tutmuştur. Tunceli’nin günümüze ulaşan güçlü 

aile bağlarından olan Abbasan (Hz Abbas’ın soyundan gelen aile) aşiretleri, Kureyşan 

(Hz.Muhammed’in aşireti olan Kureyş aşiretinden gelen aile) aşiretleri ise seyit 

olduklarını ifade etmektedirler. Bu aşiret ve ocakların Dersim merkezli yerleşimleri 

yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Kültürlerini ve nereden geldiklerini sözlü kültür olarak 

devam ettirmişlerdir. 1100-1500 yılları arasında özellikle Ahmet Yesevi öğretisinin 

Anadolu’daki temsilcisi olan Hacı Bektaşi Veli kültürü yaygındı. Hacı Bektaşi Veli’nin 

menkıbeleri yıllar yılı, nesilden nesile anlatıldı. O dönemde Anadolu’daki Türkmen 

aşiretlerine İslamı öğreten,Hz. Muhammed’i sevdiren öğretmen Hacı Bektaşi 

Veli’ydi.Yunus Emre ve diğer müritleriyle beraber Hacı Bektaşi Veli için Anadolu büyük 

bir mektep,Anadolu halkı ise talebe olmuştu. 

“Sadık ve evliya hizmetçi” ve “Haçta getirilen yemek” motifli, Anadolu’nun her 

yerinde anlatılan bu efsanelerin temelini yukarıda bahsettiğimiz menkıbenin 

oluşturduğunu düşünebiliriz. Bektaşi tekkesinin Anadolu’yu karış karış gezen 

dervişleriyle bu menkıbenin Anadolu’da yayıldığını; ancak geçen süre içerisinde 

birbirinin yerine geçme kuramına göre kahramanların isim farklılıklarının olduğunu 

görmekteyiz. Günümüz varyantlarını incelediğimizde bu efsanenin gelişim sürecini 

devam ettirdiğini görmekteyiz.  

3. Bölümün İncelenmesi 

Hacda bulunduğu sırada Munzur’un ağasının canı helva çeker. Bu 1914 

varyantında ve günümüz varyantlarıyla da hemen hemen aynıdır. Burada ağasına 

götürdüğü yiyecek helvadır. Anadolu’nun diğer yerlerinde ise bu bazen mantı, bazen içli 

köfte olabilmektedir (Sakaoğlu,1997:183).Vilayetname’deki menkıbede geçen yiyecek 

ise “bişi” denilen hamur kızartmasıdır. 

Diğer bir nokta ise 1914 varyantında ve 1976 varyantında Munzur’un namaz 

kılması anlatılmamıştır. Günümüz varyantlarından sadece birisinde Munzur’un ağası 
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Mekke’de haçta iken namaz kılar ve sağa selam verdiğinde Munzur’u görür o da ağasına 

helvayı takdim eder (Günümüz varyantı 1).Anadolu’daki benzer motifli diğer efsaneleri 

incelediğimizde namaz ibaresi geçmemektedir. Efsanenin kaynağını oluşturduğunu 

düşündüğümüz Vilayetname’deki menkıbede de böyle bir durum anlatılmamıştır. 

4. Bölümün İncelenmesi 

1914 varyantında, 1976 varyantında ve günümüz varyantlarında bu bölüm 

çoğunlukla aynıdır. Buradaki haçta olan ağanın gelmesi ile kerametin ortaya 

çıkması,sadık ve evliya hizmetçinin ortadan kaybolması, “sır” olması Anadolu’daki diğer 

efsanelerde de çoğunlukla vardır.Vilayetname’deki menkıbede ise böyle bir durum 

anlatılmamıştır. 

 Munzur Baba efsanesinde su kaynağının süt gibi kaynaması bize Altay-Türk 

mitolojisindeki ve Anadolu’daki süt pınarı,süt denizi,süt gölü,süt ırmağı gibi motiflerle 

su-süt benzetmesini akla getiriyor.Yine Dadaloğlu’nun Aladağ’ındaki süt pınarına olan 

benzerlik de dikkat çekicidir(Ögel,2010:362). Munzur’un dağda kaybolması ile ruhunun 

dağa ve ırmağa akmasını temsilen oradaki halk tarafından dağa ve ırmağa Munzur 

isminin verildiğini düşünebiliriz. Bu durumda yüce dağ ve ulu ırmak kültünün oluşmasına 

ve devam etmesine sebebiyet veriyor. Efsanelerin temelde coğrafi ya da kültürel bir 

oluşumu açıkladığını düşünebiliriz.  

Bunların yanı sıra ilk işlenen günahı, ölümün kökenini, tufanı, tanrıların insanları 

nasıl cezalandırdıklarını, avcılığın ve hayvancılığın başlangıcını, bitkilerin nasıl 

oluştuklarını, ateşin bulunuşunu, yeryüzünün ilk çiftini ve ailesini, gelenek ve 

göreneklerin, törelerin, teknik bilgilerin kaynağını da kendine konu edinir. Efsanelerin 

birçoğu açıklayıcı niteliktedir. Dünyadaki ve hayattaki birçok varlığın neden ve nasıl 

ortaya çıktığına cevap vermeye çalışır. 

Bu durumda Munzur Irmağı’nın kaynağını oluşturan suyun sebebi efsaneye 

dayandırılarak güzel bir sebebe bağlanıyor. 

Son paragrafta var olan İran şahlarından birisinin gelmesi, kazı yaptırarak süt 

kabını bulması ve Tahran’daki müzeye götürmesi ise sadece 1914 varyantında mevcuttur. 

Saim Sakaoğlu’nun 1976’daki varyantı ile günümüz varyantlarında böyle bir durum söz 

konusu değildir. “Sadık ve evliya hizmetçi” ve“Haçta getirilen yemek” motifli diğer 

efsanelerde ve Vilayetname’deki menkıbede ise İran, Kerbela, Şah gibi sözcükler telaffuz 

bile edilmemiştir. Ancak Yavuz Selim-Şah İsmail rekabetinden beri Dersim bölgesindeki 

Türkmen aşiretlerinin Şah İsmail tarafını desteklediğini bilmekteyiz. Son paragrafta 

anlatılan bu durum ise efsanenin günümüz varyantlarında ve 1976 varyantında 

bulamıyoruz. Aradan geçen yüz yıl içerisinde Şiilik etkisinin bölgede azaldığını ayrıca 

efsanenin asıl formatı olarak düşündüğümüz menkıbeye daha çok benzediğini 

görebilmekteyiz. Anadolu’daki benzer motifli diğer efsanelerde ise Şiilik etkisini 

göremiyoruz. 
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Sonuç 

Efsanelerin güvenilir tanıklıkta bulunmak ve toplumsal inancı karşılamak için 

ortaya çıktığını düşünebiliriz. Masal metinlerinde inandırma amacı güdülmezken 

efsanelerde inandırma amacı güdülür. Metin merkezli yayılma ve birbirinin yerine geçme 

kuramlarına göre bir toplum için önemli olan olay, durum, varlıkların oluşum nedenlerine 

göre açıklama getirmek ve bu anlatının devamını sağlayabilmek önemlidir.Folklor 

ürünlerinde toplumun yaşadığı coğrafyayı tabiatı, toplum hayatında önemli olan varlık ve 

nesneleri yerelleştirmek,millileştirmek için kullanılabilir. 

Munzur Baba efsanesinde Munzur Irmağı’nın kaynağında suyun süt gibi yerden 

kaynayarak çıkması,buna efsanevi bir görünüm ve toplum inancını karşılayan bir sebep 

olarak ortaya konması önemli bir gerçektir.Böylelikle efsanenin oluştuğu bölge hem 

kutsallık kazanıyor hem de halkın inancını temsil eden motifler efsaneyle yıllar yılı tekrar 

ediliyor.Dersim halkı savaşlar, sürgünler, nesil farklılıklarını yaşasa dahi halkın 

bilinçaltında kültürel öğretiler devam ediyor ve küçük değişikliklerle Munzur Baba 

efsanesi gelişimini sürdürüyor.Toplumdaki gelenekleri ve sosyal davranışları geçerli 

kılmak ve bunu nesilden nesile aktarmak halk bilincinin vazgeçilmez bir özelliğidir. 

Vilayetname’de geçen menkıbenin Anadolu’nun hemen her köşesinde anlatılan 

‘’Sadık, evliya hizmetçi’’ ve ‘’Haçta getirilen yemek’’ motifli efsanelere ilham verdiğini 

ve kaynaklık ettiğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Hacı Bektaşi Veli’nin menkıbede gösterdiği 

kerametin yıllar yılı birbirinin yerine geçme kuramına göre anlatıldığı savını da ortaya 

koyabiliriz. Anadolu’nun her bölgesinde sevilen, sayılan kişiler için “Sadık, evliya 

hizmetçi” ve “Haçta getirilen yemek” motifli efsaneler anlatılmıştır.Vilayetname’de 

geçen menkıbenin (Gölpınarlı,1958:6), Anadolu’da anlatılan “Sadık,evliya hizmetçi” ve 

“Haçta getirilen yemek” motifli efsanelere kaynaklık edebilme durumunu 

inceledik.Anadolu’da anlatılan “Sadık,evliya hizmetçi” ve “Haçta getirilen yemek” 

motifli efsanelerden 12 tanesini,Saim Sakaoğlu makalesinde belirtmişti 

(Sakaoğlu,1997:182). Diyarbakır’da “Deli Ali” ve Kahramanmaraş’taki “Kıyan” 

efsaneleri ile birlikte benzer motifli efsane sayısı 14’e yükselmiş oldu. Munzur Baba 

efsanesinin 1914 varyantı, 1976 varyantı ve 2014 yılı günümüz varyantlarını inceledik. 

Farklılıklarını ve ortak özelliklerini tespit etmeye çalıştık. 

Halk anlatıları toplumun belleklerini oluşturmaktadır.Toplumun içinde bulunduğu 

sosyal şartlar bu anlatıları etkilemekte yaşanan süreç içerisinde metinlerde değişim ve 

dönüşümler yaşamaktadır.Efsane türünün karakteristik özelliklerinden olan yörede 

tanınmış kişinin yaygın efsanedeki kişinin yerine geçmesi durumu Munzur Baba 

efsanesinde de görülmektedir. 

Bu tür efsaneler incelenirken şahısların değişimi inanca bağlı değişim ve 

dönüşümler toplumun tarihi süreç içerisinde yaşadığı sosyal hadiselerin müşahhas 

yansımalarıdır. Bu bağlamda toplumların sosyal hayatı incelenirken halk muhayyilesinin 

ürünü olan efsanelerinde incelenmesi gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda halk 

edebiyatı metinlerinin salt bir edebi metin olmaktan ziyade aynı toplumun etnografyası 
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hakkında bilgi veren belge niteliği de taşıdıklarını da göstermektedir. Bu tür halk 

anlatılarının derlenmesi, elektronik kültür ortamında korunması küreselleşmenin sonucu 

olarak unutulma tehlikesine karşı tedbir alınmasını da sağlamaktadır.Farklı icra 

alanlarında (sinema, tiyatro vs.) inanç ve değerler bağlamında bu metinlerin 

değerlendirilmesi ve gelecek nesillere taşınması Türk folkloruna önemli katkılar 

sağlayacaktır. 
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KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK)’NİN DEMOKRATİKLEŞMEYE 

ETKİSİ VE ÖNEMİNİN AB SÜRECİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE OMBUDSMAN INSTITUTION ON 

THE DEMOCRATISATION AND ITS IMPORTANCE IN THE EU INTEGRATION 

PROCESS 

Sabit MENTEŞE47 

 

ÖZET 

Kamu denetçiliği (Ombudsmanlık)’inin farklı adlarla kamu 

yönetiminde denetim yöntemi olarak yer alması yeni bir uygulama değildir. 

Devletin en üstün güç olarak kontrol edilebilme ihtiyacı çoğu kere bazı 

kurumsal tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Nitekim çağdaş devletlerde 

bu ihtiyacın güçler ayrılığı ilkesiyle sağlanmasının yanında,  farklı denetim 

yollarına da başvurulmuştur. Günümüz demokratik toplumlarındaki denetim 

yöntemlerinden üzerinde en çok durulanlardan biri “Ombudsmanlık” tır.  

Betimsel nitelikteki bu çalışmada, “Kamu Denetçiliği Kurumu 

(Ombudsmanlık) Türkiye’de demokratikleşmeye katkısı Avrupa Birliği 

(AB) süreci yönünden değerlendirilmiştir. Kamu Denetçiliği 

(Ombudsmanlık) Kurumunun Türk Kamu Yönetim sistemine dâhil 

edilmesinin, demokratikleşmeye ve AB’ye girme sürecine önemli katkılar 

sunması beklenirken, mevcut anayasal sistem dâhilinde bunu başarması 

oldukça güç görünmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin öncelikle AB ülkeleri 

standardında bir anayasal sisteme kavuşması gerekmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Kamu denetçiliği (Ombudsmanlık), Kamu 

Yönetimi, Evrensellik, Demokratikleşme. 

ABSTRACT 

Using the ombudsman institution as an audit mechanism in public 

administration with its various names is not novel. The need to control of the 

state as a supreme power makes it essential to take several institutional 

measures. Thus in the contemporary state structure this necessity is fulfilled 

by the separation of powers and in addition to this structure other ways of 

audit are implemented as well. One of the crucial ways of audit in the 

modern democratic societies is ombudsman. By this descriptive study the 

ombudsman institution is evaluated with respect to its contribution to the 

process of integration into the European Union. It is expected that the 

incorporation of the ombudsman institution in the system of public 

                                                           
47 Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü.smentese@tunceli.edu.tr 



69 
 

administration of Turkey would contribute to the democratisation of Turkey 

and in the process of integration into the European Union. However it seems 

difficult to success in these areas in the context of the existing constitutional 

system of Turkey. That’s why Turkey primarily needs to have a 

constitutional system in compliance with the standards of the European 

countries.  

Keywords: Ombudsman Institution, Public Administration, 

Universality, Democratisation. 

 

Giriş 

Hukuk devleti olabilmenin temel gerekçeleri arasında temel hakların her türlü 

yolla güvence altına alınması ve yönetimin hukuka bağlılığının sağlanması önde gelen iki 

unsurdur  (Gözübüyük, 1999: 164). Keza, idari kurumların bireyin hakları üzerinde etkili 

olacak işlemlerinde önceden belirlenmiş usul ve kurallara uyması, hukuk devletinin ve iyi 

yönetim hakkının diğer bir gereğidir. Bu nedenledir ki, yurttaşların temel hak ve 

özgürlüklerinin korunması ve güvence altına alınması, günümüz demokratik 

toplumlarının öncelikli görevlerindendir (Küçüközyiğit, 2006: 90).   

Demokratik hukuk devletinde idare değişik biçim ve yollarla denetlenir. Bu 

denetimler, denetimi yürüten organların niteliğine göre değişir. Denetimde bulunan 

kuruluşlar, idari, siyasal ya da yargısal nitelikte olabilir. Bu durumda denetim modelleri; 

idari kuruluşlar tarafından yapılan denetime “idari denetim”, yasama organınca yapılana 

“siyasal denetim”, yargı organlılarınca yapılana “yargı denetimi”, kamuoyu 

oluşturanlarca yapılana “kamuoyu denetimi” olarak sayılabilir (Özgül,1992:182). Hak ve 

adalet kavramları ile kamu kurumları nezdinde adil ve eşit muamele görmesine (Demiral 

ve Demiral, 2012: 917),  kamu yönetiminin denetlenmesi ve kişilerin idare karşısında 

korunmasına (Eryılmaz, 2010: 317),  yönetimin hukuka uygunluğunun sağlanmasında, 

diğer denetim yollarının yanında “Ombudsman” denilen, dilimize “kamu denetçisi” 

olarak çevrilebilen bir kuruma da yer verildiği (Gözüböyük, 1983: 234) görülmektedir. 

Nitekim Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu kapsamında vatandaşların 

yönetim ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlarda onlara yardımcı olan, şikâyetler 

konusunda çözüm öneren yönetsel kuruluşlara duyulan ihtiyacın sonucunda, yeni bazı 

denetim mekanizmalarının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur (Dursun, 2011:372). 

Bunlardan önemli bir tanesi, Avrupa Birliği ülkelerinde 1992 yılında, Türkiye’de ise 

14.06.2012 tarihinde kanunlaşmış ve 29.06.2012 tarihinde Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Ombudsmanlık” yani “Kamu Denetçiliği Kurumu”dur. 

Ombudsmanlık genel olarak ortak özellikli bir denetim kurumudur. Ancak, her ülke kendi 

öznel koşullarına göre yapılandırdığı; görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir. 

Bu nedenle de Ombudsmanlık sistemi bazı ülkelerde başarı ile uygulanmasına karşılık, 

bazılarında aynı başarıyı gösterememektedir.  



70 
 

Bu çalışmada, Kamu Denetimi Kurumu’nun (Ombudsmanlık) Türkiye’nin 

demokratikleşmesine katkısı Avrupa Birliği süreci yönünden değerlendirilmiştir. Bu 

amaçla öncelikle Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlığın) Kurumunun kuruluş gerekçesi ve 

önemi üzerinde durulmuştur. Tarihsel gelişimi verildikten sonra, Türk kamu yönetimine 

dâhil edilmesinin demokratikleşmeye katkısı Avrupa Birliği (AB)’ne girme süreci 

yönünden değerlendirilmiştir.  

Kamu Denetçiliğinin (Ombudsman) Kuruluş Gerekçesi ve Anlamı Gerekçesi  

Günümüz demokratik toplumlarında, idarenin bütün eylem ve işlemleri, yargı 

denetimine tabidir. Ancak bu denetim, hukuka uygunluk denetimi niteliğindedir. Oysa bir 

“Ombudsman” eliyle, ya da  “kamu denetçisi” eliyle yürütülecek olan denetim, bundan 

farklıdır. İdarenin hukuka uygunluk açısından denetimi, olayın sadece bu yönüyle 

ilgilidir. İdarî hizmetlerin kalite, verimlilik, hatta yerindelik yönünden değerlendirilmesi 

de söz konusu olabilmelidir (http://www.ombudsman.gen.tr/makale/detay.asp?id=30). Bu 

durumda Ombudsman; görev alanı, kamu gücü ile bireyler arasındaki ilişki olan; görevi 

kişi hak ve özgürlüklerini savunmak olan temel faaliyetleri yurttaşları yönetime karşı 

korumak, kötü yönetimden doğan haksızlıkları önlemek amacıyla yönetimin 

iyileştirilmesine çalışmak olan bir kurumdur (Küçüközyiğit, 2006). Dünyada ilk resmi 

Ombudsman, Avrupa ülkelerinde, İsveç’te 1809 tarihinde Demirbaş Şarl’ın görüşü 

doğrultusunda anayasal bir kurum haline gelmiştir 

(http://www.nedir.antoloji.com/ombudsman).  

Dünyada çok yönlü değişim ve gelişmeler kapsamında kamu yönetiminde 

yaşananlara karşılık, Türkiye’de devlet ile vatandaş arasında sürekli devlet aygıtının ve 

görevlilerinin lehine işleyen “nalıncı keseri”  benzeri uygulamaların devam etmesi, 

önemli hak ihlallerine neden olmaktadır.  Kamu hizmetleriyle ilgili devlet görevlerinin 

yeniden değerlendirilmesi ve halkın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en aza indirecek 

yeni bir kamu yönetim anlayışını gerekli kılan bu durum için, önerilen çözüm yollarından 

biri de, kamu denetçisi kurumu (Ombudsmanlık)’dur (Aydın, 2011: 278). Yedinci ve 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında olduğu gibi, AB üyelik sürecinin de gereği 

olarak, Türkiye’de kamu denetim kurumunun kurulmasını gerektiren nedenlerin başında, 

dünyada ve Türkiye’de gelişen ve değişen siyasal ve sosyal denklemde bireyin tartışmasız 

bir şekilde devlet karşısında öne çıkmış olmasıdır. İnsan hakları sorunlarının uluslararası 

bir boyut kazandığı unutulmamalıdır, sorun, ulusal nitelikleri yanında dış ilişkilerde de 

sınırlayıcı/engelleyici bir konu haline gelmiştir. İnsan hakları sorununun Türkiye için bir 

tür, imaj bozulmasına yol açtığı ve son yıllarda artan biçimde Türkiye’nin özellikle Batı 

ile ilişkilerinde krizlere neden olduğu dikkate alınmalıdır  (DPT, Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı, 2000: 68). AB müktesebatı, her şeyden önce bu, gerekli standartlarda 

sahip olması gereken kanunları uygulayacak kurumlar ve diğer ilgili organlar bünyesinde 

güçlü ve iyi entegre edilmiş bir idari kapasiteyi gerektirmektedir (AB Bakanlığı, 

http://www.abgs.gov .tr/index. php?p). Nitekim aday ülkeler için bir tür yol haritası 

izlenmesi gerektiğinin belgesi de olan Katılım Ortaklığı Belgesi, durumu açıklar 

niteliktedir. Bu belgenin yanında ayrıca “aday ülkelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

açısından önem taşıyan “Ulusal Program” da bulunmaktadır. Bu belgede,  yani Katılım 

http://www.ombudsman.gen.tr/makale/detay.asp?id=30
http://www.nedir.antoloji.com/ombudsman
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Ortaklığı Belgesi’nde yer alan öncelikleri aday ülkelerin, nasıl, hangi takvim 

çerçevesinde ve hangi mali kaynaklarla yapacağını gösteren bir tür taahhüt belgesi olarak 

her yıl AB’nce düzenlenen ilerleme raporu için de bir ölçüttür (Erdenir, 2012: 100).  

 Tüm bu neden ve daha çokça sayılabilecek gerekçelerle Yeni Avrupa sisteminde 

farklı ad altında ve kurumsal yapılarıyla “Ombudsmanlık”, Türkiye’de ise aynı anlama 

gelen “Kamu Denetçiliği Kurumu” olarak yerini almış bulunmaktadır.   

Anlamı 

  Kavram,  İsveç kökenlidir. İsveççede “aracı” anlamına gelmektedir. Bu aracılık 

hâkim otorite ile halk arasındadır.  Genellikle delege, avukat, vekil veya bir diğer kişi 

veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler adına hareket etmeye ve onların haklarını 

korumaya yetkili kılınmış kimseyi ifade etmektedir. Ombudsman kelimesi, (Fransızca “le 

mediateur”) yaygın olarak, doğru hareket ve konu raporlarını tavsiye eden, araştırma 

yapma gücüne sahip hükümet ajansları, memurlar ve işçiler tarafından rencide edilmiş 

kişilerin şikâyetlerini alan ya da kendi devinimlerine göre hareket eden, yasama kurulu ya 

da meclise sorumlu bağımsız, yüksek seviyeli halk memuru öncülüğünde kurum veya 

yasama kurulu ile meclisin bir yasası olma şartını taşıyan bir ofis anlamında da 

kullanılmaktadır. Genel olarak sözlüklerde “yurttaşların idareden kaynaklanan 

şikâyetlerini incelemeye ve sonuçlandırmaya yetkili resmî kişi”dir. Kamu Denetçiliği 

(Ombudsman), bireyi devletin muhtelif kurumlarından koruyan bir kurumdur. 

   Evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı bulunmamakla birlikte, genel 

uygulamaya bakılarak yapılan tanımları bulunmaktadır. Hansen (1996), duyguları 

incinmiş olan kişilerin hükümet kuruluşlarını, memurlara ve iş görenlere karşı adaletsizlik 

ve kötü yönetime ilişkin olarak şikâyetlerini alan, bağımsız bir üst düzey kamu 

görevlisinin başında bulunduğu, anayasa ya da yasa ile kurulan bir büro şeklinde 

tanımlamaktadır (Hansen, 1996: 195; akt: Ergun, 1996). “Klasik orijinal şekliyle 

Ombudsman, yürütmenin faaliyetlerini denetlemek için parlamentolarca kurulan bir kamu 

kuruluşudur” (Reif, 2004:1;). Kamu denetçisi ilke itibariyle parlamento tarafından atanan, 

yönetimin mağdur ettiği bireylerin hiçbir şekle bağlı olmaksızın yaptıkları şikâyetler 

üzerine harekete geçen, geniş bir soruşturma ve araştırma yetkisi ile donatılmış olan, 

yapılan haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını engellemek, 

mevzuata saygılı olmayı ve uygun hareket etmeyi temin etmek, hakkaniyet önlemlerini 

salık vermek ve nihayet kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi için gerekli reformların 

yapılması önerilerinde bulunmak amaçlarını güden bir kamu görevlisidir.Erhürman 

(1998: 89) Ombudsman/kamu denetçisini, idarenin eylemleri, işlemleri ve davranışları 

üzerinde hukuka aykırılık ve yerindelik denetimi yapmaya ve hukuka aykırı bulduğu veya 

yerinde bulmadığı işlemlerin geri alınması/kaldırılması veya bu işlem veya eylemlerden 

doğan zararların giderilmesi ve yurttaşlara yönelik uygunsuz davranışların düzeltilmesi 

için idare nezdinde girişimlerde bulunmaya ve bağlayıcı olmayan kararlar almaya yetkili 

olan bağımsız bir devlet organı olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Barolar Birliği’nin 

Ombudsman Komitesi’nin yaptığı tanıma göre ombudsmanlık anayasa, yasama organı 

veya parlamento tarafından temin edilen, başında yasama organı veya parlamentoya karşı 
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sorumlu olan, yüksek seviyeli, bağımsız bir bürokratın olduğu, hükümet kuruluşları, 

yetkilileri ve çalışanları tarafından haksızlığa uğramış insanların şikâyetleri 

doğrultusunda veya kendi inisiyatifi ile harekete geçen, araştırma yapma, disiplin 

uygulaması öneren ve rapor yayınlama hakkı olan bir ofistir (Özer, 1998: 155; akt: Aydın, 

Taş vd., 2012: 82-83).   

Bir denetim kurumunun “Ombudsmanlık Modeli” içerisinde sayılabilmesi için üç 

temel özelliğe sahip olması gerekir.  Bunlardan ilki görevi ile ilgilidir. Ombudsmanın 

görevi kamu otoriteleri ile bireyler arasındaki ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla 

ilgilenmektir. Diğer bir değişle, yetki alanı konusundaki uygulamalar 

değerlendirildiğinde, genel olarak Ombudsmanın yerine getirdiği işlevler, kamu 

yönetiminin ve yargının işleyişini takip etmek, kamu görevlileri tarafından sergilenen 

keyfi ve hatalı tavırlar ile onların hukuka aykırı uygulamalarının neden olduğu vatandaş 

şikâyetlerini dinlemek, onlara gerekli önerilerde bulunmak ve hangi yolu izleyeceklerini 

göstermek. İkincisi, yetkileriyle ilgilidir. Ombudsmanların ikinci özelliği, yapmış 

oldukları incelemeler sonucunda varmış oldukları kararların sonuçları ile ilgilidir. 

Ombudsmanın kullandığı araçlar ve yetkileri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, yönetim 

karşısındaki yetkileri esas itibariyle, tavsiye, uzlaştırma ve buyruk çerçevesindedir. 

Üçüncü özelliği ise statüsü ile ilgilidir. Ombudsman bağımsız bir statüye sahiptir. Bu 

bağımsızlık yürütme organına olduğu kadar kendisini seçen parlamento ya da diğer 

organlara karşı da sağlanmaktadır (Eken, 1998: 135). Bu özellikleri yanında Ombudsman 

kurumunun şu özellikleri de dikkat çekicidir: Ombudsmanın pozisyonu ve fonksiyonları 

ayrı bir Ombudsman Kanunu ile belirtilmektedir. Arkasında halk desteği vardır. Politik 

olarak tarafsızdır. Kamu kurumları Ombudsman ile işbirliği içinde olmalıdır. Kararlarında 

bağımsızdır. Ombudsman her açıdan yüksek standartlara sahip olmalıdır. Ombudsmana 

masrafsızca, kolayca, doğrudan ulaşılabilmelidir. Medya ile aktif ilişkisi olmalıdır 

(Küçüközyiğit, 2003). Görüldüğü gibi, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), 

devletin yasama organından aldığı güç ile halkı, yürütme organının her türlü haksız 

uygulama ve sonuçlarına karşı, idari ve yargısal denetimin yanında ya da dışında,  halkı 

ve kamu çalışanlarını korumak başta olmak üzere, idarenin daha etkin ve verimli 

çalışabilmesi için idareye gerekli telkinlerde ve gerekli reformları yapabilme önerilerinde 

bulunan/öneren ve özel yetkilerle donatılmış, bir denetim sistemidir.  

Kamu Denetçiliğinin (Ombudsmanlık) Tarihi Gelişimi 

Kamu Denetçiliği (Ombudsman), idari ve yargısal yöntemlerin yanında, 

bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasına yardımcı olan ve yaklaşık iki yüz yıllı 

aşkın geçmişi bulunan bir kurumdur. Benzer uygulamalarına İslam ülkelerinde 

rastlandığına ilişkin görüş ve tespitler de bulunmaktadır. İslam ülkelerinde “Divan-ı 

Mezalim”, “Muhtesip”, “Şikâyetleri inceleme Kurulu” adı altında faaliyet gösteren 

kurumlar da bir nevi kamu denetçiliği (Ombudsman) modeline uygun çalışan kurumlar 

olduğu belirtilmektedir. Osmanlı Devleti’nde idari yargı sisteminin 

bulunmaması/olmaması nedeniyle halkın idareye yönelik şikâyetlerini incelemek üzere, 

“Kadıül-Kudat” adıyla da özel görevli kadı (hâkim) tayin edilmiştir. Bu kişiler, padişah 

da dâhil, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına karşı halkın yaptığı başvuruları 
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değerlendirerek etkin bir denetim sağlamışlardır (Fendoğlu, 2010). Kamu denetçiliği, 

Osmanlı’daki sivil toplum kuruluşu olan Ahilik ile Yargı kurumundan esinlenerek 

İsveçliler tarafından kurulmuş ve oradan da tüm dünyaya yayılmış olan bir kurum olarak 

değerlendirilmektedir. Gerekçe olarak, bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak faaliyet 

gösteren ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşu olan “Ahilik”, devlet ile vatandaş 

arasındaki sorunların çözümünde, hakların korunmasında halkın vekilliği görevini yerine 

getirişi ve halkın gözlemcisi durumuna gelmiş olması gösterilmektedir (Abdioğlu, 

2007:82).  

Avrupa Ombudsmanı Kurumu, Avrupa Birliği Antlaşması ile oluşturulmuştur. 

Ulusal yönetim sistemlerinde kurumlaşmasına paralel olarak Ombudsman kurumunun 

AB düzeyinde yönetsel sürece dâhil edilmesi Maastricht Antlaşmasıyla oluşmuştur. AB 

bütünleşme süreci demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin güvenceye 

alınması ve bireylerin yönetsel organlar karşısında korunması, vatandaşlar ile birlik, 

kurum ve organlar arasında güven ikliminin sağlanması parametreleri üzerinde 

sürdürülmektedir (Şengül, 2003: 10). Maastricht Antlaşması ile AB kurumsal yapısına 

kazandırılmış bir kurum olan Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu tarafından 

yenilenebilen 5 yıllık bir süre için atanır ve bağımsızlığı da antlaşmalarda teminat altına 

alınmıştır. AB’nin işleyişine Dair Antlaşma’nın 228 inci maddesi uyarınca Avrupa 

Parlamentosu tarafından seçilen Avrupa Ombudsmanı’na Birliğin her vatandaşı veya 

ikametgâhı ya da tüzüğüne göre merkezi bir üye devlette bulunan her gerçek ve tüzel kişi 

başvurabilir. Anılan kişiler, Birlik Organları, kurumları veya diğer birimlerinin 

faaliyetlerinde kötü yönetime ilişkin şikâyetleri Avrupa Ombudsmanı’na iletilen bir 

konunun daha sonra yargıya intikal etmesi halinde de Ombudsman işlemi dava sonuna 

kadar erteleyerek, yargı kararına göre konu hakkında ne yapılacağını kararlaştıracaktır 

(T.C. AB Bakanlığı, http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45639&l=1). Türkiye’de insan 

haklarının yoğun olarak çiğnendiği bir dönemde, sözü dahi edilmeyen vatandaşın devlete 

karşı korunması fikri,  Avrupa ülkelerinin neredeyse her birinde kurumsal kurumlar 

(Ombudsmanlar) tarafından sağlanırken, Avrupa, Avrupa Ombudsmanı oluşturmak için,  

1970’lerin ortalarından itibaren girişimde bulunmaya başlamıştır. 1973 yılında İngiltere, 

İrlanda ve Danimarka’nın AT’ye katılımı sonrasında Avrupa Parlamentosu’nun 

Danimarkalı üyeleri, ‘Avrupa Ombudsmanı’nı oluşturma konusunda Konsey’den ve 

Komisyon’dan talep etmişlerdir (Biering, 2005:38).  

Somut anlamda Avrupa Ombudsmanlığı Kurumu oluşturma önerisi ise 1979’da 

Avrupa Parlamentosu tarafından Topluluk Ombudsmanının atanmasını öneren rapor 

(Magnette, 2005: 107: akt: Efe, 2011). 7 Şubat 1992’de Maastricht’te imzalanan Avrupa 

Birliği Antlaşması’nda; ortaklık yaşamının demokratikleştirilmesi süreci içerisinde 

ortaklık kurumlarının saydamlığını sağlayarak yurttaş ile bu kurumlar arasındaki güven 

ilişkisini güçlendirmeyi, ayrıca yurttaşın şikâyetlerini kabul ederek ortaklık kurumlarının 

demokratik işlemesinde yurttaşa yardımcı olmayı amaçlayan Avrupa Ombudsmanı 

kurulmuştur. Ombudsmanın seçilmesi, kurumun işleyişi, yetkisinin sınırları gibi 

hususlara Antlaşmanın 138 inci maddesinin “E” bendinde yer verilmiştir. Günümüzde 

Ombudsmanlık Kurumu, idarenin yargı dışı denetiminde etkin bir rol oynamakta ve 

uygulandığı ülkelerde vatandaşa büyük fayda sağlamaktadır. Avrupa Birliği, uzun 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45639&l=1
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tartışmalar neticesinde Ombudsmanlık kurumunun faydasına inanmış ve tüm Avrupa 

vatandaşlarını kapsayacak bir Avrupa Ombudsmanlığının kurulmasına Avrupa 

Parlamentosu tarafından 9 Mart 1994 tarihinde karar verilmiştir (Şafaklı, 2009: 172). 

Literatür Taraması  

Avrupa Ombudsmanlığı’nın uygulamaya geçmesiyle birlikte Türkiye’de bu 

konuya ilginin arttığı görülmektedir. Ombudsman/Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili ilk 

kapsamlı çalışma, Baylan (1997) tarafından “Vatandaşın Devlet yönetimi Hakkındaki 

Şikâyetleri ve Türkiye için Ombudsman Modeli” adlı çalışma gösterilmektedir. Ayrıca, 

literatür incelendiğinde farklı ülkelerdeki ombudsman tecrübelerine ilişkin karşılaştırmalı 

yöntem uygulayan (Arslan, 1986; Tortop, 1998), Yönetim Karşısında Vatandaşın 

Korunmasında Ombudsman Kurumunun Rolü (Eken, 1998)’nü, Türkiye için bir 

ombudsman modeli öneren (Esgün, 1996; Erhüman, 2000), İnsan hakları bağlamında 

(Uluer, 2003)’den sonra ilk kez Tufan Erhürman (Erhürman, 1995, Erhürman, 1998; 

Erhürman 2000) ombudsman kurumunun insan hak ve özgürlüklerinin koruması rolüne 

değinmiştir. Ombudsman kurumunun Türkiye’de uygulanabilirliğini araştıran, avantaj ve 

dezavantajlarını değerlendiren (Tayşi, 1997; Kılavuz vd., 2003; Arıkan, 2006; Şahin, 

2010; Süler, 2010;), TBMM’nde ombudsman kurulmasına dair atılan yasal düzenlemeleri 

yönüyle  ele alan (Altuğ, 2002; Özden, 2005), 5548 sayılı kanun kapsamında getirilen 

kamu denetçiliği kurumuna ilişkin (Hukuksal ve siyasal yönden) değerlendirmelere yer 

veren (Kestane, 2006; Küçüközyiğit, 2006; Şengil, 2007a ve 2007b); Kamu denetçiliği ve 

idari yargı ile ilişkisini irdeleyen (Yağmurlu, 2009), yönetişim ilkelerinin 

uygulanmasında kamu denetçiliği (ombudsmanlık) kurumu ve Avrupa Birliği sürecinde 

Türkiye açısından önemini üzerinde durmuştur (Abdioğlu, 2007). Ombudsman Kurumu 

ve Türkiye’de kurulmasının Türkiye’nin Demokratikleşmesi ve Avrupa Birliği Üyeliği 

Üzerine etkilerini değerlendiren Şahin (2010),  Türkiye’deki idari adaletsizlikleri ortadan 

kaldırmak için bir model olarak ombudsmanı ele alan (Avşar, 1999), Kamu baş 

denetçisine ilişkin “yaş” şartı incelemesi ve değerlendirmesi (Odyakmaz, Bostancı ve 

Güze, 2012) ile ilgili çalışmalar yanında; Ombudsman kurumunu bağımsız idari otoriteler 

yönünden değerlendiren çalışmalar da bulunmaktadır (bkz. Saygın, 2008: 1050). 

Türkiye’de Kamu Denetçiliği  

Bir devlet uluslararası antlaşma ile bazı yükümlülükler altına girmişse, doğal 

olarak o devletin, ulusal hukuk düzeninin bu yükümlülüklerle uyum içinde olması 

gerekmektedir. Bu uyum, o ulusun başta Anayasası olmak üzere, ulusal hukuk ağını 

oluşturan bütün kuralları için aranır. Bir devletin uluslararası bir yükümlülük altına 

girerken ulusal düzenin buna elverişli olup olmadığını gözden geçirmesi ve eğer içtihat 

bir değişiklik gerektiriyorsa ancak o değişiklik yapıldıktan sonra bir yükümlülük altına 

girmesi uygun olmaktadır (Yüzbasıoglu, 1994: 30). Devlet ve vatandaş arasında yeni bir 

ilişki türünü ifade eden ve ağır formalitelerden uzak, duruma göre bazen bireyin ve bazen 

de kamunun yanında yer alan, uzlaşmaya dayalı bir kurum olan kamu denetçiliği 

(ombudsmanlık), Türkiye’de 1982 Anayasası’nın hazırlık aşamalarında ele alınmış, daha 

sonra Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi sivil toplum örgütleri ile 
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tartışılmaya başlanmış ve esasen Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planları ile 

birlikte gerekliliği (Abdioğlu, 2007: 90)  vurgulanmıştır. Kurumun gerekliliği Türkiye’nin 

Avrupa Birliği adaylık sürecinde de önemli bir konu olarak ilerleme raporunda yer 

almıştır. Türkiye daha fazla demokratikleşmek ve AB’ne tam üye olmak istediği için 

Ombudsmanın ihdası da “Türk vatandaşları tarafından kamu yönetiminin denetlenmesi 

için kurumsal bir çerçeve oluşturmak suretiyle, ortaklık antlaşmasının bir şartı ve önemli 

bir adımını teşkil ettiğinden” (The European Commission, 2006; akt: Şahin, 2010) bu 

kurumu almaya ve uyarlamaya karar vermiştir. 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı 

adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, 

araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz özel 

bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş olup, 29/3/2013 tarihi itibarıyla şikayet 

başvuruları alınmaya başlanmıştır (http://www.ombudsman.gov.tr/custom_page-346-

hakimizade.html). 

Bu kanunun amacı, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet 

mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete 

uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmaktır. Kurum, idarenin 

işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete 

uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. 

Ancak; 

a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve 

emirler, 

b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 

c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, kurumun görev alanı 

dışındadır. 

Anayasa’nın 125 inci maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 

yargı yolunun açık olduğu ve yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka 

uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu hükmüne yer verilmiştir 

(http://www.kamudenetçisi.com/6328). 

Türkiye-AB ve Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) 

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin bir anlamda ulusal yetkilerinin bir kısmını 

uluslar üstü bir teşkilata devrederek, istikrara ve refaha dayalı birleşik bir Avrupa’nın 

yaratılması yönünde entegrasyonu sağlama ve ortak politikalar oluşturma hareketidir. 

Artık tüm devletler insan haklarını bir dış politika aracı olarak kullanılırken, AB’nin de 

siyasi bir rol üstlendiği günümüz dünyasında özelliklede insan hakları konusuna ayrı bir 

http://www.ombudsman.gov.tr/custom_page-346-hakimizade.html
http://www.ombudsman.gov.tr/custom_page-346-hakimizade.html
http://www.kamudenetçisi.com/6328
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önem verdiği görülmektedir. Birlik, her ne kadar uygulamada çifte standart ve ikiyüzlülük 

gibi ağır eleştirilere uğrasa da insan hakları konusunda devletlerin gelişimine büyük katkı 

sağlamıştır. 1999 yılı Aralık ayı Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye 

aday adaylığı kabul edilmiştir. Türkiye’nin aday adaylığı kabulünden sonra, üyelik için 

temel şartın basında; insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü esas alan 

demokratik hukuk devleti gereklerini yerine getirmek zorunda olduğunun belirtilmesi ve 

bunun Kopenhag Kriterleri’nin siyasi istemleri ile uyuşması, yönetim sistemimizi insan 

hakları alanında acilen bir şeyler yapmaya sevk etmiştir (Aktel, 2003: 182). Gelinen 

noktada Türkiye’nin insan hakları karnesi Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde 

önemli bir konu başlığı teşkil etmiştir. Bu durum, Türkiye’deki uzun tutukluluk süreleri, 

yıllarca süren davalar, eksik soruşturmalar… Türk vatandaşlarının Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nde (AİHM) hak arama yoluna gitmesine neden olmaktadır. Uzun 

yargılamalar nedeniyle mağdur olmaları sonucu başvuranlar çok sayıda… Türkiye 

aleyhine AİHM önünde toplam derdest başvuru sayısının 15 bin 940 olduğu, bunlardan 

yaklaşık 2500’ü uzun yargılama iddiasını içerdiği açıklanmış. Bu sayının 2012 yılı 

sonuna kadar 3500'ü bulabileceğinin tahmin edildiği belirtilmektedir (http://www. 

turkhukuksitesi. com/makale_ 1475.htm)Öyle ki, bu mahkemelerde, Türkiye 

Cumhurbaşkanı eşleri insani haklarını aramak zorunda kaldığı da bilinmektedir. Öte 

yandan, 23.09.2013 tarih itibarıyla kamu denetim kurumuna başvuru sayısının 5.500 

olması da konuya ilişkin önemli bir ayrıntıdır (http://turkey.setimes.com/tr). 

Avrupa Birliği çerçevesinden duruma bakıldığında, bir yandan ulusal 

ombudsmanların yer aldığı, diğer yandan tüm AB vatandaşlarının başvurabilecekleri bir 

Avrupa Ombudsmanı’nın bulunduğu bir yapı söz konusudur (Köseoğlu vd., 2005: 38). 

Avrupa, ortak normlar, prensipler ve değerler etrafında birleşen bir birliktir. Türkiye’nin 

AB ile ilişkileri, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 

Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile gerçekleşmiştir. Avrupa 

Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın Başlangıç 

Kısmını Takip Eden Ortak Hükümlerin 2. Maddesine göre; “Birlik, insan onuruna saygı, 

özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları 

da dâhil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler, 

çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin 

hâkim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır” 

(http://www.abgs.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf).Avrupa Birliği’ne üye olmak 

Türkiye’nin en önemli siyasi önceliklerinden biri haline gelmiştir ve tam üyelik 

kriterlerine uyum sağlanması için gerekli yüksek kaliteli düzenleyici reformların 

gelişmesinde başlıca itici güç olmuştur (T.C. Başbakanlık, 2003)  Avrupa Konseyi 

İstişare Asamblesi’nin 1975 de 457 sayılı Tavsiye kararında insan haklarını korumada 

Ombudsmanlığı iyi bir metot olarak kabul edilip üye devletlere tavsiye edilmiştir. Bu gün 

dünyanın birçok ülkesi İsveç Ombudsmanını kendi iç bünyelerinin özelliklerini dikkate 

alarak benimsemektedirler.  

Türkiye’nin Ombudsman kurumuna olan ilgisinin 1970’li yıllara kadar gitse de, 

Kamu Denetçisi (Ombudsman) Kurumu’nun kurulması yönündeki sürecin 1999 yılında 

gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nden sonra ivme kazandığı görülmektedir.  7 Şubat 

http://turkey.setimes.com/tr).
http://www.abgs.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
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1992’de, Maastricht’te imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması’nda; ortaklık yaşamının 

demokratikleşmesi süreci içerisinde, ortaklık kurumlarının saydamlığını sağlayarak 

yurttaş ile bu kurumlar arasındaki güven ilişkilerini güçlendirmeyi, ayrıca yurttaşın 

şikâyetlerini kabul ederek ortaklık kurumlarının demokratik işlemlerinde yurttaşa 

yardımcı olmayı amaçlayan “Avrupa Ombudsmanı” yaratılmıştır (Işıkay, 2001; 

McNaughton, 2003: 231; Akt: Saygın, 2008). Diğer bir değişle, Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu 29 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla, 

TBMM Başkanlığı’na bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli Kamu Denetçiliği 

Kurumu kurulmuştur. Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü 

eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarının; insan haklarına dayalı adalet anlayışı 

içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye 

önerilerde bulunmakla görevlidir (A.B. Bakanlığı İlerleme Raporu, 2012: 12).  

 Gelinen noktada AB’ye tam üyeliğin kamu yönetiminde bütünsel bir değişimi 

zorunlu kıldığı görülmektedir. Ancak Türkiye anayasal sisteminde bütüncül bir değişime 

gitme yerine, parça parça ve parkende bir şekilde; her bir değişimi gerçekleştirme işini ise 

zamana yaymayı tercih etmiştir. Balkan ülkeleri bu değişimi bütüncül ve oldukça hızlı bir 

şekilde gerçekleştirmiş ve AB’ye girmişlerdir.  Başvuruları Türkiye’den çok sonralarıdır. 

Türkiye’nin AB’ye girişini geciktiren bu bütüncül kamu yönetiminde yapılması gereken 

kısmi değişimlerden önemli bir tanesini Ombudsmanlık denetimi oluşturmaktadır. 

Hukukun üstünlüğünün olmazsa olmazlarından olan kamunun denetim yollarından 

Ombudsmanlığın Türkiye’de ki adıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’yla ilgili yasal 

düzenleme elbette ki Türkiye’nin demokratikleşmesine ve AB’ye girmesine katkı sunmuş 

ve daha yüksek düzeyde katkı sunması beklenmektedir. Ancak mevcut anayasal sistem 

kapsamında yasanın bizzat kendisinin istenilen katkıyı sunmasına elvermediği 

değerlendirmeleri yapılmaktadır.Bu konuda dikkate değer çalışmalardan biri Dursun 

(2011) tarafından yapılmıştır. Dursun, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Türkiye’de etkin 

rol oynayamayışının nedenlerini ortaya koyarken, aslında bu etkin rol oynayamama 

nedenlerini aynı zamanda demokratikleşme ve AB sürecine de beklenen katkıyı 

sağlayamama nedenleri olarak da okumak gerekir (Dursun, 2011: 377-378). Bunlardan 

ilki; 6328 no’lu kamu denetçiliği kurumu kanunu incelendiğinde 11. maddesinde 

belirtilen Başdenetçi ve denetçilerin seçilme biçimleri Başdenetçi ve denetçilerini iktidar 

partisine bağımlılığa götürdüğü görülür. Şöyle ki; yasada kamu denetçiliği kurumunda bir 

Başdenetçi ve beş denetçi görev yapacaktır. Başdenetçi ve denetçiler TBMM tarafından 

seçimle işbaşına gelirler. Görev süreleri 4 yıldır. Ancak, ikinci ve son kez seçilebilmeleri 

mümkündür. Bu durumda yani Başdenetçi ve denetçilerin ikinci kez seçilme imkânı 

tarafsızlığı zedeler (Resmi Gazete, 2012).   

İkinci önemli bir neden; Başdenetçi ve denetçilerin idareyi denetlemesiyle 

ilgilidir. İdarenin denetlenmesi demokrasinin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve sağlıklı 

işlemesinin olmazsa olmazıdır. Başdenetçi ve denetçilerin denetleme yetkisi ; 

a. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı 

kararlar ve emirler, 
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b. Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 

c. Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, kurumun görev 

alanı dışında bırakılmıştır. (Madde: 9/2) (Şahin, 2010: 148). Görüldüğü üzere denetim 

dışı bırakılan kurum ve işler bir yerde devletle halk arasında açıklık, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik noktasında demokratik temayüllerin olmazsa olmazları kapsamındadır. Bu 

kurumlar devletin mihenk taşı ve niteliğini de yansıtır özelliktedir. Demokratik sistem 

için açıklık, vazgeçilmez bir uygulamadır. Açıklık, kamuoyunun, politik karar alma 

sürecinde ve uygulama aşamasında olan bitenden haberdar olmasını ifade eder (Aktan, 

1992: 42). Kamu yönetiminin anahtar kurumları denetlenemeyecekse, o zaman yapılacak 

denetimin de bir anlamı kalmayacaktır. Keza, Kamu Denetçiliği Kurumu Madde 18’de 

denetçilerin kamu kurumundan belge talebi durumunda, devlet sırrı ile ilişkili olarak 

istenilen belgeyi vermeyebilir. Zaten Türk bürokrasisi devlet sırrı zırhına bürünmüş 

durumu önemli kamu yönetimi problemlerindendir. Türk Kamu yönetiminin önemli 

sorunlarının başında askeri vesayet başta olmak üzere merkeziyetçilik, gelenekçilik, 

örgütsel büyüme ve hesap verebilirlik gibi sorunlar başta gelmektedir (Şahin, 2010: 287-

292). Esasında ileri demokrasilerde kurumlar arasında üstünlük diye bir şey olmadığı 

gibi, devlet sırrı denilen şey de yoktur. Tüm kamu kurumları devletin varlığı ve amacını 

gerçekleştirmek için vardır. Bu amaçlarını ne düzeyde yerine getirdikleri anlamında her 

türlü iş ve işlemleri de denetime tabi tutulmaları gerekir. Devlet bir sitemdir. Onu 

meydana getiren her parça büyüklük anlamında değil, özelliği gereği bir şekilde sistemin 

diğer parçalarıyla ilişkili ve birinde meydana gelen bir değişim, olumlu ya da olumsuz 

sistemin öteki tüm parçalarını etkiler. Bu anlamda devletin bir kurumu diğer birine 

üstünlüğü yoktur.   

Üçüncü olarak, Başdenetçi ve denetçilerin denetim sonucu ortaya çıkan 

olumsuzluklar için kamu kurumu hakkında bir yaptırım gücüne sahip bulunmamasıdır. 

Esasında hukuk dışı denetimlerin yaptırımı, hukuk niteliği dışında diğer yaptırım özellikli 

olması gerekir. Raporlarda yer verilen işler ilgili kurum tarafından yerine getirilebilir, 

yasal bir düzenlemeye tabi tutulması gerekir. Etkisi olmayan ya da diğer nedenler 

gösterilerek gereği yerine getirilemeyen raporların zamanla etkileri ortadan kalkarak, 

kurum etkisiz eleman durumuna gelebilir.   

Dördüncü olarak Türkiye’nin kendine özgü koşulları yönünden Kamu Denetçiliği 

Kurumu’nun etkin rol oynama imkânının bulunmadığı yönündedir. Türkiye’nin kendine 

özgü koşulları olarak belirtilen özelliklerin ilki; Devlet Denetleme Kurulu’nun varlığını 

sürdürmesidir. Denetimde çok başlılık ve bunların içinde birinin diğerine baskın ve özel 

yetkilerle yetkilendirilmesi vs., birin diğerine göre pasifize ve kurum nezdinde 

önemsenmemesine neden olabilir. İkinci özellik, Türkiye’nin kendine özgü koşulları 

olarak bürokrasi kültürü ve ortamı gösterilmektedir ki; gerçekten de Türk bürokrasisi 

kapalı kutu misali, yukarıda da belirtildiği gibi devlet sırrı ve diğer sorunları olarak her 

şeyi kapsayan bu tanıma göre denetim sonuçları sırra kadem olabilmektedir. Bunlarla 

beraber Kamu Denetçiliği Kurumu’nun etkililiğini olumsuz yönde etkileyen diğer 

nedenler olarak; Etkin Bir Bilgi ile Belge İsteme ve Elde Etme Düzeneğinin Ku-
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rulamaması, T.B.M.M. Kamusaylık Komisyonunun Kurulamaması ve Etkin Bir 

Raporlama Düzeneğinin Öngörülememesi gösterilmektedir (Dursun, 2011).  

İdarenin otoriter davranışı ve her durumda kendi görüş ve iradesini dayatma 

eğilimi, yaptığı veya yapmayı planladığı muameleler hususunda gizliliği korumaya büyük 

bir önem vermesi, almış olduğu kararları gerekçelendirme gereği duymayışı, gereksiz 

bürokratik işlemlerin esasın önüne geçmesi,  bu nedenle ortaya çıkan zaman kaybı gibi 

hususlar isleyiş noktasındaki temel aksaklıklardan bazılarıdır (Sezginer 2009: 34-36).  

Buna göre Kamu Denetçiliği Kurumu’nun demokratikleşmeye ve oradan da 

AB’ye katılıma beklenen katkıyı sunması mümkün görünmemektedir. Söz konusu 

anayasal sistem yeniden düzenlenmesi ve AB standartlarına çıkarılması gerekmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

19. yüzyılda, devletin siyasal ve kültürel yaşamı olduğu kadar ekonomik ve 

toplumsal yaşamı da her yönüyle etkiler duruma gelmesi (Pickl, 1986: 38), giderek, 

kamusal hizmetlerin artması ve idarenin faaliyet alanının genişleyerek karmaşık ve teknik 

bir yapıya dönüşmesi, geleneksel denetim yöntemlerinin yetersiz kalmasına neden 

olmuştur (Şengül, 2007). Aynı şekilde hukuk devleti anlayışının gelişmesi ile birlikte 

bireylerin idare karşısında haklarının korunması için başvurdukları yargı yolunun yetersiz 

kalması karşısında, gözler ulusal ve uluslararası yeni denetim mekanizmalarına, özellikle 

ilk kez 18. yy. başında İsveç’te ortaya çıkıp zamanla kurumlaşan Ombudsman kurumuna 

çevirmiştir (Sağlam, 2012: 27). Nitekim Türk kamu yönetimi sisteminde yargı denetimi 

dışında yasalarımızda öngörülen, Devlet Denetleme Kurulu, Meclis Dilekçe Komisyonu, 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, İşkenceyi Önleme Kurulu, İnsan Hakları 

Komisyonları/Kurulları vs. gibi çeşitli dönemlerde kurulan kurumlar bir yerde 

Ombudsmanlığın fonksiyonlarından, işlevlerinden bazılarının yerine getirmiş olsalar da, 

idarenin denetimi noktasında yeterli olamamışlardır. Anayasa’nın 125. maddesine göre, 

“İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” denilmekte ise de, çoğu 

zaman uzun, pahalı ve kırtasiyecilik nedenlerinden, vatandaşın mahkemelere başvurma 

girişimleri oldukça sınırlı kalmaktadır. Çünkü devletle baş etmenin mümkün olmadığı 

yerleşik bir algıdır. İdarenin hukuka uygun çalışmasını denetlemek, bu anlamda gerekli 

ve zorunlu bir uygulama iken; her zaman için yargı ve diğer bazı denetim yöntemleriyle 

bunu başarmak mümkün görünmemektedir. İşte Ombudsmanlık yani Kamu Denetçiliği 

Kurumu, vatandaşın idarenin haksız ve yanlış uygulamaları karşısında uğrayacağı 

olumsuzlukları en aza indirgemek yanında, içte demokratik yapıyı güçlendirme ve dışta 

ise AB’ye katılım sürecini hızlandırmak anlamında tarihi bir görev üstlenmiştir.  

Çağdaş demokrasi anlayışının bir ürünü olan, tüm Avrupa ülkelerinde uygulanan, 

Ombudsmanlık kurumu Avrupa Vatandaşlığı oluşturma çabalarının bir parçası olarak 7 

Şubat 1992 tarihinde imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması’na dâhil edilerek, vatandaşlık 

ile Ombudsmanlık kavramlarını birbirine sıkı sıkıya bağlı hale getirilmiştir (Efe, 2011: 2). 

Avrupa Ombudsmanlığı, AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu gibi AB 

kurum ve kuruluşlarında yönetimden kaynaklanan kusur ve aksaklıkları araştırmak ve 

raporlamakla yükümlüdür. (Karluk, 2007: 209). Türkiye’de ise, Kamu Denetçiliği 
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Kurumu 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri 

ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve 

hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere 

TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu 

kurulmuş olup, 29/3/2013 tarihi itibarıyla şikayet başvuruları alınmaya başlanmıştır. 

Ancak sorun, kamu denetimi kurumunu yasayla kurmak değildir, önemli olan bu 

kurumun beklenenleri yerine getirebilecek yasal düzenlemeler kadar, sosyo-kültürel 

ortamı da oluşturmaktır. Halkı bu kuruma yönelik duyarlı hale getirerek, hakkını aramada 

bu aracın etkin kullanımını sağlamaktır. Bu anlamda, kamu denetçiliği kurumunu kuran 

iradenin, bu kurumun amacına uygun iş görebileceği, AB sürecine ve ileri demokratik 

yapılanmaya hizmet edebileceği yeni anayasal düzenlemeye de gitmesi gerekmektedir.  

Son olarak, Kamu Denetçiliği Kurumu’na yasal bir zemin yaratmakla, 

Türkiye’nin siyasal nitelikli sorunlarını çözdüğü ya da çözebileceği anlamına 

gelmemektedir. Yılların birikimi çok ve çeşitli sorunları bulunmakta ve bunların çoğu 

yine mevcut anayasal sistemden kaynaklanmaktadır. Son tahlilde, Kamu Denetçiliği 

Kurumu, anayasal sistemi yok sayarak iş ve işlemlerde bulunamayacaktır. Anayasal 

sistemin günümüz ileri demokratik yapılarına evrimlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun belki de en önemli görevi, anayasal değişime direnç 

gösteren kesimleri ikna etmektir. Öte yandan, devlet karşısında rolünün değiştiğini somut 

örneklerle göstererek, halkı yeni ve ileri değişimlere yönelmeye cesaretlendirmektir. 1982 

Anayasasının revize edilerek, demokratikleşme sorunu çözülemeyeceğine göre, çağdaş 

bir anayasaya duyulan ihtiyacı görmek gerekir. Bu durum Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 

AB sürecinde Türkiye’nin gelecekte olması gereken yere gelebilmesine katkı sunması 

yönünden de oldukça önemlidir.  
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GOLTERMANN VİYOLONSEL KONÇERTOSU’NUN MÜZİK EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALLARI VİYOLONSEL DERSLERİNDE KULLANILMA 

DURUMU48 

USE OF GOLTERMANN’S CELLO CONCERTO IN DIVISIONS OF MUSIC 

EDUCATION CELLO COURSES 

Levent ÇINARDAL49 

Şebnem ORHAN50 

ÖZET 

Betimsel nitelikte olan bu çalışmada, genel tarama modeli 

kullanılmıştır. Çalışma, müzik eğitimi anabilim dallarında verilen 

viyolonsel eğitimi, 2012-2013 öğretim yılında bu anabilim dallarında 

viyolonsel dersleri veren öğretim elemanları ve Georg Eduard 

Goltermann Op.65 4 No’lu Sol Majör Viyolonsel Konçertosu ile 

sınırlıdır. Çalışmanın örneklem grubunu, Türkiye’deki müzik eğitimi 

anabilim dallarında görev yapan 22 öğretim elemanı oluşturmaktadır.  Bu 

çalışma, Goltermann konçertonun Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri’nin 

Müzik Eğitimi anabilim dallarında verilen viyolonsel eğitiminde 

kullanılma durumunun saptanması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 

viyolonsel öğretmenlerinin konçertoyu viyolonsel eğitiminde 

kullandıkları, bu konçertoyu öğrencilerin 4. yılında çalıştırdıkları (%45), 

eğitim süresince bu konçertonun, konçerto formunda ilk eser olduğu 

(%63), öğretim elemanlarının eserin üç bölümünü de çalıştırdığı (%77), 

eserin Schott 1929 (1949 Editör: Rudolf Hindemith) edisyonunu tercih 

ettikleri (%64), kullandıkları edisyon üzerinde duate; parmak numarası 

değişikliği yaptığı (%55) sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Viyolonsel Eğitimi, Georg 

Eduard Goltermann Op. 65 4. Viyolonsel Konçertosu. 

ABSTRACT 

In this descriptive research, general scanning model has been 

used. This study is limited within the opinions of cello instructors who 

was working at the Faculties of Education Divisions of Music Education 

in Turkey in 2012-2013 academic year, and the G majorCello Concerto 

                                                           
48 Bu makale, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan “Georg Eduard 

Goltermann Op.65 4. Viyolonsel Konçertosu’nun Çalınmasında Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik 

Öğretim Elemanları Görüşlerine Dayalı Çözüm Önerileri” konulu yüksek lisans tezinden 

oluşturulmuştur.  
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No 4 Op.65 by Georg Eduard Goltermann. The sample population of the 

research consists of 22 instructors who work at divisions of music 

education in Turkey. This study has been carried out in order to 

determine the use of Goltermann’s Cello Concerto in Divisions of Music 

Education cello courses in Turkey. In the research it has been found that; 

100% of the instructors use the mentioned concerto in cello education; 

45% of them use it for 4th grade students; 63% of them use it as an 

introduction to concerto for students; 77% of them practices the three 

parts of the concerto; 64% of them prefer the Schott 1929 (1949 Editor: 

Rudolf Hindemith) edition; and 55% of them change finger numbers on 

the edition they use. 

Keywords: Music Education, Cello Education, Georg Eduard 

Goltermann’s Cello Concerto No. 4 Op. 65. 

1. GİRİŞ 

Mesleki müzik eğitimi müzik eğitiminin ana boyutlarından biridir. Türkiye’de 

mesleki müzik eğitimi veren kurumlar güzel sanatlar ve spor liseleri, konservatuvarlar, 

güzel sanatlar fakülteleri, müzik ve sahne sanatları fakülteleri ve eğitim fakültelerinin 

müzik eğitimi anabilim dallarıdır.  

Mesleki müzik eğitimi; “müzik alanının bütününü, bir kolunu ya da dalını meslek 

olarak seçen, müziğe belli bir düzeyde yetenekli kişilere yönelik olup mesleğin 

gerektirdiği müziksel davranışları ve birikimi kazandırmayı amaçlar” (Uçan, 2005).  

Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümleri, dört yıllık bir eğitim sonrasında, 

müzik eğitiminin her türüne yönelik müzik öğretmeni yetiştirilmesini amaçlayan, 

yükseköğretim düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardır” (Tarman, 2006). 

Eğitim ve meslek dersleri verilen bu kurumlarda, her eğitim düzeyine yönelik 

müzik öğretmeni yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalgı eğitimi meslek dersleri 

kapsamında yer almaktadır. Bu bölümlerde çalgı eğitiminin bir dalı olan viyolonsel 

eğitimi, bireysel çalgı dersi adı altında verilmektedir. Bu ders yedi yarıyıldır. Müzik 

öğretmeni adaylarının, müzisyen yönlerini geliştireceği, kendilerini müziksel olarak ifade 

edecekleri, derslerinde ve müzik yaşamlarında kullanacakları çalgıları çalmaya yönelik 

bilgi ve becerileri bu derslerde edinirler. Bu beceriler ancak teknik ve müzikal zorlukları 

içeren uygun eserlerin seslendirilmesi ile gelişir ve hayata geçirilir. Bu eserler ile 

öğrencinin müzik yaşantısı zenginleşir ve çalgı çalmada aşama kaydeder. Sekizinci 

yarıyılda öğrenci çalgı eğitiminin yanı sıra çalgısını nasıl öğreteceği ile ilgili bilgiler de 

alır. 

Ülkemizde sanatçı yetiştiren ve sanat eğitimcisi yetiştiren kurumların hedeflerine 

göre farklı programlara dayalı olarak gerçekleştirilen çalgı eğitimi (Konakcı, 2010), 

Özay’a (2005) göre Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 

Anabilim Dallarında temel olarak çalgı çalmayı öğrenebilme, çalgıyı etkin kullanabilme 
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ve çalgı çalmayı öğretebilme basamaklarından oluşmaktadır” (Akt. Gök, 2006). Bu 

bölümlerde verilen çalgı eğitimi ve çalgı eğitiminin bir dalı olan viyolonsel eğitimi, 

bireysel çalgı dersi adı altında toplamda yedi yarıyıl, sekizinci yarıyılda ise müzik 

öğretmeni adaylarının meslek hayatları boyunca kullanacakları çalgıları çalmaya yönelik 

bilgi ve becerilerin öğrenilmesini ve geliştirilmesini, belirli teknik ve müzikal becerileri 

kapsayan düzeye uygun eserlerin seslendirilmesini amaçlayan bireysel çalgı-viyolonsel 

ve eğitimi dersi verilmektedir” (Topoğlu vd., 2012). 

Mesleki müzik eğitiminin bir boyutu olarak çalgı eğitimi, “çalgı öğretimi yoluyla 

bireyler ve toplumların devinişsel, duyuşsal ve bilişsel davranışlarında kendi yaşantıları 

yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler oluşturma ya da yeni davranışlar 

kazandırma sürecidir” (Günay ve Uçan, 1980). 

Çalgı eğitiminin amacı, çalgılarını müziğin ve müzik eğitiminin her alanında 

işlevsel olarak kullanabilen, teknik ve müzikalite bakımından gelişmiş bireyler 

yetiştirmektir (Coşkuner, 2007). 

Eğitim fakültelerinde öğrenci, bireysel çalgı dersi ile ilgili olarak her yıl iki 

dönem olmak üzere dörtyıl boyunca sekiz kez final sınavına girer. Ayrıca her dönem birer 

kez yapılan vize sınavları ile 8 kez daha bu deneyimi yaşar. Genelde öğrencinin vize 

sınavlarında gam ve etüt çalması beklenmektedir. Bazen bu programa küçük eser ya da 

sonatın bir bölümü eklenebilir. Vize sınavları kurul önünde yapılması gerekmediğinden 

sınav programı viyolonsel öğretmeninin vereceği karara bağlıdır. Ancak final 

sınavlarında küçük eser, Türk eseri, konçerto, etüt ve sonattan oluşan programın kurul 

önünde ve eşlikli olarak seslendirilmesi tercih edilmektedir. Öğretmen, düzenli çalışan 

öğrenciyi konsere çıkması hususunda teşvik etmektedir. Bu konserler, sınıf konseri 

şeklinde (bir ya da birkaç solo eserin çalınması) olabileceği gibi resital de olabilir.  

Konçertolar, bireyin teknik ve müzikal becerilerini geliştirip zorlayan müzik 

parçalarıdır. Bu çalışmada bireysel çalgı-viyolonsel derslerinde kullanılan Georg Eduard 

Goltermann’ın viyolonsel konçertoları arasında, günümüzde en ünlü olan ve öğrenci 

konçertosu olarak da nitelendirilen Op. 65 4. Viyolonsel Konçertosu kaynak eser olarak 

ele alınmıştır. Öğrenci kaynak eser ile daha önce öğrendiği teknik becerileri müzikal bir 

kaygı ile uygulama fırsatı bulur. 

G. E. Goltermann’sın viyolonsel eğitimi literatürüne başlıca katkısı, kariyeri 

boyunca yazdığı virtüözlüğünün bariz birer göstergesi olan ve öğrenci repertuvarında 

önemli bir yer etmiş sekiz viyolonsel konçertosu ile olmuştur (Raychev, 2003). 

Goltermann’ın çeşitli seviyelerde zorluklar içeren bu konçertoları eğitim amaçlı 

bestelenmemiş olmalarına rağmen, bu yapıtların her biri belirli teknikler içerir; 

dolayısıyla eserleri, standart egzersizlerle ustalaştıktan sonra icra etmek için oldukça 

uygun parçalardır (Raychev, 2003). 19. yüzyıl büyük bestecilerinin hepsi çellist 

olmadığından, bu bestecilerin eserlerinin viyolonsel için en iyi oldukları kadar bir hayli 

zor olduklarını, bu nedenle başlangıç ve orta sevideki öğrencilere hitap etmediklerini 

vurgulayan Geeseman (2011), bu öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren sahne korkularını 
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yenmeleri için fırsatlar sunan Goltermann’ın ise; virtüözik yetenekleri bulunmayan 

öğrencilere de besteleriyle teknik ve müzikal bilgiler sunduğunu belirtmektedir. 

Goltermann’ın viyolonsel konçertoları arasında, günümüzde en ünlü olanın 4. 

Viyolonsel Konçertosu olduğunu ifade eden Johnstone, ayrıca bu eseri, öğrenci 

konçertosu olarak da nitelendirmiştir. En çok kullanılan altı konçertosunun arasında 4. 

Konçerto, melodiktir ve orta seviyeli öğrenciler için uygun bir konçertodur (Raychev, 

2003).  

Bu çalışmada Goltermann Sol Majör 4. Konçerto kaynak eser olarak ele 

alınmıştır. Öğrenci kaynak eser ile daha önce öğrendiği teknik becerileri müzikal bir 

kaygı ile uygulama fırsatı bulur. Özellikle konçertolar, bireyin teknik ve müzikal 

becerilerini geliştirip zorlayan müzik parçalarıdır. Dönem sonlarındaki sınavlar ve 

öğrenci konserleri, öğrenciye öğrendiklerini sergileme imkanı sağlamaktadır. Bu yolla 

öğrenilen her bilginin yaşama geçirilerek kalıcı olması sağlanır. Yapılan araştırmalar bu 

konçertonun viyolonsel eğitiminin farklı basamaklarında (güzel sanatlar ve spor liseleri, 

eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dalları, güzel sanatlar fakülteleri ve 

konservatuarlar) en çok kullanılan ve en popüler öğrenci konçertosu olduğunu ortaya 

koymuştur. Ancak bu konçerto ile ilgili çok az sayıda yayın bulunmaktadır. Bu araştırma, 

konçertonun kapsamlı-detaylı incelenmesi (zor pasajlar, armonik inceleme, sağ ve sol el 

kazanımları ve çalışma önerileri) aşamasından önceki çalışma olarak düşünülmüştür. Bu 

sebeple bu araştırmanın önemli olduğu, bu konuda çalışmak isteyen araştırmacılara 

kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma, viyolonsel öğrencileri ve mesleğe 

yeni başlayan viyolonsel öğretmenlerine de rehberlik etmesi bakımından gerekli 

görülmektedir. Bir başka yönüyle aynı hedef için yetiştirilen müzik öğretmeni adaylarının 

farklı kurumlarda aldıkları çalgı eğitimlerindeki bakış açılarındaki benzerlik ve 

ayrılıklarının saptanması bakımından da önemli görülmektedir. 

Bu durumda araştırmanın problem cümlesi: “Goltermann Viyolonsel 

Konçertosu’nun Müzik Eğitimi Anabilim Dalları viyolonsel derslerinde kullanılma 

durumunasıldır?”  şeklinde oluşturulmuştur. 

Bu araştırma;  

 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ile, 

1. Türkiye’deki eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapan 

viyolonsel öğretim elemanlarının görüşleri ile, 

 Georg Eduard Goltermann’ın Op. 65 4. Viyolonsel Konçertosu ile sınırlıdır. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeline ve çalışma grubuna yer verilmiştir. 

a.Araştırmanın Modeli 
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Bu araştırma betimsel nitelikli olup, araştırmanın yürütülmesinde genel tarama 

modeli kullanılmıştır.  

“Tarama modelleri geçmişte ya da hala var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. … Tarama araştırmacısı nesnenin ya 

da bireyin doğrudan kendisini inceleyebileceği gibi, önceden tutulmuş çeşitli kayıtlara, 

eski kalıntılar ve alandaki kaynak kişilere başvurarak; elde edeceği dağınık verileri kendi 

gözlemleriyle bir sistem içinde bütünleştirerek yorumlamak durumundadır” (Karasar, 

2009). 

b. Çalışma Grubu 

Ülkemizde halen 105’i devlet, 73’ü vakıf olmak üzere 178 üniversite 

bulunmaktadır (yok.gov.tr, 2014). Bu üniversitelerin resmi web sitelerinden elde edilen 

bilgiler doğrultusunda, 41 üniversitede eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bu üniversitelerden 17 müzik eğitimi anabilim dalında eğitim-öğretim henüz 

başlamamıştır ve öğrenci alımı yoktur. 24 üniversitede ise eğitim-öğretim yapılmaktadır. 

Bu üniversitelerde görev yapan, 26 öğretim elamanından 24’üne ulaşılmış, 22’sinden 

cevap alınmıştır. 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki eğitim fakültelerinin müzik 

eğitimi anabilim dallarında görev yapan 22 viyolonsel öğretim elemanı oluşturmaktadır. 

Çalışma grubu, evrenin % 85’ini temsil etmektedir. 

c. Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada, çalışma grubuna G. E. Goltermann op.65, 4. Viyolonsel 

Konçertosu’nun bireysel çalgı-viyolonsel derslerinde kullanımına ilişkin 8 açık uçlu 

sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ayrıca 22 öğretim elemanı ile görüşme 

yapılmıştır. 

3. BULGULAR 

Tablo 1: Viyolonsel Öğretim Elemanlarının G. E. Goltermann Op. 65 4. 

Konçerto’yu Viyolonsel Eğitiminde Kaynak Eser Olarak Kullanma Durumları 

Op.65 /4.Konçerto Frekans ( f ) 

Kullanıyorum 22 

Kullanmıyorum - 

Toplam 22 
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Yukarıdaki tabloda eğitim fakültelerinde görev yapan viyolonsel öğretim 

elemanlarının tamamının söz konusu konçertoyu kaynak eser olarak kullandıkları 

görülmektedir. Bu durum, bu denli yaygın olarak kullanılan bu eserin detaylı olarak 

incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.   

Tablo 2:Eserin Öğrenciye Viyolonsel Eğitiminin Kaçıncı Yılında Çalıştırıldığına 

Göre Dağılımı 

Kaçıncı Yıl Frekans ( f ) Yüzde ( % ) 

1. yıl - - 

2. yıl - - 

3. yıl 6 27 

4. yıl 10 45 

5. yıl 3 14 

6. yıl 2 9 

7. yıl 1 5 

8. yıl - - 

Toplam 22 100 

 

Öğrencinin yeteneği, zekası ve ilgisi, bireysel olarak yapılan çalgı eğitimini 

hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Yukarıda görülen tablodaki veriler standart ya da 

ortalama diyebileceğimiz öğrenciler için önerilen yıllardır. Eğitim fakültelerinin profilini, 

genelde güzel sanatlar ve spor liselerinden mezun olan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Öğrenciler, güzel sanatlar ve spor liselerinden eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim 

dallarına (geldikleri okulda çalgı öğretmenleri var ise) 4 sene çalgı eğitimi alarak gelirler 

ve toplamda 8 sene çalgı eğitimi almış olurlar. Diğer liselerden gelen öğrenciler ise 

çalgılarına müzik eğitimi anabilim dallarında başlarlar. Onlar da toplamda 4 sene çalgı 

dersi almış olurlar. Bu sebeple yukarıdaki tabloda eğitim yılları 1. yıldan 8. yıla kadar 

yazılmıştır. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ankete cevap veren viyolonsel öğretim 

elemanları, Golterman 4. Konçerto’yu ortalama bir öğrencinin (%45) 4. yılında çalmasını 

uygun bulduklarını ifade etmişlerdir. Güzel sanatlar ve spor liseleri ile eğitim 

fakültelerinde verilen eğitimi 8 yıllık kesintisiz bir süreç olarak değerlendirdiğimizde, 

eserin bu öğrencilerin 4. yılında çalmasının uygun olacağı söylenebilir. 
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Tablo 3: Eserin öğrencinin çalıştığı ilk konçerto olmasına ilişkin görüş dağılımı 

İlk Konçerto Frekans ( f ) Yüzde ( % ) 

Evet 14 63 

Hayır 8 37 

Toplam 22 100 

 

Tablo 3’te viyolonsel öğretim elemanlarından % 63’ünün, G. E. Goltermann Op. 

65 4. Konçerto’nun öğrencilere çalıştırdıkları konçerto formunda ilk eser olduğu 

görülmektedir. Bu bakımdan bu araştırma daha da önem kazanmaktadır.  

Tablo 4: Tablo 3’te hayır cevabı veren öğretim elemanlarının ilk eser olarak 

tercih ettikleri konçertolar 

Eser adı Frekans ( f ) 

J.B. Breval C-Dur Konçerto 3 

J. Klengel C-Dur  Konçertino 2 

O. Reading d-moll Konçerto 1 

B. Romberg C-Dur Koncerto 1 

Vivaldi C-Dur Koncerto 1 

Toplam 8 

 

Tablo 4’ te viyolonsel öğretim elemanlarından 3’ünün J. B. Breval C-Dur 

Konçerto’yu, 2’sinin J. Klengel C-Dur Konçertino’yu, G. E. Goltermann Op. 65 4., 

Konçerto’dan önce tercih ettikleri görülmektedir. Yapılan görüşmelerde öğretim 

elemanlarının Reading Si minör Keman Konçertosu’nun, viyolonsel için Re minöre 

transpoze edilmesi ile M. Miedlar’ın viyolonsel metodunda yer alan I. Bölümü ile; Breval 

Do Majör Sonatı’n konçerto gibi çaldırılması (aynı şekilde Vivaldi V. Sonat da bu şekilde 

seslendirilir) sebebiyle ilk eser olarak ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu durumda orijinal 

viyolonsel konçertosu olarak J. Klengel Do Majör Konçerto, viyolonsel öğrencisinin ilk 

konçerto alternatifi olarak düşünülebilir. Bu noktada, Klengel konçerto; öğrencinin 

ihtiyaçları ve becerileri doğrultusunda öğretmenin önerisi ile öncelikli çalışılması gereken 

konçertolardandır denilebilir. 
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Tablo 5: Eserin tüm bölümlerinin çalıştırılmasına göre dağılımı 

Tüm Bölümler Frekans ( f ) Yüzde ( % ) 

Evet 17 77 

Hayır 5 33 

Toplam 22 100 

 

Tablo 5’te viyolonsel öğretim elemanlarından %77’sinin, eserin üç bölümünü de 

çalıştırdığı, %33’ünün ise eserin üç bölümünü çalıştırmadığı görülmektedir. Yapılan 

görüşmelerde %33 içindeki öğretim elemanlarının sadece I. Bölümü çalıştırdıklarını ifade 

etmişlerdir. II. Bölümdeki müzikal ögeler ve modülasyon ile III. Bölümdeki ritim 

kalıbındaki güçlük bu duruma sebep olarak gösterilmiştir. 

Tablo 6:Eserin kullanılan edisyonlarına göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6’da viyolonsel öğretim elemanlarından % 64’ünün, eserin Schott 1929 

(1949 Editör: Rudolf Hindemith) edisyonunu tercih ettikleri görülmektedir. Aynı 

öğretmenlerden mezun öğretim elemanları ya da ülkemizde orijinal nota geleneğinin hala 

yaygınlaşmaması bu duruma sebep olarak gösterilebilir. Ya da eğitimsel bakış açısıyla bu 

edisyonun diğerlerine göre daha kolay ve öğretici ifadeler ile çalışı ve teknik gelişimi 

desteklediği söylenebilir. 

 

 

 

 

Kullanılan Edisyon Frekans ( f ) Yüzde ( % ) 

Johann Andre 1912 2 9 

Schott 1929 14 64 

Edition Delrieu 1931 2 9 

Fischer 3 13 

International Music Comp. 1 5 

Toplam 22 100 
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Tablo 7: Edisyon üzerinde duate değişikliği yapılma durumlarına göre dağılımı 

Duate Değişikliği Frekans ( f ) Yüzde ( % ) 

   

Evet 12 55 

Hayır 10 45 

Toplam 22 100 

 

Tablo 7’de viyolonsel öğretim elemanlarından %55’inin kullandıkları edisyon 

üzerinde duate; parmak numarası değişikliği yaptığı, %45’inin ise kullandıkları edisyon 

üzerinde parmak numarası değişikliği yapmadığı görülmektedir. Buna göre viyolonsel 

öğretim elemanlarının, öğrencinin ihtiyacına göre kullandıkları edisyonlar üzerinde duate 

değişikliği yaptıkları söylenebilir. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Güzel sanatlar ve spor liselerinden mezun olan öğrencilerin eğitim fakültelerine 

gelmesiyle artan çalma becerileri, müzik öğretmeni profilini de “çalgısını üst düzeyde 

çalabilen müzik öğretmeni” olarak değişime uğratmıştır. Bu durum, eğitim fakültelerinde 

bireysel çalgı dersine giren öğretim elemanlarına fazladan sorumluluk yüklemektedir. Bu 

doğrultuda; sorgulayan ve teknoloji sayesinde her türlü örneğe ulaşan öğrenciye, etkili bir 

çalgı dersi sunabilmek için gelişime açık, çalgısını derste kullanan ve konser 

etkinliklerinde bulunan öğretim elemanlarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Araştıran, 

yardımlaşan, çalgısını çalan, donanımlı öğretim elemanlarının bir araya gelmeleri, bu tip 

eğitim materyallerinin kullanımına ve uygulanmasına ilişkin görüşlerini paylaşmaları 

önemlidir. Bu paylaşımın, eğitimde fikir birliği ve fırsat eşitliği sağlaması bakımından 

gerekli olduğu düşünülmektedir. Eserin detaylı incelenerek farklı kurumlarda çalışan 

öğretim elemanlarının eser hakkındaki görüşlerinin ortaya konması, aynı hedefe yönelik 

yetiştirilen müzik öğretmeni adaylarına paralel eğitim verilmesi bakımından önemli 

görülmektedir. güzel sanatlar ve spor liselerinin kadrolu çalgı öğretmeni kaynağını müzik 

eğitimi anabilim dallarının; bu bölümlerin öğrenci kaynağını ise güzel sanatlar ve spor 

liselerinin oluşturduğu söylenebilir. Bu döngüde müzik eğitimi anabilim dallarında 

verilen çalgı eğitimi daha da önem kazanmaktadır. 

 Araştırmada,  

1. Eğitim fakültelerinde görev yapan viyolonsel öğretim elemanlarının tamamının, 

G. E. Goltermann Op. 65 4. Viyolonsel Konçertosu’nu viyolonsel eğitiminde 

kullandıkları,  

2. Viyolonsel öğretim elemanlarının  %45’ inin G. E. Goltermann Op. 65 4. 

Konçerto’yu öğrencilerinin 4. yılında çaldırdıkları,  
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3. Viyolonsel öğretim elemanlarından %63’ ünün, G. E. Goltermann Op. 65 4. 

Konçerto’nun öğrencilere çalıştırdıkları konçerto formunda ilk eser olduğu,  

4. Viyolonsel öğretim elemanlarının  %77’ sinin eserin üç bölümünü de çalıştırdığı,  

5. Viyolonsel öğretim elemanlarından %64’ünün, eserin Schott 1929 (1949 Editör: 

Rudolf Hindemith) edisyonunu tercih ettikleri,  

6. Viyolonsel öğretim elemanlarından %55’inin kullandıkları edisyon üzerinde 

duate; parmak numarası değişikliği yaptığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, 

-Öğretim elemanlarının farklı edisyonlar üzerinde düşünüp öğrencinin 

ihtiyaçlarına uygun olanı tercih etmesi, 

-İlgili kişilerce, özellikle konçertoların çalışılmasına yönelik öneriler içeren 

yayınlar yapılması,  

-Öğretim elemanlarının eserleri, yazıldığı dönem, bestecisi, formu, analizi gibi 

detaylarla öğrenciye tanıtması ve de bu konuda araştırmaya yönlendirmesi 

önerilmektedir. 
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KİTAP İNCELEMESİ 

 

ÖLMEK KOLAYDIR SEVMEKTEN 

Mustafa YİĞİTOĞLU* 

 

Ölmek Kolaydır Sevmekten, Ahmet Altan’ın onuncu romanıdır. 2015 yılının Mart 

ayında Everest Yayınları tarafından 100.000 baskıyla okuyucuya sunulan roman, 576 

sayfa ve 34 bölümden oluşur. Romanda bir taraftan bireysel temalar ele alınırken diğer 

taraftan bazı tarihî hadiselere yer verilir. 

 

Ahmet Altan’ın eserlerinde tarih temasının ilk belirtileri, Yalnızlığın Özel 

Tarihi’nde görülür. Yazar, bu romanda İttihat ve Terakki Cemiyetin’in bazı 

faaliyetlerinden bahseder. Ancak burada bir gönderme ya da ima söz konusu değildir. 

Nitekim Altan, 1991 yılındaki bir röportajında, söz konusu romandan İttihat ve Terakkiye 

dair bir gerçekliğin çıkarılamayacağını belirtir. 

Ahmet Altan’ın okuyucuyu tarihî bir yolculuğa çıkarması, Kılıç Yarası Gibi 

romanıyla başlar ve İsyan Günlerinde Aşk’la devam eder.Kurguları ve olay örgüleriyle 

hem bir bütünlük oluşturan hem de müstakil olarak yorumlanabilen bu eserlerde yazar, II. 

Abdülhamit dönemindeki yönetim anlayışını, istibdadı, jurnalleri ve devletin içinde 

bulunduğu şartları detaylı bir şekilde ela alır ve bu doğrultuda İttihat ve Terakki 
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Cemiyetinin faaliyetlerini, II. Meşrutiyet’in ilanını ve 31 Mart İsyanı’nı kurmaca 

düzlemde okuyucuya idrak ettirmeye çalışır. Ölmek Kolaydır Sevmekten romanı da tarihî 

açıdan bu iki romanın devamı niteliğindedir. Altan, bu defa Balkan Savaşları’nı ve 

Babıali Baskını’nı eserinde tarihî fon olarak kullanır. Ayrıca üç romanda da kurgusal yapı 

aynıdır: Osman, ölülerle konuşmaya devam eder. Her biri, uzak ya da yakın, bir şekilde 

Osman’ın akrabaları olan bu ölüler, geçmişe dair her şeyi ona anlatırlar ve romanlar bu 

anlatımlar üzerine kurulur.  

Ölmek Kolaydır Sevmekten romanında, Balkan Savaşları öncesindeki siyasal ve 

askeri gelişmelerden ziyade savaş zamanı anlatılır. Romanın hemen girişinde Osmanlı 

ordusu, Bulgarların top atışlarına maruz kalır. Altan, kendi kurgu kahramanı olan Ragıp 

Bey’i bu tarihî hadisenin ortasına yerleştirip onun gözünden savaş meydanını okuyucuya 

anlatmaya çalışır. Romanda, savaşın gidişatı hakkında okuyucuya bilgi veren diğer bir 

kahraman da Stephanne Lausanne’dir. Bu defa yazar, gerçek ve tarihî bir kişilikten 

istifade eder. Altan, bu gerçek kişiyi, romanın kurgu karakterlerinden Dilara Hanım’la 

görüştürüp savaşın gidişatı hakkında bilgi verir. Ayrıca romanda Mustafa Kemal ve Fethi 

Bey’in, Enver Paşa’yla olan bireysel meseleleri de satır aralarında yer bulur. 

Balkan Savaşları’nın yanında diğer bir tarihî hadise olan Babıali Baskını da 

romanda vuku bulur. Enver Paşa, Talat Paşa gibi gerçek karakterlerin yanına Altan, kendi 

kurgu karakteri Cevat Bey’i de dâhil eder ve baskının planlanıp gerçekleşmesini anlatır. 

Bu baskında Rukiye’nin eşi Tevfik Bey de öldürülür. Böylece yazar, gerçekle kurguyu bir 

kez daha harmanlamış olur. 

Kılıç Yarası Gibi romanında doğan ve İsyan Günlerinde Aşk’ta büyüyen Nizam, 

Ölmek Kolaydır Sevmekten romanının başkişilerden biri olur. Altan, daha ilk romandan 

itibaren Nizam’ın kişiliğini oluşturmaya başlar ve onu, bir nevi bu romana hazırlar. 

Roman boyunca onun Anya’ya olan aşkı anlatılır. Son bölümde ise Nizam ve Anya bir 

yangının ortasında kalır. Çiftin akıbeti tam olarak belli değildir. Romanda Ragıp Bey ve 

Dilara Hanım arasındaki aşk da işlenir. İsyan Günlerinde Aşk’ta başlayan bu ilişki, yeni 

romanın başından itibaren olay örgüsüne dâhil edilir. Kendi kişiliklerini aşamayan bu 

kişilerin yaşadığı iç çatışmalar, Altan’ın kaleminden okuyucuya idrak ettirilir.   

Hüseyin Hikmet Bey, Dilevser, Mehpare Hanım, Rukiye, Şeyh Yusuf Efendi ve 

Mihrişah Sultan da romandaki yerlerini alır. Altan, bir ölümle bütün aileyi bir araya 

getirir. Bütün bunlarla birlikte, önceki romanlarda yer alan ve adı zikredilmeyen padişah 

da sürgünden geri gelir. Bu romanda onun adı da zikredilir ve Sultan II. Abdülhamit de 

romana dâhil olur. 

*Araş. Grv., myigitoglu@dicle.edu.tr, Dicle Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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