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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, 13. yüzyılda Anadolu’da hâkim olan tasavvuf düşüncelerinin, 

ressam Erol Akyavaş, Ahmet Atan ve Gülsün Erbil’in, 1980–2005 yılları arasında yapmış 

oldukları resimlere etkisinin olup olmadığını incelemektir. Yöntem olarak konuyla ilgili 

kaynak araştırmalarının yanı sıra ele alınan sanatçılarla görüşme yapılması, kendi 

koleksiyonlarında ya da diğer koleksiyonlarda bulunan yapıtlarının incelenmesi bağlamında 

nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu araştırmanın bir alanı olan tasavvuf ve 

mutasavvıflarla ilgili bilgilerin derlenmesi amacıyla söz konusu konularda literatür taraması 

yapılmıştır. Tasavvufun, çalışmanın temelini oluşturan sanatçılara etkisini belirlemek 

amacıyla veri toplama aracı olarak “Sanatçı Görüşme Formu” hazırlanmıştır. Hazırlanan bu 

form Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Murat Morova, Ġsmet Doğan, Serap Demirağ, 

Fikret Otyam, Ergin Ġnan, Balkan Naci Ġslimyeli, Erol Akyavaş, Ahmet Atan ve Gülsün 

Erbil’e uygulanmıştır.  

 Bu çalışmanın sonucunda, çağdaş Türk resminin, gelişim süreci içerisinde 13. 

yüzyıldaki tasavvuf düşünceleriyle olan etkileşimlerine yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Bu 

veriler ışığında; Tasavvufi imge ve semboller gerek biçim olarak gerek plastik bir ifade 

unsuru olarak gerekse de içerik olarak çağdaş olarak nitelendireceğimiz 19. yüzyıldan sonraki 

Türk resim sanatı içerisinde önemli bir yer tutmuştur.  

  Çağdaş Türk resminin erken dönemiyle 1980-2005’li yıllar arasında geçirdiği evreler, 

sanat-tasavvuf etkileşimleri açısından ele alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre 1950’li 

yıllarda Anadolu’nun halıları, kilimleri, halk inançları ve minyatür, hat, vs. gibi geleneksel 

sanatları, Türk sanatçısının tuvallerinde farklı ifade ve tarzlarla yorumlanmış, bu gelişmeler 

1980 ve sonrasında üretim yapan ressamlara da bir referans oluşturmuştur. Bu konular 

içerisinde ise dinî ve tasavvufi konular, Türk resminin kuramsal altyapısının oluşumunda 

farklı bir çıkış noktası olarak yerini almıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: sanat, tasavvuf, Türk  resmi 

 

 

 

 



 vi 

 

 

SUMMARY 

 

THE REFLECTIONS OF THE SUFI MOVEMENTS WHICH WERE EFFECTIVE IN 

13. CENTURY TO THE CONTEMPORARY TURKISH ART AFTER 1980 

  

 

 The aim of this study is to discover whether the sufi thougts which were effective in 

13. Century affected the paintings that are made between 1980-2005 by artists Erol Akyavas, 

Ahmet Atan and Gulsum Erbil. The methodolgy of this study benefit from qualitative 

research techniques like interview with artists concerned and examine the work of arts 

whether in their or other collections alongside with source research about subject. This 

research includes literature scannig about sufism and paintings of the  artists Süleyman Saim 

Tekcan, Rauf Tuncer, Murat Morova, Ġsmet Doğan, Serap Demirağ, Fikret Otyam, Ergin 

Ġnan, Balkan Naci Ġslimyeli, Erol Akyavaş, Ahmet Atan ve Gülsün Erbil in the scope of study 

Artist Interview Form is prepared. 

 At the conclusion of this study, the interaction between 13. Century sufi thought with 

Contemporary Turkish painting’s development is determined. In the light of these data, Sufic 

image and symbols have an important place not only as form and plastic expression 

component but also with content in the Turkish painting art after 19.th century as we can call 

contemporary. 

 The early term of Contemporary Turkish painting and the 1980-2005 period is 

evaluated by means of art-sufism interactions. Accordingly, at 1950’s the traditional arts like 

Anatolian carpets, kilims, folk beliefs, miniature and handwriting etc. are interpreted in 

diffrent styles and expressions on Turkish artists’ canvas and this events referenced the artists 

on their production process after 1980. The religious and sufic subjects have a diffrent starting 

point at the formation of Turkish painting art’s theoretical infrastructure. 

 

 

 

Key Words: art, sufism, Turkish painting 
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     I. BÖLÜM 

GİRİŞ 

  

 1.1 Problem Durumu 

 13. yüzyıl baĢlarında Anadolu, Selçukluların Moğol istilasına maruz kaldığı 

bir dönemdir. Doğudan gelen Moğol baskısı ve diğer sosyo-ekonomik nedenler, dö-

nemin göçebe ve yerleĢik topluluklarının yanı sıra birçok sufi ve mutasavvıfın dikka-

tini Anadolu‟ya çekmiĢtir. Bu dönemde yaĢanan hareketlilikler neticesinde Anado-

lu‟nun, birçok okul ve ekole de ev sahipliği yaptığı bulgusuna rastlanır. Celâleddin 

Muhammed ve babası Bahâeddin Veled‟in de Anadolu‟ya geldiği bu yıllarda, tasav-

vuf akımlarının, kabaca gözden geçirildiğinde üç ana çıkıĢ bölgesinden hareket ettik-

leri görülür. Bunlar; Mağrip (Endülüs ve Kuzey Afrika), Orta-Doğu (Mısır, Suriye ve 

Irak), Orta Asya ve Ġran (özellikle Horasan ve Azerbaycan). 

 • Mağrip ( Endülüs ve Kuzey Afrika ): Mağrip tasavvufu, Anadolu‟da bü-

tün zamanların en ünlü mutasavvıfı Muhyiddin-i Arabî baĢta olmak üzere Afifeddin-i 

Tilemsani ve müritleri tarafından temsil edilmiĢtir. 

 • Orta-Doğu (Mısır, Suriye ve Irak): Sühreverdilik, Vefailik, Cavlakilik 

(Kalenderilik) 

 • Orta Asya ve İran (özellikle Horasan ve Azerbaycan): Kübrevilik, 

Yesevilik ve Haydarilik (Ocak, 2002:88). 

 Yukarıda sözü edilen bölgeler ve temsilcileri, aslında bir vücudun ana arterle-

ri gibi düĢünülebilir. Bu ekollerin ve ana kolların Anadolu‟ya geldikten kısa bir süre 

sonra kendi içlerinden ileride Anadolu ve tüm Ġslam coğrafyasını da etkileyecek isim 

ve tarikatları doğurduğunu ifade etmek mümkündür. 

13.yüzyıl Anadolu‟sunun tasavvufta öne çıkan isimleri; Ġbn-i Arabî ve onun 

hem halifesi hem de evlatlığı olan Sadreddin Konevi, Mağrip mektebinin Anadolu‟ya 
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kazanımıdır
1
. Aynı zamanda Mevlana Celaleddin‟in de yakın dostu olan Konevi, 

Ġbnü‟l Arabî‟ nin Vahdet-i Vücûd felsefesini sistemleĢtirip mükemmel hâle getiren 

mutasavvıf olarak bilinmektedir (Ocak, 2002: 89-91). 

 Bazı kaynaklarda hakkında kalenderi derviĢi (Ocak, 2002: 94), bazılarında ise 

Kübrevi Ģeyhi olarak bahsedilen ġems-i Tebrizi, 13.yüzyılın en önemli cezbeci muta-

savvıflarındandır. Ulemaların Sultanı olarak anılan Bahaeddin Veled‟in de bir 

Kübrevi Ģeyhi olduğu ve oğlu Mevlana Celaleddin-i Rumi‟nin ilk hocası olduğu çe-

Ģitli kaynaklarda gösterilmektedir
2
 ( Gençosmanoğlu, 2006: 27). 

 Mevlana Celaleddin-i Rumi‟nin bu dönemde feyiz aldığı birçok âlim ve mu-

tasavvıftan söz etmek mümkündür. Çünkü bu dönemde Anadolu, tasavvufun filizle-

nerek dal budak saldığı, Ömer Sühreverdî, Fahreddin Iraki, Necmeddin Daye gibi 

birçok âlim, filozof ve mutasavvıfa kucak açmıĢtır. Bunlardan biri de BektaĢi tarika-

tının piri Hacı BektaĢ-ı Veli‟dir.1209 yılında NiĢapur‟da doğan Hacı BektaĢ-ı Veli, 

Hoca Ahmet Yesevi‟nin halifesi Lokman-ı Parende‟nin Haydari derviĢi olarak Ana-

dolu‟ya gelmiĢtir (Önder, 2002:137). 

 Yukarıda da bahsedildiği üzere Anadolu, 13. yüzyılda birçok tarikat ve okul-

lara mesken olmuĢ, birçok mutasavvıfın kendine taraftar bulduğu ve birçok görüĢün 

tartıĢıldığı çok renkli bir coğrafyaya dönüĢmüĢtür. Ancak ağırlıklı olarak Anadolu‟yu 

etkisi altına alan tasavvuf akımları genel itibariyle Vahdet-i Vücud felsefesi merkezli 

geliĢmiĢtir. Bu felsefi ve tasavvufi yaĢam tarzı, Anadolu‟nun bir ilim ve sanat mer-

kezi hâline gelmesinde büyük etken olmuĢtur. 13.yüzyılda etkin olan tasavvuf hare- 

                                                           
1
 Konevi‟nin hayatındaki mihenk taĢlarından biri olan hocası, Ġbnü‟l Arabi‟dir. Konevi‟nin henüz 

sekiz yaĢlarındayken ölen babası Mecdüddin Ġshak, Ġbnü‟l Arabi‟nin dostlarından biridir. Kaynaklar 

Ġbnü‟l Arabi ile Mecdüddin arasındaki dostluğun, Konevi henüz doğmamıĢken baĢladığını, beraber 

hacca gittiklerini ve bazı rivayetlere göre Ġbnü‟l Arabi‟nin, Mecdüddin‟in daveti üzerine Konya‟ya 

geldiğini yazmaktadır. Mecdüddin‟in ölümünden sonra dul kalan eĢiyle evlenen Ġbnü‟l Arabi, böylece 

Sadreddin Konevi‟nin hem üvey babası, hem de hocası olmuĢtur (daha geniĢ bilgi için bkz:Sadreddin 

Konevi Sempozyumu bildiriler, 2004:14). 

2
 Evsafu‟l Mukarrebin adlı eserin yazarı Ağa Mirza Ahmed‟in verdiği Ģu bilgilere atıfta bulunarak, 

hem Mevlana Celaleddin ile ġems-i Tebrizi arasındaki yakın iliĢkiye, hem de her iki mutasavvıfın 

tarikat bağlantısına dikkat çekmiĢtir: “ Mesnevi sahibi Mevlana Celaleddin Rumi‟nin tarikat bağlantı-

sı, ġemseddin-i Tebrizi aracılığıyla, Baba Kemal Cendi‟ ye ondan da büyük mürĢid Necmeddin Küb-

ra‟ ya ulaĢır”. 



 3 

ketlerinin günümüz Türk resim sanatının oluĢumunda büyük oranda etkisi vardır. 

Türk resminin geliĢimi için 19. yüzyılın ikinci yarısı bir dönüm noktasıdır. Günümüz 

etkin kavram ve kuramlarının önemli bir kısmının alt yapısının o yıllarda oluĢtuğu 

bilinmektedir. Ancak Türk Resim Sanatının geçmiĢine bakıldığında, objeden uzakla-

Ģıldığında ve non figüratif resim kaynağı olan arabeskler, mimariye ve yan biçimleri-

ne uygulanan yazılar, taĢa nakıĢ gibi iĢlenerek sabır, hüner ve estetik kokan eserleri-

nin tümünün çağdaĢ resim sanatımızda bir alt yapı özelliğinde olduğu görülebilmek-

tedir (AlakuĢ, 1997: 66). 

 Buradan hareketle 1980‟lere kadar birçok ressam tarafından kullanılan millî 

ve dinî içerikli sembol ve yazıların, 1980‟den sonra daha bilinçli bir ivme kazanarak 

salt plastik bir öğe olmaktan çıkıp felsefi bir altyapının plastik dıĢavurumu olarak 

kendini gösterdiği ifade edilebilir. 

 Hallac-ı Mansur‟la baĢlayan, Ġbn-i Arabî, Mevlana Celâleddin-i Rumi, Hacı 

BektaĢ-ı Veli, Yunus Emre gibi büyük Türk mütefekkir ve mutasavvıflarının 13. 

Yüzyılda doruk noktaya ulaĢtırdıkları “AĢk” kavramı, 1980‟den sonra birçok Türk 

sanatçısı için ilham kaynağı olmuĢtur denilebilir. 

 1.2. Problem Cümlesi 

 13. yüzyılda Anadolu‟da hâkim olan Tasavvuf düĢüncelerinin,1980 sonrası 

ÇağdaĢ Türk Resim Sanatına yansımaları nelerdir?  

 Bu ana probleme bağlı olarak aĢağıdaki soruların yanıtları aranmıĢtır: 

 1.2.1. Alt Problemler 

 1. 13. yüzyılda Anadolu‟da hâkim olan tasavvuf düĢüncelerinin Süleyman 

Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Murat Morova, Ġsmet Doğan, Serap Demirağ, Fikret 

Otyam, Ergin Ġnan ve Balkan Naci Ġslimyeli‟nin 1980 sonrasındaki sanatsal yaratma 

süreçlerine ne gibi etkileri vardır? 

 2. 13. yüzyılda Anadolu‟da hâkim olan tasavvuf düĢüncelerinin ressam Erol 

AkyavaĢ, Ahmet Atan ve Gülsün Erbil‟in, eserlerinde oluĢturdukları imge ve kom-

pozisyonlarda etkisi var mıdır? 
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 3. Resimlerde dinî ve tasavvufi imgeler kullanmak, o düĢünceden etkilenildiği 

anlamına gelir mi? 

 1.3. Araştırmanın Amacı 

 13. yüzyılda Anadolu‟da hâkim olan tasavvuf düĢüncelerinin 1980 sonrası 

çağdaĢ Türk resim sanatına yansımalarını incelemektir. 

 1.4. Araştırmanın Önemi 

 1. Bu araĢtırma, Anadolu insanının inanç temellerini oluĢturan etkenlerden 

birisi olan tasavvuf düĢüncelerinin günümüz Türk resim sanatına ve estetiğine yan-

sımalarının olup olmadığını, olmuĢ ise ne Ģekilde olduğunu göstermesi açısından 

önemlidir. 

 2. Bu araĢtırma, tasavvuf düĢüncelerinin Türk resminin geliĢim sürecini nasıl 

etkilediği ve sanatçıların eserlerine ne Ģekilde yansıdığını ortaya koyması açısından 

önemlidir. 

 1.5. Varsayımlar 

 1. 13. yüzyıldaki tasavvuf düĢünceleri çağdaĢ Türk resminin geliĢim sürecin-

de ulusal ve yerel motiflere yönelen Türk ressamları için çıkıĢ noktalarından birisi 

olmuĢtur. 

 2. 1940‟lı yıllardan sonra Anadolu‟yu gezen Türk ressamları, halı, kilim ve 

folklorik öğeler gibi konuların yanı sıra tasavvufi imge ve sembolleri de eserlerinde 

kullanmıĢlardır. 

 3. 1980‟li yıllarla beraber, Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Murat 

Morova, Ġsmet Doğan, Serap Demirağ, Fikret Otyam, Ergin Ġnan, Balkan Naci 

Ġslimyeli gibi bazı Türk ressamlarının tasavvufi imge ve sembolleri, salt plastik bir 

ifade unsuru olarak eserlerinde kullanmalarında 13. Yüzyılda Anadolu‟da hâkim olan 

tasavvuf düĢüncelerinin etkisi vardır. 

 4. Ressam Erol AkyavaĢ, Ahmet Atan ve Gülsün Erbil‟in yapmıĢ oldukları 

resimlerde 13. yüzyıl tasavvuf düĢüncesinin etkisi vardır. 
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 1.6. Sınırlılıklar 

 Bu araĢtırma, Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Murat Morova, Ġsmet 

Doğan, Serap Demirağ, Fikret Otyam, Ergin Ġnan, Balkan Naci Ġslimyeli, Erol 

AkyavaĢ, Ahmet Atan ve Gülsün Erbil‟in 1980-2005 yılları arasındaki tasavvufi im-

ge ve semboller içeren çalıĢmalarının incelenmesiyle sınırlıdır. 

           1. 7. Tanımlar  

Antropoloji: Antropoloji en geniĢ anlamı ile insan bilimi demektir. Antropo-

loji birey olarak insanla ilgilenmez. Ġlgisi grup içinde yaĢayan insan ve bu insanın 

yaptıkları ve davranıĢlarıdır. Ġnsanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne 

alarak insanları karĢılaĢtırmalı bir görüĢle inceler. Ġnsanoğlunun evrimi, fiziksel ve 

toplumsal geliĢiminin kurallarını ortaya çıkarır. BaĢka bir deyimle kültür ile ilgilidir. 

Ġnsan topluluklarının fiziksel yapı, kültür ve davranıĢ bakımından farklılıklarını ele 

alır. 

Ahsen-i takvim: En güzel Ģekilde yaratılmıĢ olmak. Allah, insanları gerek 

biyolojik-fizyolojik ve gerekse ruhsal-psikolojik açıdan en muazzam biçimde yarat-

mıĢtır. Kuran-ı Kerim'de, Tin Suresinde insanın en güzel surette (ahsen-i  

takvim olarak) yaratıldığı buyrulmaktadır. 

 Ashab-ı Suffe : Hz. Peygamber (s.a.s.)'in mescidine bitiĢik sofada barınan ve 

Ġslami tedrisatla meĢgul olan sahabeler. Suffe, eski evlerdeki seki, sed gibi yüksekçe 

eyvan demektir. Dilimizde buna sofa da denir. Ġslâm tarihinde "suffe" denilince Hz. 

Peygamber (s.a.s.)'in Medine'deki mescidinin bitiĢiğindeki bu isimle anılan yer anla-

Ģılır. Burada barınan sahabelere de "ashab-ı suffe" veya "ehl-i suffe" denir (Tecrîd-i 

Sarih Tercümesi, VII, 46). 

 Âşık-maşuk: Seven- Sevilen 

 Bâtıni:  Ġçrek. Bâtıni mezhebinden olan. 

 Cavlakilik (Kalenderilik): Mevlevilere yakın eski bir tarikattır.  
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 Doğa güzelliği ve sanat güzelliği: Kant‟a göre, Doğa güzelliği güzel bir Ģey-

dir sanat güzelliği ise bir Ģey hakkında güzel bir tasavvurdur. Kant, güzeli hoĢtan 

iyiden yararlıdan ayırmıĢtır. 

 Hegel, güzellik deyince özellikle sanat güzelliğini anladığını, doğa güzelliği-

nin güzellik kavramının dıĢında bırakılması gerektiğini söyler. Çünkü sanat güzelliği 

ruhtan doğan bir güzelliktir ve tin özellikleri doğanın görünüĢünden üstündür. Esteti-

ğin ele alacağı güzellik sanat güzelliği olmalıdır. Sanat güzelliğinin üstünlüğü relativ 

göreli izafi bir değerlendirme değildir. Tin doğruluk olduğuna göre güzelde doğrulu-

ğa dayanarak tin tarafından meydana getirilecektir. 

 Croce‟a göre insanlar, yaĢadıkları evrende karĢılaĢtığı manzaraya, bir ağaca, 

bir insana estetik değer yükler. Güzel veya çirkin olarak değerlendirir. Bu objeler 

doğayı oluĢturur. Ġnsan sadece evrenin içinde yaĢar. Bu kültür evrenidir. Bağlı bu-

lunduğu toplumun içinde tarihselliği tüm kültürü oluĢturur. Bu kültürün içinde sanat 

yapıtları da önemli yer tutar. Sanat yapıtları karĢısında da tıpkı doğal objelerde oldu-

ğu gibi estetik tavır alır ve onları güzel ya da çirkin olarak değerlendiririz. Bu iki 

güzellik hep birbirinden ayrı tutulmuĢtur. Ama B. Croce, sanat güzelliğini ve doğa 

güzelliğini fizik güzel adı altında toplamıĢtır ve bunu sanatçının ruhundan meydana 

gelen görüngü olan asıl güzellikten ayırmıĢtır (Tunalı.1989:176-189). 

Ehl-i sünnet: Ehl-i sünnet dinî literatürde Hz. Peygamber ve sahabeyi örnek 

kabul eden müslüman toplumunun büyük bir kısmına (%90) denir. Genelde kısaca 

"Sünnilik" olarak bilinir. Bu grup sünnete bağlı olduğu ve cemaat ruhundan ayrılma-

dığı için "Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat" adıyla anılır (http://www.ilahiyatforum.com.). 

Eleusis gizemciliği: Ünlü mitosa göre bereket ve tahıl tanrıçası olan 

Demeter, Iasion adında bir ölümlü tarafından baĢtan çıkarılmıĢtı. Buna çok kızan 

Zeus, gönderdiği bir yıldırım ile Iasion'u öldürmüĢ ve Demeter'le kendisi seviĢmiĢti. 

Bu birleĢmenin sonucunda Demeter ile Zeus'un Persephone adında bir kızları olmuĢ-

tu. Yeraltı tanrısı Hades (Pluton), Zeus'tan Persephone'yi eĢ olarak istemiĢ ve Zeus 

bu isteği onaylamıĢtı. Ancak Demeter'in, kızını sonsuza kadar yeraltında yitirmeyi 

istemeyeceğini ve bu evliliğe karĢı çıkacağını düĢünen Zeus, Hades'in Persephone'yi 
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toprağın derinliklerine kaçırmasına yardım etmeye karar verdi. Zeus, toprak ana 

Gaia'dan Persephone'nin dolaĢtığı kırlara pek sevimli çiçekler saçmasını istedi. 

Persephone ve arkadaĢları bu çiçekleri toplarken, arabasıyla yeraltından çıkıveren 

Hades zavallı kızcağızı kucaklayıp toprağın derinliklerine kaçırdı. Bir ölümlü kılığı-

na bürünen Demeter, günler ve geceler boyunca sevgili kızını boĢ yere aradı durdu. 

Uğradığı her köyde insanlara ekinlerin ve harmanın sırlarını öğretiyordu. ArayıĢları 

boĢa çıkan Demeter, kızı geri dönmezse tahılların büyümesini durduracağını ve kıtlık 

baĢlatacağını söyledi. Bunun üzerine Zeus, Persephone'nin geri dönmesine karar ver-

di. Ne var ki Persephone yeraltındayken bir kaç nar tohumu yemiĢti ve bu nedenle 

yılın en az üçte birini Hades ile birlikte toprağın altında geçirmek zorundaydı. 

Persephone'nin yeraltında kaldığı süre boyunca, Demeter ekinlerin büyümesini dur-

durmaktadır. Eleusis ġenlikleri de, Persephone'nin yeryüzüne dönüĢünü kutlamak 

için düzenlenmektedir (http://www.hermetics.org). 

Fıtrat: YaradılıĢ. Tıynet. Hilkat.   

Fihi Ma Fih: "Onun içindeki içindedir." manasına gelmektedir. Anlam karĢı-

lığı ise "ne varsa onun içinde var", "ne varsa onda var" olarak sayılabilir. Bu eser 

Mevlana‟nın çeĢitli meclislerde yaptığı sohbetlerin, oğlu Sultan Veled tarafından 

toplanması ile meydana gelmiĢtir. 61 bölümden oluĢmaktadır. 

Gnostisizm: Gnostisizm, eski Mısır ezoterizmini, eski Yunan ezoterizmini 

(Platon, Pisagor), Ġbrani tradisyonlarını, ZerdüĢtçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve 

dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikatın benimsediği 

mistik felsefeye verilen genel addır. Terim, eski Yunanca‟daki “sezgi veya tefekkür 

yoluyla edinilebilen bilgi” anlamındaki “gnosis” sözcüğünden türetilmiĢtir. (Gnosis 

üç bilgi türünden biridir. Diğerleri, öğrenimle öğrenilebilir bilgi “mathesis” ve ancak 

ıstırap çekerek öğrenilebilen bilgi “pathesis”tir.) Eski Yunan ezoterizmine göre nasıl 

ıstırap yoluyla ulaĢılabilecek bilgiye öğrenim ve sezgi yoluyla ulaĢılamazsa, sezgi 

yoluyla öğrenilebilecek bilgiye (gnosis) de ne ıstırap yoluyla ne öğrenim yoluyla 

ulaĢılabilir. Bu yüzden kimileri gnostisizmi "'sezgi' yoluyla alınan 'bilgiyle kurtuluĢ 

öğretisi'" olarak tanımlar (http://mitoloji.info). 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sultan_Veled&action=edit&redlink=1
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Hadsi (intuitif): GüneĢe olan yakınlık ve uzaklığına göre ayın ıĢığının de-

ğiĢmesi, azalıp çoğalması, aralarına dünyanın girmesiyle kararmasından, ayın ıĢığını 

güneĢten aldığının bilinmesi hadsidir. Tasavvuf büyüklerinin eserden (yapılan iĢten) 

müessiri (bu iĢi yapanı, yaratıcıyı) anlamaları hadsidir. Hatta bedihidir yani meydan-

dadır, apaçıktır. Diğer insanların, eseri görüp, müessiri anlayabilmeleri ise düĢün-

mekle, incelemekle olur (http://sozluk.ihya.org). 

Hayy: Allah‟ın doksan dokuz isminden biridir. Diri, her Ģeyi bilen ve her Ģeye 

gücü yeten anlamındadır. 

Heteredoks: 1. Kabul edilmiĢ din kurallarına aykırı. 

2. Aykırı düĢüncelere veya ilkelere saplanmıĢ (http://www.tdkterim.gov.tr). 

Hermeneutik: Verstehen, yani anlama kavramına ağırlık kazandırmaya çalı-

Ģan bir düĢünme ya da felsefi düĢünme geleneği (http://www.felsefeekibi.com). 

hurufilik: Fadlullah Neyimi (800/1398) tarafından kurulmuĢ bir tasavvuf 

okulu.  Kur'an'ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir tarikat 

(http://www.tasavvufalemi.com).  

Hüve-l Baki:  O ölümsüzdür. 

İbret: Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç: “Gören göze 

ibret vardır her şeyde.” -ÂĢık Veysel (http://www.tdkterim.gov.tr). 

İspat: Arapça, sabit kılmak demektir. Mahv'ın zıddıdır. Kulluk hükümlerini 

yerine getirmeyi ifade eder (http://www.tasavvufalemi.com). 

İnsan-ı Kâmil: Ġslâm tasavvufunda baĢta Hz. Muhammed (s.a.v) olmak üzere 

tüm mürĢitlerin tarifi için kullanılır. Üstün insan anlamına gelir (Arabî:1986:6).  

Kabala: Ġbranice'de 'gelenek' anlamına gelir. 12. yüzyıl ve sonrasında yaygın-

laĢan bâtıni Yahudi mistisizmi. KiĢisel bir kılavuzun önderliğinde öğrenilen Kabala, 

temelde sözlü geleneğe dayanmıĢtır. Tanrı'nın Hz. Musa ve Hz. Adem'e indirdiği 

yazılı olmayan vahyin gizli bilgisini taĢıdığı savı bakımından da gelenekle özdeĢleĢ-

tirilir. Hz. Musa'ya indirilen yasalara uymak Yahudiliğin temel ilkesi konumunu ko-



 9 

rumuĢsa da Kabala Tanrı'ya dolaysız yaklaĢmanın yolunu sağlamıĢtır. Kabala'nın 

kökleri Merkana mistisizmine uzanır. ĠS 1. yüzyılda Filistin'de yayılmaya baĢlayan 

Merkava'nın özünü Hezekiel peygamberin bir düĢ sırasında gördüğü ve Tanrı'nın 

tahtını simgeleyen araba'nın (merkava) vecd içinde tefekkür edilmesi oluĢturuyordu. 

Büyü ve kozmolojiyi konu alan en eski Yahudi metni Sefer Yetsira da (YaratılıĢ Ki-

tabı) ĠS 3-6. yüzyıllar arası kaleme alınmıĢtır (http://www.islamiforum.com). 

Kam: ġamanizm inancını yayan, törenleri yöneten ve toplumlara yön veren 

din adamlarına verilen ad kam ya da Ģaman olarak tanımlanmaktadır (Dalkıran, 

2009:146). 

Konstrüktivizm: 20. yüzyılın ikinci on yıllık süresi içinde aktif olan önemli 

bir sanat hareketidir. Hareket Rusya‟da doğmuĢ ve 1917 devrimini müteakiben etkin-

lik göstermiĢtir. Yeni doğan bu dünya düzeni içerisinde sanatçının bir mühendis ve 

bir bilim adamı olduğunu kabul eden bu harekete bağlı sanatçılar yeni kurulmakta 

olan bir düzenin yeni kurallara ihtiyaç duyduğuna inanmaktadır (http://mitoloji.info). 

Kûfi: Ġslam yazısının en eski örneği olan bu yazı, Ġslamiyet‟in zuhurunda 

Arap yarımadasının birçok yerinde kullanılmakta idi. Nitekim ilk Kur‟an-ı Kerimler 

bu yazı ile yazılmıĢtır. Düz çizgiler ve köĢelerden oluĢan bir yazı çeĢididir. Kufi de-

nilen yazının en temelli karakteri geometrik olmasıdır (http://nedir.antoloji.com). 

Kemalat: Ruhun 19 hasletinden bir tanesi de kemalattır. Kemalat hasleti nef-

simizdeki cehalet afetinin zıddıdır. Kemalat kiĢinin kemale ermesi insan–ı kâmil ol-

masıdır (http://www.ilahiyatforum.com ). 

Mücahede: Arapça, vuruĢmak, dövüĢmek, harp etmek anlamında bir kelime-

dir. Bütün masivadan sıyrılmak suretiyle Allah'a duyulan ihtiyacın sıdk üzere olması. 

Nefsin, Hakk'ın rızasını kazanmak yolunda harcanmasına mücâhede denmiĢtir. Nefse 

Ģehvet sütü emzirmeyi terk etmek, kalbi, istek ve Ģüphelerden uzak tutmak da 

mücâhede olarak değerlendirilmiĢtir. 

Mükâşefe: KeĢfetmek, bulmak. 
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Neoplatonculuk: Neoplatonizm veya Yeni Eflatunculuk MS. 3. yüzyılda 

Platon‟dan aĢağı yukarı 500 yıl sonra Ġskenderiye'de Plotinus önderliğinde baĢlamıĢ 

bir felsefi akımdır. Platon gibi mistik ve metafizik noktalardan yola çıkıyor olsa da, 

Plâton gibi düĢünme yöntemi olarak idealizmini kullanıyor olsa da, yolun sonunda, 

Plâtoncu düĢünceye kıyasla çok farklı bir idrak noktasına varmıĢtır. Bunun esas se-

bebi Yeni Plâtonculuğun, Platon felsefesinin en önemli yanlıĢı olan diyalektiğe gere-

ğinden fazla önem vermek ve tüm evreni sadece dualiteler yolu ile algılamaya ve 

kavramaya çalıĢmak hatasına düĢmemiĢ olmasıdır. 

 Bu düĢünsel hatayı en güzel Ģekilde Ģu benzetme ortaya koymaktadır: Bir 

mıknatısın kuzey ve güney uçlarını mıknatıstan veya birbirlerinden ayrı düĢüneme-

yiz. Bir mıknatıs varsa onun kuzey ve güney uçları da vardır ve bu mıknatıs ortasın-

dan ikiye bölündüğü zaman, ayrı ayrı birer güney uç ve kuzey uç değil, yepyeni ve 

farklı iki mıknatıs meydana gelir. ĠĢte Evrende var olan Dualiteler de ancak bu Ģekil-

de bir mıknatısın iki kutbu gibi algılanmalıdır. Bunun dıĢında bir yaklaĢımla hiç bir 

Ģey algılanamaz ve kavranamaz. Neoplatonculuğun Plâtoncu yaklaĢımdan ayrılan 

yönü birliğin, tekliğin farkına varmıĢ olmasıdır (http://www.historicalsense.com ).                                                                      

 Nispet: Arapça, ilgi, bağ demektir. ġeyh ile müridi arasındaki sevgiden ibaret 

olan bağa, nisbet denir. (http://www.tasavvufalemi.com). 

Penc-i Ali Aba: Hz. Muhammed (s.a.v)‟in kendisiyle beraber, Ehl-i Beyt‟ in 

den olan Hz.Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‟i sembolize eden el. 

Senkretizm: Birbirinden ayrı düĢünce, inanıĢ ya da öğretileri kaynaĢtırmaya 

çalıĢan felsefe sistemi (http://www.cep-x.com). 

 Sidretü’I münteha: Cennette bir ağaç. Mahlukun,  Allah'a doğru giderken 

ulaĢabileceği son nokta. Bundan sonrası sadece Allah'a mahsustur. Sidreden sonrası-

na ulaĢmak mümkün değildir. Zira mahluk, burada mahv olmuĢ, toz hâline gelmiĢ, 

silinmiĢtir. Sırf yokluğa bitiĢiktir. Sidreden sonrası için mahlukun bir vücudu yoktur. 

Sidre ağacına, iman da denmiĢtir. Hz. Resûlullâh (s), "Karnını, Sidre ağacının mey-

vesi (Nebk) ile doyuranın kalbini, Allah iman ile doldurur." der. KaĢanî, sâliklerin 
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yaptığı yolculuğun ilim ve amellerinin bittiği sidre noktasına, berzah adı verir                        

( http://www.tasavvufalemi.com). 

Sufi: Arapça, yünlü, yün giyen anlamına gelen bir kelime. Hakk'a vasıl olan 

kiĢiye, sufi, yolda süluka devam edene de, mutasavvıf denir; sûfî, vusul; mutasavvıf 

usûl ehlidir. Sûfî kendi nefsinde fani, Allah ile bakidir. Sufi, nefsin alıĢkanlıklarından 

kurtulmuĢ, hakikatlerin hakikatine ulaĢmıĢtır. Cüneyd, sufilerin, sadece Allah'ın bil-

diği tarzda, Allah ile beraberliğe sahip olduklarını söyler. BiĢr ise sufiyi, "kalbini 

Allah için saflaĢtıran kiĢi" olarak değerlendirir. Onlara sûfiyye denilmesi, onların 

Allah huzurunda, ilk safta bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bu durum, onların 

himmetlerinin Allah'a yükselmesiyle, yani, kalpleriyle O'na yönelmesiyle olur. Bir 

baĢka görüĢe göre, özellikleri ehl-i suffe'ye benzediği için, bu topluluğa sûfiyye de-

nilmiĢtir. Bir kanaata göre de, sûf, yani yün giydikleri için, sûfiyye adını almıĢlardır 

(http://www.tasavvufalemi.com). 

Şehadet: ġehit olmak, Ģahitlik yapmak. 

Şia: Hz. Ali yandaĢı.  

Takva: Arapça, korkma, sakınma, kaygılanma anlamında bir kelime. Cürcanî 

bu terimi, icabettiren fiillerden kendini uzak tutarak korunmak Ģeklinde tanımlar. 

Takvanın dıĢı Allah'ın hududunu muhafaza, içi de ihlas ve niyettir. Takva; dini daha 

derin bir anlayıĢla yaĢama olayıdır, dinde hassaslıktır. Takvada, ruhsattan kaçıĢ, azi-

metle amel ediĢ söz konusudur. Bu yüzden, her ne kadar müftüler bir konuda fetva 

verseler de sen, yine kalbine danıĢ, derler. Takvayı üçe ayırırlar: 1. Avamın takvası: 

Bu sahibini ebedî cehennemden korur, 2. Havassın takvası: Sahibini cehenneme gir-

mekten korur. 3. Ehassın takvası: Sahibinin cennette derecesini yükseltir ve Allah'ı 

müĢahedeye layık kılar (http://www.tasavvufalemi.com). 

Tecessüs: Tecessüs, elle dokunmak, haber araĢtırmak, göz dikmek, yokla-

mak, bir Ģeyin iç yüzünü araĢtırıp sırrını çözmeye çalıĢma gibi anlamlara gelen 

“cess” kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir Ģey hakkında bilgi topla-

ma, yitik arama, bir Ģeyi gözetleme, buluĢ ve keĢif merakı gibi anlamlarda kullanıl-

maktadır. Tecessüs, daha hususi bir anlamda, kötü bir maksada yönelik olarak gizli 
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hususları araĢtırma demektir. Nitekim casus kelimesi aynı kökten türemiĢ bulunan bir 

kelimedir (http://www.ezberim.com). 

Tenzih:  Birini kötü bir Ģeyden, uzaklaĢtırmak, beri kılmak anlamında Arapça 

bir kelime. Rabbı, beĢerî vasıflardan uzaklaĢtırma. Buna, kadim olan (Allah)‟ın zatı, 

sıfatları ve isimleriyle birlenmesi denmiĢtir. Bu, (kendine bir yönden benzeĢim göste-

ren) sonradan yaratılma yönüyle olmamak üzere, kendi nefsinden yine kendi nefsi 

sebebiyle, kendine müstehak asalet ve yüceltme yoluyla olur. Allah, bu yönüyle tek-

leĢmiĢtir. Gerçek tenzihi, Hakk'ın kendisi yapar. Onun cinsinden olanların tenzih 

yapması beklenir. Ancak Hakk'ın kendisi gibi bir varlık yoktur, bu sebeple, mutlak 

manada Hakk'ı Hak'tan baĢkasının tenzih etmesi mümkün değildir 

(http://www.tasavvufalemi.com). 

 Vahdet-i Vücut: Arapça, varlığın birliği demektir. Allah'tan baĢka varlık 

olmadığının idrak ve Ģuuruna sahip olmak, bilmek. ġuhudi tevhiddeki salikin her Ģeyi 

görmesi geçicidir, birlik bilgide değil, görmededir. Vahdet-i vücutta ise, bu birlik 

bilgidedir. Vahdet-i vücut zevkle elde edilir, yaĢanarak bilinir. Kitap okunarak öğre-

nilen bir felsefe sistemi değildir. Vahdet-i vücutu zevken elde eden sâlik, gerçek var-

lığın bir olduğunu, bunun da Hakk'ın varlığından ibaret bulunduğunu, Hak ve O'nun 

tecellilerinden baĢka hiç bir Ģeyin bulunmadığını bilir. Her Ģey, o Bir'in çeĢitli görü-

nüĢlerinden, tecellilerinden ibarettir. Vahdet-i Vücut ile Vahdet-i Ģuhut arasında bir 

olan noktalar Ģunlardır: 

 Her ikisinde de ta'ayyün ve la ta'ayyün âlemleri ayrıdır. 

 Ġlahî varlık mutlak varlıktır. Yani âlemin varlığı izafi varlıktır fakat yok de-

ğildir.    

 Küçük ve büyük âlem, emir ve halk, âlem-i misal, yeni eflâtuncu uruç, tecelli, 

ruhun mücerred olması gibi telakkiler aynıdır. 

Vahdet-i ġuhut ve Vahdet-i Vücut'un ayrıldıkları noktalar Ģunlardır. 

Vahdet-i vücutta zât ve vücut aynıdır, vahdet-i Ģuhutta ayrıdır ve ilk yaratılan Ģey 

odur. 
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Vahdet-i vücuda göre sıfatlar, zatın aynıdır, vahdet-i Ģuhuda göre, sıfatlar zattan 

ayrıdır ve katılmıĢ vücut ile dıĢta mevcutturlar. Sıfatlar, zatın gölgeleridirler. 

Vahdet-i vücuta göre, âlem, sıfatların beliriĢ (ta'ayyün) ve çıkıĢından ibarettir. 

Vahdet-i Ģuhuta göre âlem, sıfatların beliriĢ ve meydana çıkıĢından değil ancak 

sıfatların gölgelerinin beliriĢinden ibarettir. 

Vahdet-i vücuta göre, âlem, hayaldir, ancak Allah vardır. Vahdet-i Ģuhuta göre, 

âlem hayal değildir. Çünkü böyle kabul etmek, âlemin objektif realitesini, aynı 

zamanda da Allah'ın ibda sıfatını inkâr etmek olur. Sonra eğer âlem hayalden iba-

retse o yok, tasavvurlarımız var demektir. Bu takdirde de tasavvurlarımız kaldı-

rıldığında, onun da yok olması lâzım gelir. Daha sonra âleme, Allah'ın varlığına 

kıyasla hayaldir, deniyorsa o zaman da âlem Allah olamaz. Çünkü Allah, mutlak 

ve zorunlu, âlem ise mümkün ve geçicidir. 

Vahdet-i vücuta göre, âlem gölgedir. Fakat aslın, yani Allah'ın kendisidir. Vah-

det-i Ģuhuta göre, âlem gölgedir, ama bu gölge, aslın kendisi değil, aslından baĢ-

ka bir Ģeydir. Ve aslın kendisine bahĢettiği vücut ile dıĢta kendi nefsinde mevcut-

tur. 

Vahdet-i vücuta göre, âyân-ı sabite, vücutla ilgilenmemiĢtir. Binaenaleyh âlem 

yok  ancak Allah vardır. Vahdet-i Ģuhuta göre, bu doğru değildir. Zira bu takdirde 

hayalden ibaret olan bir varlık, hakiki varlığı nasıl sınırlandırabilir? 

Vahdet-i vücuta göre Allah bir bakımdan da, âlemin ötesinde ve üstündedir. Bu 

itibarla hakikat, tenzih ve teĢbih arasını birleĢtirmektedir. Vahdet-i Ģuhuta göre, 

Allah âlemlerden ganîdir. Bu itibarla, onu her hal ve surette tenzih etmek gerekir. 

Vahdet-i vücuta göre, Allah'ın âlemde ve onun objelerinde tecellisi, andadır. Bu, 

vahdet-i Ģuhutta bir anda değil, süreklidir. 

    Vahdet-i vücuta göre vücut bir ve o da sırf hayır olduğu için, âlemde kötülük 

ve iyilik denen Ģeyler, mutlak ve hakiki değil, nisbidir. Vahdet-i Ģuhuta göre, vü-

cut-âdem terkibinden meydana gelmiĢ olan bu âlemin mahiyeti, yokluk olduğun-

dan ve kendi nefsinde de mevcut olması bakımından, bütün kötülüklerin kökü-

dür. Kötülük ve noksanlıklar da hakikidir ( http://www.tasavvufalemi.com). 
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 Vajrayana: Vajrayana Mahayana Budizminin bir uzantısıdır; felsefesinden 

çok benimsediği uygulamalarla ayrılır. Mahayana'da uygulamalar kabaca iki yola 

ayrılır: Ġyi niteliklerin mükemmelleĢtirilmesi metodu olan Sutrayana ve nihai Buda-

lık hedefini yol olarak benimseyen Vajrayāna metodu. Vajrayana tam aydınlanmaya 

ulaĢılmadan önce Buda doğasının mistik tecrübe ile deneyimlenmesini gerektirir. Bu 

tecrübelerin aktarılması için bir ezoterik bilgi kümesinin Budist tantrik yogiler tara-

fından toplanmıĢ ve nesilden nesile aktarılmıĢ olması gerekir. Uygulayıcı öncelikle 

yetkin bir ruhani öğretmen ya da guru tarafından kabul edilmelidir.Vajrayana, zaman 

zaman Theravada ve Mahayana'nın ardından, Budizmin üçüncü Yanası (veya 'taĢıtı') 

olarak kabul edilir (http://tr.wikipedia.org). 

Vedanta: Vedalar‟ın sonu. UpaniĢadlar‟ın sonunda yeralan dini ve felsefi 

metinler. UpaniĢadlar‟a bağlı metafizik düĢünceler (http://www.xxanadu.org ). 

 Vefailik (Vefaiyye): Muhammed Vefa b. Muhammed b. Necmüddini'l-

Mağribiyyi'l-Ġskenderî tarafından kurulmuĢ bir tasavvuf okulu olup ġaziliyye kolla-

rındandır. 

Zahit: Arapça, takdir ve tahmin eden rağbet etmeyen gibi çeĢitli anlamları 

olan bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde, Hz. Yusuf'un satılması konu-

sunda geçen bu kelime, onun satın alımı konusunda insanların rağbetsiz olduğunu 

gösteren (Yusuf/20) bir manaya sahiptir. Kendisini dünyadan çeken ve dinî hayata 

veren ahirete yönelen kiĢiler için kullanılan bir tabirdir. Dünyaya gönül vermemek de 

zühttür. Mevlana'nın para gönülde değil cepte olduğu müddetçe, zengin kiĢilerin de 

zahit sayılacağını ileri sürmesi, bu terime yüklenen enteresan bir tanımdır. Züht çeĢit 

çeĢittir: 1. Dünyadan yüz çevirme, 2. Halktan yüz çevirme, 3. Haram ve Ģüpheliler-

den yüz çevirme, 4. Helallerden yüz çevirme (yani haramdan kaçınmanın da ötesin-

de, helâl konusunda bile perhizkâr bir tutum içinde olmak) 

(http://www.tasavvufalemi.com). 

 Zevk: Arapça, lezzet ve tad anlamına gelen bir kelime. Manevî haz ve lezzet.  

Manadan duyulan lezzet. Vehbi olan zevke dayalı ilimler çeĢitlidir: Ġçmek, kanmak, 

müĢahede etmek, mükaĢefe ve muhadara. Bunların hepsi, genel manada bilinen ilmin 

dilince ifade edilemeyen bir takım sırlar ve marifetlerdir. Zira zevkî bilgiler (aklın 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahayana
http://tr.wikipedia.org/wiki/Budizm
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantra_teknileri_(Vajrayana)&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1nlanma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buda-do%C4%9Fas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mistik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tantra
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yogi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guru&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Theravada
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahayana
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yana_(Budizm)&action=edit&redlink=1
http://www.tasavvufalemi.com/
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değil) kalbin etrafında oluĢur. Bayezid-i Bistamî bu bilgi için, "Siz bilgiyi ölüden, 

alırken biz, onu ölmeyen diriden aldık." der. Yine Cüneyd'e, bu mertebeye nasıl ulaĢ-

tın? diye sorulunca "Otuz yıl Ģu durumumu korumakla: Nefis ile mücadele eden, 

gayret ve himmete yapıĢan, nefsin nevasına itaat etmeyen bir hâl ile. Bu ilim 

mücahede, sıkıntılara katlanmak, riyazet ve Allah için ihlâslı olmak, O'na itaat et-

mekle elde edilir." diye karĢılık verir. Cürcanî bunu tarif ederken Ģöyle der: 

Marifetullah konusundaki zevk, Hakk'ın tecelli yolu ile veli kullarının kalbine yerleĢ-

tirdiği irfan bir nurdur. Allah dostu, bu nur ile Hakk'ı batıldan ayırır. Bunu bir kitaba 

dayanmadan yapar. Bu nur bir tür firaset, sezgi gücü anlamında düĢünülebilir. 

KaĢanî'nin konu ile ilgili yaklaĢımı Ģu Ģekildedir: Tecelli nurlarının ardarda geldiği 

ancak azaldığında, Hakk'ı Hak ile müĢahede etmenin ilk derecesine zevk denir. Bu 

durum biraz ilerlerse, buna Ģürb (içme), son sınıra ulaĢırsa buna da reyy (kanma) 

denir. Bu, sırrın Allah'tan gayri Ģeylerden sıyrılmıĢ olabilme derecesine göre farklı 

farklı ortaya çıkar. ġürb sahibine sekran (sarhoĢ), reyy sahibine de hoĢyâr (ayık) de-

nir. Sufi Ġlâhî gerçekleri bizzat tadarak ve yaĢayarak öğrendiği için, ehl-i zevktir. O, 

eĢyayı ve onun hakikatlerini zevkle kavrar (http://www.tasavvufalemi.com). 

 Züht:  Arapça, rağbetsiz olmak yüz çevirmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de 

sadece Yusuf suresinin 20. ayetinde geçer. Tasavvufta dünyaya doludizgin dalma-

mak esastır. Zira Kur'an-ı Kerim'de bunu destekler tarzda çok sayıda ayet-i kerime 

vardır, iĢte bir kaçı: "Ey inananlar! EĢ ve çocuklarınızdan bir kısmı size düĢmandır, 

onlardan sakının..." (Tegâbün/14), "Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir." 

(Enfâl/28), "Dünya hayatı, gurur metaından baĢka bir Ģey değildir." (Al-i Ġmran/185) 

"Dünyanın metaı azdır. Ahiret ise mutlakiler için daha hayırlıdır..." (Nisa/77), "Dün-

ya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir." (En'âm/32) "Ahiret dururken dün-

ya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının geçimi, ahirete nisbetle çok azdır." 

(Tevbe/38). Sufiler, Zühtü, çeĢitli Ģekilde yorumlamıĢtır: a) Haramdan zühtetmek, 

zühttür. b) Helalden de züht edilir. Bu ikincide, nasibine düĢenin azıyla yetinip, arta-

nı fakirlere tasadduk etmek gibi bir fazilet vardır. Süfyan-ı Sevrî, dünya ile ilgili iste-

ği azaltmayı, züht olarak tanımlar. Cüneyd de "Elin boĢ olduğu Ģeyden, kalbin de boĢ 

olması, yani elde olana kalbin razı olmasıdır." diye bir tanım getirmiĢtir. Mesruk 

"Allah ile beraberken bir sebebin etkisinde kalmayan kiĢiye" zâhid der. Ġbn Muâz 
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"Alaka olmadan amel iĢleme, tamasız söz söyleme, reisliğe ulaĢmadan izzetli olmaya 

ulaĢılmadıkça, zühtün hakikatine erilmez." Ģeklinde farklı bir yorum yapmıĢtır. Muh-

sinlerin, salihlerin müminlerin ve müslümanların zühdü, dünya ve onun zatından 

dolayı olurken Ģehitlerinki, hem dünya, hem de ahiret konusunda gerçekleĢir. 

Sıddıklarınki de diğer mahluklar hakkındadır; onlar Hakk'ı O'nun sıfat ve isimlerin-

den baĢkası olarak müĢahede etmezler. Mukarrabînin zühtüde, isim ve sıfatlarla be-

kada olur ki bu son grup, zatın hakikatindedir (http://www.tasavvufalemi.com). 

Zülfikâr: Hz. Ali‟nin çift ağızlı kılıcı 
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2. BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 2.1. İslâm Felsefesi 

 BaĢlıkta görüldüğü üzere Ġslam felsefesi; iki kelimeden oluĢan bileĢik- belir-

siz tamlama- olan terimdir (Olguner, 2001:108). AraĢtırma konusunun 13. yüzyılda 

etkin olan tasavvuf hareketleri ile bağlantılı olması sebebiyle tasavvufa ait kavramla-

rı açıklamadan önce onu oluĢturan ana etkenlerden biri olan Ġslam felsefesini tanım-

lamak faydalı olacaktır. Yine, konunun çıkıĢ noktası insanüstü kaynak veya kaynak-

lara bağlı bulunan bir sistem veya disiplin (Olguner, 2001:109) olmasından dolayı da 

tanımlamalar yapılırken gerek o sistemin genel kuralları, gerekse tez konusunun 

amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple “Ġslam felsefesi” kavramı mümkün 

olabildiğince doğru açıklanmalıdır. 

 AĢağıda örneklerle de gösterileceği üzere Ġslam felsefesi teriminde kullanılan 

“Ġslam” kelimesi, bir dinin özel bir adı anlamında değildir. Burada kelime dinî değil, 

bu dine bağlı bulunan insanları; müslümanları ifade etmektedir. Buna ilave olarak da 

müslümanların, Ġslam dinine bağlı kalarak veya ondan ilham alarak meydana getir-

dikleri medeniyeti ifade eder (Olguner, 2001:110). BaĢka bir deyiĢle; Ġslam Felsefesi 

her Ģeyden önce Kur‟an ifadesi ile “Ehl-ul Kitâb” (Kitap ehli) diye belirlenmiĢ bir 

dinî topluluğa mensup düĢünürlerin eseri olarak kendini göstermektedir (Hatemi, 

2001:21). Bu hâliyle de terim; “Müslümanların felsefesi” veya “ Müslüman medeni-

yetinin felsefesi” manalarına gelir. Tıpkı; Ġslâm Tarihi, Ġslam Mimarisi, Ġslam Mede-

niyeti… ifadeleri gibi. 

 Yukarıda belirtilen açıklamaların ıĢığında, “Ġslam Felsefesi” teriminin, din 

olarak Ġslâm‟ın değil, dinsel inanıĢ olarak Ġslamı seçmiĢ bireylerin bu medeniyet 

içinde oluĢturdukları eserleri ifade etmesi amacıyla kullanıldığı düĢünülmelidir. 

Çünkü çalıĢmanın bundan sonraki bölümlerinde “Ġslam Felsefesi” terimi, “Ġslam 

Dünyasında Felsefe Hareketleri” olarak anlamlandırılacaktır. 
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 2.1.1. İslâm’ da Felsefi Düşüncenin Kaynakları 

 Ġslamiyet, Musevilik ve Hıristiyanlık gibi, Ehl-i Kitab bir din olduğundan, 

Ġslâm Felsefesi de, bu dinî topluluğa mensup düĢünürlerin eseri olarak kendini gös-

termektedir (Eliade, 2003,cIII:138). Bütün kitap ehli dinî toplulukların, ortak sorunu-

nun da burada baĢladığı ifade edilebilir. Bu sorun kendilerine, bu dünyadaki hayatları 

ile ilgili kurallar ve düzenlemeler getirirken ahiret âlemleri içinde rehberlik eden bi-

rer Kutsal Kitabın gelmiĢ olmasıdır. Ġnanan insanların asli görevi, kendisinin iman 

ettiği Kutsal Kitabın gerçek anlamını kavrayıp idrak etmek ve buna göre de hayatını 

idame etmektir. Ne var ki anlama tarzı, anlayıp kavrayanın yaradılıĢ (fıtrat) biçimi ile 

ĢartlanmıĢtır. (Anlama tarzı insandan insana farklılıklar göstereceğinden etkilenme-

lerde farklı olabilecektir). Bu bağlamda, felsefenin doğuĢ sebepleri üzerine eğilmek, 

Ġslam Felsefesinin doğuĢ sebepleri ile birlikte onun fikri köklerini de ortaya koymaya 

yeterli gelebilir. 

 Felsefi düĢünce nereden doğmuĢtur sorusu, ayrı kiĢilerce birçok yönden ele 

alınmıĢ ve incelenmiĢtir. Bu sorulara bazıları “saf merak ve tecessüs”, bazıları “ölüm 

korkusu”, bazıları “ebediyet duygusu”… gibi cevaplar vermiĢlerdir. Her insanın fark-

lı Ģeylerle ilgilenmesi ve bu hâlin farklı cevaplar olarak dıĢarıya yansıması doğaldır. 

Bu farklılık aslında her insanın ortak noktası olan yaradılıĢın temel unsurunu ortaya 

koymaktadır ki o da; Ġnsanın bir eksikliği, bir kaybının olması ve bizatihi kendisinin 

de bunun farkında oluĢudur. O, iĢte bu eksikliği bizzat kendisi gidermeye çalıĢır 

(Olguner, 2001:116). Ancak bu tatminin yolları farklı olarak ortaya çıkmaktadır. Yö-

nü ne olursa olsun, felsefe, insan yaradılıĢından kaynaklanmaktadır (Olguner, 

2001:116). Bu yaradılıĢtan dolayıdır ki insanın bütün anlamda içsel hayatı, iç tutum 

ve durumu da anlama tarzından etkilenerek oluĢabilir. YaĢanmıĢ durum aslında bir 

yorumlama durumudur (Situation herméneutique) (Hatemi, 2001:23). BaĢka bir de-

yiĢle inanan için gerçek anlamı keĢfettiği durum, aynı anda ona gerçek varoluĢu da 

verir. Anlam göz önünde tutularak söylenen gerçeklik; anlam gerçeği ve varlığın 

gerçeği, bu gerçek olan doğruluk ve doğru olan gerçeklik; felsefe terimlerinin anah-

tar terimlerinden biri olan “hakikat” kelimesindeki ifadesinden ibarettir (Kam ve 

Ayni, 1992:78). 
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 Olguner‟ e (2001:116) göre insanların istek ve eğilimlerinin Ģiddeti, onları 

harekete geçiren psikolojik motivasyona bağlı sebeplerdir. ĠĢte felsefi arzuyu doğu-

ran bu sebeplere “felsefeyi doğuran sebepler” denir ve ilki yaradılıĢ-fıtrat‟tır. Yaradı-

lıĢı harekete geçiren sebeplerin baĢında cemiyet gelmektedir. Buna da “içtimai-

sosyal “ sebepler denir. Ayrıca, belli bir kültür ve bilgi birikiminin de felsefi düĢün-

cenin doğmasına sebep olduğu söylenebilir. 

 Yukarıda belirtilen sebeplerin dıĢında, ortaya çıkan fikir ve sistemin temelini 

Ġslam dini teĢkil etmektedir (Olguner, 2001:118). 

 Ancak, Ġslam dünyasında ortaya çıkan fikir sistemlerinin kuruluĢlarında; Ġs-

lam öncesi Arap düĢüncesinin, Ġslam öncesi Fars ve Türk düĢüncesinin, ayrıca, Hint 

düĢüncesinden ilk ve ortaçağ Batı düĢüncesine kadar çok çeĢitli kaynakların tesirleri-

nin olduğu da söylenebilir. 

 2.2. Mistisizm (Tasavvuf) 

 AraĢtırma konusunun, 13. yüzyıldaki hâkim olan tasavvuf düĢüncelerinin 

1980 sonrası çağdaĢ Türk resim sanatına etkileri olduğundan daha önce yukarıda da 

belirtildiği gibi kavramların girift açıklamalarından çok tezin konusuyla ilgili açık-

lamalar değerlendirilmiĢtir. Ancak bu araĢtırma ve sonucunda çıkan açıklamaların da 

özden kopuk olmaması için kavramların kökenleri ve genel anlamları hakkında da 

kısa ön bilgiler verilmiĢtir. 

 Schimmel (2004:21) Tasavvuf nedir? sorununu ele alırken Mevlâna‟nın Mes-

nevisindeki; file dokunup ta elleri hayvanın neresine değerse tanımlarını ona göre 

yapan körlerin hikâyesini anlatmıĢtır.
3
 Ġslam mistisizminin genel kabul gördüğü adıy-

la tasavvufta da birçok tanım yapılmıĢtır. Bu tanımlara yer vermeden önce gizemcili-

ğin bütün dinler için var olduğu gerçeğini bilmek ve Mysticism tanımını yapmak 

gerekebilir. 

                                                           
3 “Söz konusu hikâye, karanlık bir ahırda, dokundukları şeyi, onun fil olduğunu bilmeden tanımlama-

ya çalışan insanların yaptıkları birbiriyle çelişkili ve eksik tanımları anlatır.”Eğer onların her birinin 

elinde bir mum, yani hidayet nuru bulunsa idi, sözlerindeki ayrılık,aykırılık olmazdı.duygu gözü, elin 

avucuna benzer. İnsanın avucu, filin her tarafını birden kavrayabilir mi?” (Mesnevi.2003:III.Cilt.90-

91). 
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 Mysticism Grekçe μσστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine “katılan 

kiĢi” (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μσστήρια (mysteria) terimiyle 

iliĢkilidir (Eliade, 2007:361). Kelimenin kökeni hakkındaki görüĢlerden biri de 

Grekçe dudak ve gözleri kapamak anlamına gelen muein den geldiği yönündedir 

(Schimmel, 2004:22). Günümüzde mistisizm kelimesi, Eleusis gizemlerinden daha 

çok Neoplatoncu manevi hakikat veya Tanrı ile doğrudan deneyim, sezgi veya içe 

bakıĢ yoluyla özdeĢleĢme veya yeni bir idrak seviyesine varma anlamında da kulla-

nılmaktadır (http://tr.wikipedia.org). 

 Mistisizm terimi çoğunlukla ana akım dinî öğretilerle iliĢkili veya bu öğretiler 

üzerine bina edilmesine rağmen dıĢsal (exoteric) uygulamaların ötesine geçen inanç 

ve uygulamalara iĢaret edilmekte de kullanılır. Örneğin Kabala, Musevilik içinde, 

tasavvuf Ġslam içinde bir mistik hareket iken Gnostisizm hem Hıristiyanlık içinde bir 

mistik hareket hem de Hıristiyanlığın dıĢına çıkan çeĢitli mistik gruplara iĢaret et-

mekte kullanılan bir terimdir (http://blog.milliyet.com.tr). 

 Ġnsanoğlu, tarihin belli dönemlerinde, görünen ve bilinen yollardan ulaĢama-

dığını anladığı bazı gerçeklere, “gözlerini kapayarak”, sezgileri ile ulaĢmaya çalıĢ-

mıĢtır. “Gnostik” sözcüğü, temel düĢünce yapısı itibariyle mutlak bilgiye ulaĢmanın 

sezgi ve basiret yolu ile mümkün olabileceğini iddia eden ve antik Yunan felsefesi ile 

Hıristiyanlığı kaynaĢtırmaya çalıĢan düĢünürlere verilen isim olarak tarif edilmekte-

dir. 

 Gnostikler, gerçekte gizemcidirler ve tüm dogmaları, salt gerçeğe ulaĢma 

yolunda yetersiz ve engelleyici bulurlar (http://blog.milliyet.com.tr). Budizm‟de 

Vajrayana, Hinduizm‟de de Vedanta bu dinlerin mistik kolları olarak kabul edilebilir 

(Meriç, 1994:113). 

 Ġslam öncesi Türklerde de mistisizmin yaĢadığı söylenebilir. Eski Türkler, 

çok geniĢ topraklara yayılmaları sebebiyle, birçok dinî ve kültürel etkilenmeyle kar-

ĢılaĢsa da, XI. yüzyıl da Ġslam dinini resmî din olarak benimsemelerine kadar ġaman-

lığın hâkimiyeti altında bulunmuĢlardır (Turan, 2005:66). 
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 ġamanlıkta ve Eski Türklerde “Tanrı” kelimesi göğü ifade ettiği kadar uluhi-

yeti de ifade etmektedir. Turan‟a (2005:67) göre; Türklerin, Orhun Kitabelerinde 

“Üze kök tangrı” (üstte mavi gök) tabirini kullanmalarını Tanrı terkibinin gök mana-

sında da kullanılmasına bağlar. Ayrıca; Allah‟ın mekândan münezzeh olduğunu bil-

diren dinlerin dahi “semavi” sıfatını almalarını ve bunu kullanmalarını, eski beĢerî 

düĢüncedeki Allah ile gök veya yücelik arasındaki münasebet izleriyle iliĢkilendirir. 

 Ġslam öncesi Türklerde ispat edilmiĢ veya Kur‟an‟da adı geçen bir peygamber 

ve kitap bulunmamaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi tek Tanrılı (Gök 

Tangrı) bir dinî inanca sahiplerdi. Tanrı ile insanlar arasındaki iliĢkileri de “kam”lar 

yürütmekteydi (Ocak, 1983:34). 

 Kamların, Müslüman ve Hıristiyan anlayıĢından farklı olarak Tanrı ile müna-

sebetlerine dair inanıĢlar mevcuttur (Turan, 2005:72). Bu inanıĢlar, ġamanlıktaki 

mistik yaĢam ve hâllerinde yine kam‟lar vasıtasıyla insanlara aktarıldığı kanısını güç-

lendirmektedir denilebilir. 

2.2.1. İslam Mistisizmi (Tasavvuf) 

 Yukarıda mistisizmin tarifi yapılırken onun, bütün dinlerin içinde var olduğu-

na dair vurgu yapılmıĢtı (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mistisizm). AraĢtırma konusu 

içerisinde analiz edilecek eserlerin, Ġslam dinine ait mistik kavramları içermesi sebe-

biyle mistisizmin genel anlamından çıkıp, ona Ġslâm dini açısından hangi anlam ya 

da anlamların yüklendiğini açıklamak isabetli olabilir. Ayrıca, kavram kargaĢasına 

sebebiyet vermemek amacıyla tezin bundan sonraki bölümlerinde Ġslâm Mistisizmine 

Tasavvuf demek yerinde olacaktır. Çünkü her ne kadar Mistisizm genel bir tanım 

olsa da Mistisizm ile Tasavvuf arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır (Yılmaz, 

2004:14). 

 Kelimenin kökeni üzerine en çok benimsenen görüĢ onun yün anlamına gelen 

Arapça “sûf” tan geldiği yönündedir. Farklı tanımlamalar olmasına rağmen sufilerin, 

“hırka” adını verdikleri beyaz yünden yapılmıĢ cübbe ve yün giysiler giymelerinden 

dolayı kendilerine bu ismi verdikleri yaygın bir kanıdır (Hatemi, 2001:331). 
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 Kelimenin sözlük açılımı olarak en geniĢ manada, Ġslam Mistisizmi (Güzel, 

2004) olan tasavvuf, Allah‟ın rızasını kazanmak ve ebedi saadete ermek için nefsin 

dünyevi arzu ve isteklerinden arınmaktır. Bunun uygulanıĢı noktasında ise kaynak 

aldığı baĢlıca hareket noktası Kur‟an ve sünnettir (Güzel, 2004). BaĢka bir deyiĢle 

bilgi nazariyesi itibariyle tasavvuf, nefsin (süje) mevzu (obje) içinde erimesi, kay-

bolması demektir denilebilir. 

 Tasavvuf disiplininin bütün amacı, insanın nazarını kendi özüne çevirerek 

orada gerçek bir „mücahade‟ sonucunda Allah‟ı, yani vahdeti yansıtabilecek cilalan-

mıĢ bir ayna bulmayı istemesidir (Ülken, 2004:101). 

 Tasavvufu nazari açıdan değerlendiren diğer bir görüĢe göre ise onu “Ġslâmi 

geleneğin yaĢayan ruhu olarak” da anlatmak mümkün olabilir (Chıttıck, 2003:68). 

 Ülken (2004:93) konuyla ilgili tanımında; “Ruhiyat lisanıyla Mysticism, bila-

vasıta ve hadsi (intuitif) bir surette yapılan öyle bir tecrübedir ki orada insan kendisi-

ni kendisinden daha büyük olan bir Ģey mesela ruh-ı âlem, Allah veya mutlak ile te-

masa ve bir nevi ittihat haline gelmiĢ hisseder.”demektedir. 

 Sonuç olarak tasavvuf, evreni var eden, Tanrı ile insan arasında bir sevgi bağı 

oluĢturma temeline dayanan bu inançların uzantısı olarak doğmuĢtur denilebilir. 

 Tasavvuf, Ġslam‟ın doğuĢundan sonra üç ana devreden geçmiĢtir. Türklerin 

Ġslam‟la tanıĢması ve aktif rol alması ile Anadolu‟daki tasavvuf hareketleri ise ilerle-

yen bölümlerde ele alınacaktır, bu üç devreyi ve dönem özelliklerini kısaca Ģöyle 

sıralamak mümkündür: 

 2.2.1.1. Hz. Muhammed veya Asr-ı Saadet Dönemi: 

 Bu devir Hz. Muhammed‟in yaĢadığı ve kendisine tek mürĢit olarak uyulduğu 

dönemdir. Her ne kadar adı konulmamıĢ bile olsa bu devir; tasavvufun tam bir zühti 

hayat dönemidir. “ Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Ebu Derda, Eba Zer, Abdullah 

b. Amr, Bilal-i HabeĢi, Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi ” (Güzel, 2004:139) gibi 

zühd ve takva sembolü kiĢiler sonraki dönemlerde kurumsal bir kimliğe sahip olacak 
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olan tasavvuf hareketinin ilk örnekleri olarak da kabul edilmiĢlerdir. Bu zatlar 

Ashab-ı Suffe olarak bilinmektedirler (Yılmaz, 2004:99). 

 2.2.1.2. Tabiun Dönemi: 

 Bu dönem Hz. Muhammed‟in, ahirete göç ettiği, Ġslami bir nizam olarak 

Kur‟an, sünnet, kıyas, vb. kaynakların miras bırakıldığı ve Hz. Peygamber zamanın-

da yaĢamıĢ sahabeleri görenlerin devridir. 

 Hz. Muhammed‟in hayatta olmamasından dolayı onun bıraktığı kaynaklar 

üzerinde yorumların baĢladığı bu dönemin en belirgin isimlerinden birisi Hasan-ı 

Basrî‟dir. 

 Hasan-ı Basrî pek çok tarikatın silsilesinde yer alması ve ilk tasavvufi düĢün-

cenin sahibi sayılmasından dolayı, tasavvuf tarihinde bir mektep olarak değerlendi-

rilmiĢtir (Yılmaz, 2004:101). Hasan-ı Basrî‟nin dıĢında, Süfyan-ı Sevri, Üveysi 

Karânî, Said b. Cübeyr, Abdullah b. el-Mübarek gibi zahitler sayesinde tasavvufi 

hayatın temellerinin atıldığı söylenebilir (Güzel, 2004:140). 

 2.2.1.3. İlk Sûfiler Dönemi: 

 Siyasi tarih açısından Emevîler döneminde baĢlayıp hicrî II. asrın sonlarına 

kadar olan dönem, genellikle zühdi yaĢayıĢın bir tepki hareketi olarak ortaya çıktığı 

ve ferdi olarak yaĢandığı dönemdir. Bu dönem, asr-ı saadetten sonra ruhani ve mane-

vi hayatın züht Ģeklinden tasavvufa dönüĢünceye kadar olan hazırlık, ya da ikinci 

züht dönemidir. Bu dönemde yaĢayan âbid ve zahitler açtıkları züht çığırı ile mektep-

leĢme olgusunu da beraberinde getirdiklerinden, kendilerinden sonraki mutasavvıfla-

rın selefi sayılabilirler (Yılmaz, 2004:103–104). 

 Bu dönemde ismi zikredilebilecek zahitlerin baĢında hiç Ģüphesiz Suriye de 

ilk zaviyeyi kuran Kûfeli Ebu HaĢim (ö. 150/767) gelir. Çünkü Ebu HaĢim, ilk zavi-

yeyi kurması yanında ilk defa “ sufi” unvanını da kullanmıĢtır (Köprülü, 2003:47). 

Onu, Davud Tâi (ö.161/777), Rabiatü‟l-Adeviyye (ö.185/801), Fudayl b. Iyâd 

(ö.187/802), ġakîk Belhî (ö.194/809) ve ilk defa tasavvuf tarifi yapan (Yılmaz, 

2004:103) Ma‟ruf Kerhî gibi zahitler izler. 
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 2.3. XIII. Yüzyılda Anadolu’da Hâkim Olan Tasavvufi Düşünce ve 

Akımlarının Oluşumuna Etki Eden Ekoller- Okullar. 

 Tasavvufun kaynağı ile ilgili olarak benimsenen tez ne olursa olsun ehl-i sün-

net ve Ģia olmak zorundadır diyen Corbin, (Akt: Aslan, 2000: 68) günümüzde Sünni-

lik ve ġiîlik her ne kadar ayrı gibi görünse de, Ġslâm tasavvufunun, kemâlâtını bu iki 

görüĢe borçlu olduğunu iddia etmiĢtir (Hatemî, 2001:80). Ġlerleyen bölümlerde de 

isimleri zikredilen birbirine çağdaĢ birçok sünni ve Ģiî mütefekkir ve mutasavvıfın, 

felsefi görüĢleri, genel anlamda tasavvuf felsefesinin temel taĢlarını oluĢturmuĢtur 

denilebilir. Bu sebeple, XIII. yüzyıl ve öncesinin tasavvuf hareketleri ile bu hareket-

lerin birbirleriyle olan iliĢkileri ve etkileĢimlerini de belirtmek faydalı olabilir. 

 Hiç Ģüphesiz Ġslâm tasavvuf tarihinin ve geliĢim sürecinin en önemli köĢe 

taĢlarından birisi Hallac-ı Mansur‟dur h.244 (m.858) denilebilir. Çünkü onun düĢün-

celeri, tüm Ġslam coğrafyasında olduğu gibi Anadolu‟nun da tasavvufi yaĢamına doğ-

rudan ve dolaylı olarak etkide bulunmuĢtur. 

 Öztürk, (2007:9) eserinde Hallac‟tan Ģöyle bahsetmektedir; “Ġnsanlık tarihinin 

iman, aĢk ve onur burçlarından biri olan Mansur oğlu Hüseyin el-Hallâc, kendisinden 

sonraki Ġslâm düĢüncesinin tüm ekollerine etki etmiĢ bir düĢünce Ģehidi olarak gönül-

lerde taht kurmuĢtur. Onun, onurlu mücadelelerle dolu hayatı gün geçtikçe örnek-

leĢmekte ve kozmik benlikle bağ kurmak isteyenler için vazgeçilmez bir model ha-

linde her gün biraz daha önem kazanmaktadır.” 

 Anadolu‟daki tasavvuf hareketlerini incelemeden önce genel itibariyle Ġslam 

mutasavvıflarını sistem ve usullerine göre sınıflandırmak, hem onları daha iyi tanı-

maya hem de herhangi bir karıĢıklığa mahal vermeden araĢtırmanın alanının korun-

masına yardımcı olabilir. 

 Ġslam mistiklerini istidlal yollarının farklılığından dolayı üç grupta sınıflan-

dırmak mümkündür: 

 2.3.1. Tartışmacı Yol (Tarik-i cedeliye ya da diyalektik metot): bu metot 

kelamcılara aittir. 
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 Absürt ile ispat, iddia, sözle karĢılıklı mücadele, aĢikâr ispat, tahkikat yani 

derinlemesine araĢtırma gibi araçlar kullanmıĢlardır. 

 2.3.2. Resmi Delillere Dayanan İspat Yolu (Tarik-i Burhaniye ya da Sko-

lastik Metot): Bu metodu Hanefi Ġslam hukukçuları ve Yunan felsefesini takip eden 

skolastikler kullanmıĢtır. 

 Ġslam skolastiğinin araĢtırılması ve incelebilmesi için onu oluĢturan iki büyük 

mektebin bilinmesi gerekmektedir. Bu mekteplerden Şark (doğu) mektebi X-XI. 

yüzyıllar arasında olurken Garp (batı) mektebi XI-XII. yüzyıllar arasında etkili ol-

muĢtur. 

 Ġslam skolastiğini inĢa eden en önemli mütefekkirler yukarıda da adı geçen 

birinci mektepte yetiĢmiĢ ve ancak, onların oluĢturdukları esaslar üzerine Endülüs‟te 

bulunan ikinci mektep, geliĢme ve ilerlemesini sağlayabilmiĢtir (Ülken, 2004:103). 

 X-XI. yüzyıllarda doğu mektebinde sayılacak düĢünürlerin en önemlilerinden 

bazıları, Farâbi, Ġbn-i RüĢd, Ġbn-i Sina, ġahabeddin Sühreverdi, Nasıreddin Tusî ve 

Gazali gibi mütefekkir ve mutasavvıflardır denilebilir. 

 Sühreverdi felsefesi hareket noktası olarak „mükaĢefe‟ yi (Allah‟ın zat ve 

sıfatlarına vakıf olma) Hakk‟a eriĢme noktası olarak da „ilahi nur‟ u esas almıĢtır. Bir 

ĠĢrakî mütefekkiri olan Sühreverdi‟nin, mükâĢefeyi çok geniĢ bir manada anlaması; 

onu yalnızca bir bilgi derecesinden ibaret değil, eĢya üzerine etki ve tasavvufu temin 

eden bir kudret olarak görmesi, ileride bahsi geçecek olan Mağrip mektebinin kuru-

cusu Ġbn-i Arabî‟nin, Vahdet-i Vücut felsefesine zemin hazırlaması açısından önemli 

sayılabilir (Yakıt, 2002:174). 

 2.3.3. Hitâbî Yol( Tarik-i Hitabiye ya da parabolik metot): Bu metot 

sufilere aittir. Gazali tarafından kabul edilse de Ġbn-i RüĢd tarafından reddedilmiĢtir. 

Nispet, zevk, ibret, istisna ve Ģehadet gibi araçlar kullanmıĢlardır (Ülken, 2004:212). 

 Ġslam düĢünürleri arasında her ne kadar yukarıda sayılan metot farklılıkları 

görünüyor olsa da, tez konusu ile ilintili de olan bazı mutasavvıflar, birkaç usulü bir-

leĢtirmiĢler ya da beraber kullanmıĢlardır. Mesela; “ Gazali, burhan usulüyle baĢladı-
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ğı halde hitabi usulle bitirirken Muhyiddin-i Arabî, cedeli ve hitabi usulleri eĢ za-

manlı bazen de ardıĢık olarak kullanmıĢtır. Mevlana ise ilk iki usulü tamamıyla terk 

ederek sadece hitabi usulü kullanmıĢtır ” (Ülken, 2004:212). 

 Ġslâm mutasavvıflarını, usul farklılıkları yönünden de üç baĢlık altında topla-

mak mümkün olabilir: 

 a-) Vahdet-i Vücut olarak bilinen düĢünce sistemi ve Muhyiddin ibn- i Arabî. 

 b-) Ġman ve ilimi birbirinden ayırarak imanı, pratik aklın esası olarak alan 

tasavvufi bir ahlak sistemi ve Gazalî. 

 c-) Var olan her Ģeyde birliğin yansımasını ve ilahi aĢkını gören ve tasavvufu 

yüksek bir estetik hareketi haline getiren düĢünce sistemi ve Mevlâna Celâleddin 

Rumî ile GülĢen-i Râz isimli eserin müellifi Mahmud ġebüsterî (Ülken, 2004:213). 

 Ancak, yukarıda isimleri zikredilen mutasavvıflar, ilk baĢta akla gelen isimler 

olması sebebiyle belirtilmiĢtir. XIII. yüzyıla damgasını vuran ve 1980 sonrası çağdaĢ 

Türk resminin de etkilendiği diğer isimler ve okullar ise aĢağıda daha ayrıntılı olarak 

incelenmiĢtir. 

2.4. XIII. Yüzyılda Anadolu da Yaşayan Başlıca Mutasavvıflar ve Tasav-

vufi Görüşleri 

 2.4.1. Muhyiddin İbn- i Arabî: Ġspanya‟nın güneyinde Mürsiye‟de 17 Ra-

mazan 569/ 28 Temmuz 1165‟te doğmuĢ, 28 Rebiülahir 6387/ 16 Kâsım 1240‟ta 

ġam‟da vefat etmiĢtir. Bütün zamanların en büyük keĢf sahibi teosoflarından biri 

olan Arabî‟ye ġeyh-ül Ekber denmesinin altında onun devasa büyüklükteki eserleri 

ve düĢünce sistemi yatar. Ġbni Arabî‟nin en tanınmıĢ eseri olan “Kitabü‟l- Futühati‟l- 

Mekkiye” üç bin sayfa civarındadır. Bir diğer önemli eseri ise kendisine Peygamber 

tarafından gökten ilham edildiğini belirttiği “Fusûsü‟l- Hikem”dir (Corbin, 2000:85).   

13. yüzyıldan günümüze kadar Ġbni Arabî‟nin öğretisi, ĠĢrâkiler kadar sufiler, 

urefa kadar hükema üzerinde de varlığını hissettirmektedir (Corbin, 2000:69).  
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 Ġbn-i Arabî, Vahdet-i Vücut felsefesini sistemleĢtirmiĢ bir mutasavvıftır. Ül-

ken‟e göre, (2004:219) bu felsefe kökenlerini ilk baĢta Kur‟an-ı Kerim‟in mistik bir 

tarzdaki tefsirinden alır. Felsefi düĢüncesinin diğer etkileĢim akslarını ise Neo- 

Platonist felsefe, Ġslâm iĢrâkileri, kelamcılar, mutasavvıflar ve Endülüs‟teki tasavvuf 

hareketleri oluĢturur. Bunların arasında panteist Yahudi filozofları ve kabalistler de 

zikredilebilir. Ġbn-i Arabî‟nin Vahdet-i Vücut felsefesi, Ġslâm felsefesinin en geniĢ 

terkibi ve hatta mistik felsefenin vücuda getirdiği en büyük senkretizm tecrübesidir. 

 2.4.2. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî: H.604 (M.1207)‟de Belh‟te dünyaya 

gelen Mevlâna, 13. yüzyılın en önemli mutasavvıflarından biridir. Bazı kaynaklarda 

panteist olarak ta tanımlanan (Köprülü, 2003:213) Mevlâna‟ya, farklı tasavvuf telak-

kilerini uyumlu  biçimde bağdaĢtıran bir senkretisttir demek mümkündür. 

Ocak‟a göre (2002:142); onun senkretizmi baĢlıca üç temel unsurdan oluĢmaktadır. 

1. “Necmüddîn-i Kübrâ (1221)‟nın insanı esas alan, sünni 

esaslara dayalı ve kısmen zühdi nitelikli tasavvuf mektebi, 

2. Muhyiddîn-i Arabî (1241)‟nin mükemmel bir metafizik ve 

sistem hâlinde tasavvuf dünyasına sunduğu Vahdet-i Vücut 

mektebi. 

3. Kaynağını Horasan Melâmetiyyesi‟nden alan, coşkun bir 

ilahi aşk ve cezbeye dayalı zühdü ihmal eden Kalenderî ta-

savvuf. 

Bu üç unsurdan birincisi ve üçüncüsünün insanı temel alan 

ve ilahi aşkı amaçlayan, bu sebeple estetik bir niteliğe bürü-

nen karakterine karşılık, ikincisi varlığı esas almakta, bu 

yüzden de ahlâkçı bir yapı sergilemekteydi. Birinci ve üçüncü 

geniş çapta İslâm öncesi İran‟ının mistik yapısının İslâmi un-

surlarla terkibinden oluştuğu halde, ikincisi, Yeni eflâtuncu 

etkileri Mağrip İslâmı ile yoğuran bir tasavvuf sistemiydi.” 

El-Afganî bu konudaki görüĢlerini Ģu Ģekilde dile getirmektedir (Akt: Güllü-

ce, 2006:94); 

“Celâleddin Rûmi‟nin İslam tasavvufundaki metodu, sufi 

cezbesinin zaruretinden başlar, aşk derecesine kadar ulaşır. 

Vahdet-i Vücud nazariyesi ile ilgili görüşlerinde Şeyh-i Ekber 

Muhyiddîn İbnü‟l Arabî ve İbn Fârıd‟a yakındır. Semâ ve 

onun sufi üzerindeki etkisi ile kemal derecelerine ulaşma hu-
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suslarında ise Gazâli‟ye benzemektedir. Fenâ konusunda ise 

biraz farkla Hallâc‟ı andırmaktadır.” 

 2.4.3. Necmeddin-i Kübrâ: Kronolojik olarak değerlendirildiğinde, Hoca 

Ahmet Yesevî‟den  sonra Türk-Ġslam dünyasının tanıdığı ikinci tarikat piri 

Necmeddin-i  Kübrâ'dır. Medrese ilimlerini tahsil ettikten, özellikle Hadis ilminde 

derinlemesine çalıĢmalar yaptıktan sonra tasavvufi hayata meyleden Kübrâ, yazdığı 

eserler, yetiĢtirdiği sufiler ve adına izafe edilen tarikatla sekiz asırdan beri hayatiye-

tini sürdürmektedir. 

 Usûlu'l-AĢere, Risale ile'l-Hâim, Fevâi-hu'l-Cemâl, Bahru'l-Hakaik (tefsir), 

gibi Ġslam dünyasında yer edinmiĢ eserlere sahip olan Kübrâ, birçok mürit yetiĢtir-

miĢtir. Müritlerinin en meĢhurları arasında, Necduddin Bağdadî, Necmuddin Razî 

(Dâye), Seyfuddin Baherzî, Sadeddin Hamevî gibi isimleri saymak mümkündür. 

Mevlâna‟nın babası Sultânü‟l- Ulema Bahâeddin Veled‟de, Kübrâ‟nın mürit ve hali-

felerindendir (Güllüce, 2006:92). 

 Tasavvufî ahlak ve felsefenin, Kur'an ve Hadis kaynaklı olması sebebiyle ana 

ilkeleri birbiriyle benzerlik gösterir. Tarikatlar da tasavvufun dalları oldukları için, 

onların da temel prensipleri aynıdır. Fakat her mürĢidin kendine has bir yorum ve 

tavrı vardır. Necmeddin-i Kübrâ buna kendi eserlerinde öne çıkardığı terimlerle ce-

vap vermiĢtir. 

“ Usülu'l-Aşere isimli eserinde, bu hayatın temel prensipleri 

olarak ele aldığı terimler şunlardır: 1, Tevbe, 2. Züht, 3. Al-

lah'a tevekkül, 4. Kanaat, 5. Uzlet, 6. Devamlı zikir, 7. Allah-

'a yönelme, 8. Sabır, 9. Murakabe, 10. Rıza. 

Risâle ile'l-Hâim adlı eserinde ise tasavvufi hayat ve terbiye 

için açıklamasını yaptığı on esas şöyle sıralanmıştır: 

1. Beden temizliği, 2. Halvet, 3. Susmak, 4. Oruç tutmak, 5. 

Zikir, 6, Teslimiyet, 7. Hatıra bir şey getirmemek, 8. Kalbi 

şeyhe bağlamak, 9. Mecburiyet hâlinde uyumak, 10. Yeme-

içmede orta yolu bulmak. 

Her iki eser de çok küçük olup müritlerin 'el kitabı' mahiye-

tindedir. Fevâıhü'l-Cemâl ise tasavvuf psikolojisinin derin 

konularına ışık tutmaktadır”(Kara, 2007). 

 2.4.4. Hacı Bektaş-ı Veli: Bilimsel açıdan bakıldığında, Hacı BektaĢ-ı Ve-

li‟nin döneminden kalmıĢ onunla ilgili hiçbir yazılı kaynak ve belgenin olmaması, 
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onun hakkında birçok spekülatif bilgiyi beraberine getirmiĢtir. Dönemin resmi kro-

nikleri, diğer çağdaĢ kaynakları, hatta sufi kaynakları bile ondan bahsetmemektedir 

(Ocak, 2002:164). Bu sebeplerden dolayı Hacı BektaĢ-ı Veli‟yi kendi zamanından 

epeyce sonra yazılan ikinci dereceden kaynaklardan incelemek mümkün olmaktadır. 

 Hacı BektaĢ-ı Veli ile ilgili kaynakların en eskisi, 14. yüzyılın ünlü mutasav-

vıflarından ÂĢık PaĢa‟nın oğlu Elvan Çelebi (öl.1359 sonrası)‟nin Menâkıbu‟l- 

Kudsiyye isimli menkabevi aile tarihidir. Elvan Çelebi, Babaî İsyanı olarak bilinen 

büyük sosyal hareketi gerçekleĢtiren Vefaî Ģeyhi Baba Ġlyas-ı Horasanî‟nin torunu-

dur. Bu eserde Hacı BektaĢ-ı Veli, yalnızca isim olarak zikredilmiĢtir (Ocak, 

2002:164). 

  Ġkinci referans kaynağı ise Hacı BektaĢ-ı Veli‟nin vefatından (1271) yaklaĢık 

yüz yıl sonra Ahmed Eflâki isminde bir Mevlevi tarafından kaleme alınmıĢ olan 

Menâkıbu‟l Arifîn adlı eserdir. Bu eserin 320-321 ve 394. sayfalarında Hacı BektaĢ-ı 

Veli hakkında bazı bilgilere ulaĢılmaktadır (Eflâkî, 2006). 

 Hacı BektaĢ-ı Veli adına düzenlenmiĢ olan Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı 

Veli el- Horasanî adlı eser ise 15. yüzyılın son çeyreğinde yazıya geçirilmiĢtir. Daha 

çok Velâyetname-i Hacı Bektaş diye bilinen bu eserin önemi, tarihsel Hacı BektaĢ-ı 

Veli‟yi tespite yarayacak çok önemli bilgiler içermesidir. Ayrıca, BektâĢilik ve Ale-

vilik‟te hâlen mevcut olan inanç ve düĢünce sisteminin çoğunun kaynağını teĢkil 

etmektedir (Ocak, 2002:167). 

 Yukarıda verilen kaynaklar doğrultusunda Hacı BektaĢ-ı Veli, 13.yüzyılda 

Moğol istilasının sebep olduğu göçler neticesinde, Yesevî veya Haydarî derviĢlerin-

den biri olarak Anadolu‟ya gelmiĢtir. Burada Baba Ġlyas- ı Horasani‟nin temsil ettiği 

Vefailiğe intisap ederek Ģeyhin halifeliğine kadar yükselen Hacı BektâĢ-ı Veli (De-

debaba, 1998:182), akıl ve hikmete dayanan düĢünce yapısıyla Hoca Ahmet 

Yesevî‟nin Anadoluda‟ki devamcısı olarak millî uyanıĢın ıĢığını yakan bir Türkmen 

mürĢididir (CoĢan, 1990:XV).  Bulunduğu bölgedeki Hıristiyanlara ve ġaman Mo-

ğollara da Ġslam propagandası yaparak Anadolu‟nun MüslümanlaĢma ortamının 

doğmasında büyük etkileri olmuĢtur. Hacı BektaĢ-ı Veli‟nin menâkıbnamesinin  en 

dikkat çekici özeliklerinden birisi içerisinde ġamanist inanç motiflerinin çokluğudur 



 30 

(Ocak, 2003:34). Bu sebepten dolayı onun Heteredoks Ġslâm düĢüncesinde olduğunu 

savunan yazar ve araĢtırmacılar oldukça fazladır. 

 2.4.5. Yunus Emre: Türk- Ġslâm tasavvufunun en önde gelen ve 13. yüzyılda 

Eski Anadolu Türkçesi‟ni en güzel kullanan mutasavvıflardan biridir. Risalâletü‟n- 

Nushiyye ve Divân olmak üzere iki adet bilinen eseri vardır. 

  Yunus Emre, Ģiirlerinde aĢk, insan-ı kâmil (ideal insan), hayat-ölüm, varlık-

yokluk gibi metafizik konuları ilâhi aĢk ve ahlak temeline oturtmuĢ bir mutasavvıftır. 

 Ġdeal insan tipini kendi ideal benliğinde ancak “aĢk”la bulmaya çalıĢan Yunus 

Emre, aĢkı, yaĢanmıĢ bir tecrübenin tezahürü olarak kendinde bulur. Bu tecrübesinde 

o, Mevlâna gibi çeĢitli sembol ve metaforik anlatımlara baĢvurmaz, Schauphenhauer 

gibi bir “AĢk Metafiziği”nin felsefesine giriĢmez. O sadece bu “ ideal benliği” kendi-

sinde aĢkla bulan ve gerçekleĢtiren bir sufidir. Bu gerçekleĢmenin temelinde sokratik 

bir düĢünce yani “insanın kendini bilmesi” ilkesi yatmaktadır (Yakıt, 2002:213). 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 Bu bölümde, araĢtırmanın modeline, evren ve örneklemine, veri toplama 

araçlarına ve verilerin analizine iliĢkin bilgiler yer almaktadır. 

 3.1. Araştırma Modeli 

 Sosyal bilimlerde farklı araĢtırma teknikleri kullanılabileceğinden, araĢtırma 

soruları ancak ilgili tekniklerle yanıtlanabilir. Bu bağlamda yeni araĢtırmacılar, hangi 

araĢtırma tekniğinin hangi problem için uygun olduğunu sıkça sorarlar. Bu soruyu 

yanıtlamak zordur çünkü problemler ve teknikler arasında farklılıklar vardır 

(Neuman, 2000:223). Bu nedenle araĢtırmada nitel araĢtırma tekniğinden faydala-

nılmıĢtır. 

 Nitel araĢtırmanın genel kabul görmüĢ bir tanımını yapmak güç olabilir. Nitel 

araĢtırma üzerine yayınlanmıĢ eserler incelendiğinde böyle bir tanımın yapıldığına 

rastlanmamaktadır. Bunun nedeni “nitel araĢtırma” kavramının alanla ilgili çatı altın-

da bulunan terminolojinin farklı disiplinlerle iliĢkili olmasından kaynaklanabilir. 

Etnografi, Antropoloji, durumsal araĢtırma, yorumlayıcı araĢtırma, eylem araĢtırma-

sı, doğal araĢtırma, betimsel araĢtırma, kuram geliĢtirme, içerik analizi terminolojinin 

birkaç tanesidir. Yıldırım ve ġimĢek‟e (2000:18) göre, tüm bu kavramlar araĢtırma 

deseni ve analiz teknikleri açılarından birbirlerine benzer yapılara sahip olduğu için 

“nitel araĢtırma”, bu kavramları içine alan genel bir kavram olarak kabul edilebilir. 

 Yıldırım ve ġimĢek‟e (2000:19) göre, her ne kadar bu yönelimleri, yöntemle-

ri, süreçleri ve özellikleri kapsayan bir tanım yapmak güç ise de, nitel araĢtırmayı, 

gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıl-

dığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araĢtırma olarak tanımlamak müm-

kündür. Bu nedenle nitel araĢtırmacılar gerçekliğin inĢa edilen doğasını, araĢtırmacı 

ve incelenen Ģey arasındaki iliĢkinin bildirimini ve araĢtırmayı Ģekillendiren durum-

sal baskıları vurgular/önemser (KuĢ, 2003:106). 
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 13. yüzyılda Anadolu‟da etkin olan tasavvuf düĢüncelerinin, Süleyman Saim 

Tekcan, Rauf Tuncer, Murat Morova, Ġsmet Doğan, Serap Demirağ, Fikret Otyam, 

Ergin Ġnan, Balkan Naci Ġslimyeli, Erol AkyavaĢ, Ahmet Atan ve Gülsün Erbil‟in 

1980-2005 yılları arasındaki tasavvufi imge ve semboller içeren çalıĢmalarına yöne-

lik yapmıĢ oldukları resimlere etkisini araĢtıran bu çalıĢmada, nitel yöntemler kulla-

nılmıĢtır. Bu kapsamda nitel verileri elde edebilmek için araĢtırma sürecinde “dokü-

man inceleme ve görüĢme” yöntemi uygulanmıĢtır. 

 3.2. Evren ve Örneklem 

 Bu araĢtırma, tasavvuf ile ilgili literatür taraması ve araĢtırma kapsamında 

olan ressam Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Murat Morova, Ġsmet Doğan, 

Serap Demirağ, Fikret Otyam, Ergin Ġnan, Balkan Naci Ġslimyeli, Erol AkyavaĢ, 

Ahmet Atan ve Gülsün Erbil‟in, araĢtırma konusu ile ilgili, 1980-2005 yıllarında 

yapmıĢ oldukları resimleri kapsamaktadır. 

 3.3. Veri Toplama Araçları 

 Bu araĢtırmada veri toplama araçları olarak; 

 (1) Ressam, Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Murat Morova, Ġsmet Do-

ğan, Serap Demirağ, Fikret Otyam, Ergin Ġnan, Balkan Naci Ġslimyeli, Erol AkyavaĢ, 

Ahmet Atan ve Gülsün Erbil‟in, çeĢitli koleksiyonlarda ve kataloglarda bulunan re-

simlerine ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, çeĢitli yayın organlarında yayınlanmıĢ makaleler, ki-

taplar ve tezler elde edilerek incelenmiĢtir. 

 (2) Film, video, fotoğraf ve resim gibi görsel malzemeler de nitel araĢtırma-

larda kullanılabilir. Bu tür materyaller tek baĢlarına bir araĢtırmanın temel veri top-

lama araçları olabileceği gibi, çoğu durumda gözlem, görüĢme, veya doküman ince-

lemesi gibi veri toplama yöntemleri ile birlikte ek veri kaynakları olarak kullanılabi-

lir (Balcı, 2001:208; Yıldırım ve ġimĢek, 2000:141). 

 Bu bağlamda, ressam Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Murat Morova, 

Ġsmet Doğan, Serap Demirağ, Fikret Otyam, Ergin Ġnan, Balkan Naci Ġslimyeli, Erol 
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AkyavaĢ, Ahmet Atan ve Gülsün Erbil‟in yapmıĢ oldukları resimleri konu çerçeve-

sinde analiz etmek için dijital kayıt cihazları ile birlikte görüĢme yapılmıĢtır. 

 (4) Ressam Ahmet Atan, Fikret Otyam, Gülsün Erbil ve Serap Demirağ‟ın 

yapmıĢ oldukları resimlere iliĢkin görüĢlerini belirlemek üzere “YapılandırılmıĢ 

Odaklı (spesific) GörüĢme Formu” (Yıldırım ve ġimĢek, 2000:95-102; KuĢ,2003:87) 

esas alınarak “Sanatçı GörüĢme Formu” hazırlanmıĢtır. (ek:3)  

 (5) Tasavvuf düĢüncesi ile ilgili literatür taraması yapılmıĢtır. 

 3.4. Verilerin Toplanması 

 AraĢtırmada nitel veri toplama teknikleri kullanılmıĢtır. Nitel veriler elde edi-

lirken, doküman incelemesi ve sanatçı görüĢme formu kullanılmıĢtır. 

 Bu araĢtırma sürecinde ilgili literatür taranmıĢ, Türkçe, Ġngilizce yayınlar 

incelenmiĢ, internet kaynaklarına ulaĢılmıĢtır. Ayrıca araĢtırma kapsamında bulunan 

ressamlar ile ilgili eser katalogları da incelenmiĢtir. 
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4. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

  

 4.1. 1980 Öncesi Türk Resmi ve Tasavvufi İmge Kullanımına Ait İlk Ör-

nekler 

 Türk sanatını, baĢlangıcından bu yana yönlendiren en etkili kurumlardan biri 

olan Sanayi-i Nefise Okulu, çeĢitli çabaların ardından 1883 yılında Osman Hamdi 

Bey‟in müdürlüğü ile resim, heykel ve mimarlık eğitimine baĢlamıĢtır. O güne kadar 

manzara ve natürmortla sınırlı Türk resmine insan figürünü getirebilmek amacıyla 

yabancı hocalardan yararlanılmıĢtır. Bu dönemde Türk Primitifleri ya da Türk foto 

yorumcuları olarak tanımlanan ressamlar (BaĢkan, 1994:18) gibi fotoğraftan çalıĢan 

Osman Hamdi, onlardan farklı olarak figüre önem vermiĢ ve oryantalist bir yaklaĢım 

benimsemiĢtir. Ancak Osman Hamdi‟nin oryantalizmi, Semra Germaner‟in dediği 

gibi (1997.c.III.s:1393) Batılı bir ressamınkinden farklı olarak Doğu ve Osmanlı ya-

Ģamını yücelten bir yaklaĢımda olmuĢtur. Resimlerinde camiler, Ģark köĢeleri, türbe-

ler ve bu mekânların içinde sıkça bulunan yazı, kalem iĢi süslemeler, rahleler, mih-

raplar gibi objelerini detaylı olarak çalıĢmıĢtır. 

  
R 1. Osman Hamdi, “Kuran Tilaveti”, tarihsiz, Sabancı Koleksiyonu. (Derman, Uğur vd.: Sabancı 

Koleksiyonu: Kaligrafi, Resim, Heykel ve Porselen, İstanbul, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, 

1995, s.245  
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 Cumhuriyet‟in ilanından sonraki Türk sanatının temelleri, 1908 yılında Os-

manlı Ressamlar Birliği olarak kurulan daha sonra Türk Ressamlar Cemiyeti (1921), 

Türk Sanayi-i Nefise Birliği (1926) ve Güzel Sanatlar Birliği (1929) adlarını alan 

cemiyetle atılmıĢtır (Ġskender, 1983:1676). Bu grubun içinde Hoca Ali Rıza (1858-

1930), Avni Lifij (1889-1927), Ruhi Arel (1880-1931), Namık Ġsmail (1890-1935), 

Ġbrahim Çallı (1882-1960) Halil PaĢa (1852-1939), ve Feyhaman Duran gibi isimler 

yer almıĢ ve grubun adı Çallı kuĢağı olarak anılmıĢtır (Elmas, 2000:50). AraĢtırma-

nın konusuyla da yakından iliĢkili olan Ġbrahim Çallı, “ Mevleviler” isimli serisini de 

yine bu yıllarda (1920) yapmıĢtır. 

 

R 2. İbrahim Çallı, “Neyzen” kontraplak üzerine yağlıboya 

Ġbrahim Çallı, Rus Ressam Aleksis Gritchenko‟nun da etkisinde kalarak (Gi-

ray, 200:113) yeni bir konu ve yeni bir resim anlayıĢıyla, Galata Mevlevihanesi‟nde 

sema yapan derviĢleri resmetmiĢtir. ġehabettin Uzluk: (1957:78) Ġbrahim Çallı‟nın 
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ölümünün ardından mevlit okutan Mevlevilerin bu hareketini, Çallı‟nın Mevlevilere 

karĢı inanç düzeyindeki iliĢkisine ve muhipliğine bağlamıĢtır.   

 

R 3. İbrahim Çallı, “Derviş”, tarihsiz, Sabancı Koleksiyonu. (Derman, Uğur vd.: Sabancı Koleksiyo-

nu: Kaligrafi, Resim, Heykel ve Porselen, İstanbul, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, 1995, s.291.) 

 Çallı‟nın “Mevleviler” serisi her ne kadar yeni bir konu ve dönemine göre 

yeni bir resim anlayıĢı olsa da, salt yeni bir biçim deneme kaygısı olmaktan öte, ile-

riki bölümde de örnekleri verilen bazı sanatçılarda olduğu gibi, kendi inanç sistemiy-

le ilgili imgeleri resimlerinde gösterdiği düĢünülebilir. 

 1914 KuĢağını 1928 yılında kuruluĢu gerçekleĢtirilen Müstakil Ressamlar ve 

HeykeltıraĢlar Birliği izlemiĢtir. Cumhuriyet döneminde sanatsal bir yenilik arayıĢına 

yönelen ilk grup olan Müstakiller, Türkiye‟deki öğrenimlerinden sonra Almanya ve 

Fransa‟da eğitim görmüĢlerdir (Önel Kurt, 2002:16). Kurucuları arasında Refik 

Epikman, Hamit Görele, Hale Asaf, ġeref Akdik, Nurullah Berk ve Cevat Dereli gibi 
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isimlerin yer aldığı grup üyeleri yurt dıĢından döndüklerinde, Çallı kuĢağının resim 

anlayıĢına karĢı mücadele etmiĢlerdir (Elmas, 2000:55). 

 Kübizm ve konstrüktivizm uzantısı eğilimlerden etkilenen Müstakiller‟in 

içinde yer alan Turgut Zaim ve Cevat Dereli gibi ressamlar, yerel ve geleneksel ko-

nuları ele alan resimler yapmıĢlardır (Önel Kurt, 2002:17). Bu bağlamda, Cevat De-

reli‟nin 1970‟li yıllarda yapmıĢ olduğu “Mevleviler” isimli çalıĢmasını konumuz 

açısından da değerlendirmek mümkündür. Yine Dereli‟nin öğrencisi olan Gülsün 

Erbil‟in Mevlana ve mistisizm içerikli eserleri ise ileriki bölümlerde incelenecektir.  

 

R 4. Cevat Dereli, “Mevleviler”, 1970‟ler. (Üç Kuşak Cumhuriyet, Haz.Uğur Tanyeli,İstanbul, Tarih 

Vakfı Yayınları, 1998, s.94.) 

 1933 yılında Nurullah Berk, Abidin Dino, Zeki Faik Ġzer, Elif Naci, Cemal 

Tollu ve HeykeltıraĢ Zühtü Müridoğlu‟nun kurduğu D Grubu, Türk Resminde mo-

dern sanatı baĢlatma olarak değerlendirdikleri bir hareket ve mücadelenin içine gir-

miĢlerdir. Bu görüĢ etrafında bir araya gelen sanatçılar, geçmiĢte Çallı ve kuĢağının 

yapmıĢ olduğu uygulamaları yanlıĢ bularak adeta izlenimci kuĢağa savaĢ açmıĢlardır 
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(Elmas, 2000:59). Çünkü D grubuna göre Çallı kuĢağı, Avrupa da Fovizm, Kübizm, 

Ekspresyonizm dururken modası geçmiĢ izlenimciliği getirmiĢlerdir. Hâlbuki onlara 

göre sanatın kurtuluĢu, Batı‟daki anlayıĢların zaman kaybetmeden Türk resmine uy-

gulanmasıyla mümkün olacaktır (Elmas, 2000:59). 

D Grubu, 1933 ten 1947 yılına kadar her yıl olmak üzere toplam 15 sergi aç-

mıĢ, dördüncü sergide Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Turgut Zaim‟le grup üyesi sekize 

çıkmıĢtır. Yedinci sergiye Halil Dikmen, EĢref Üren, Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan ve 

Salih Urlalı‟nın katılmasıyla on kiĢi olan gruba, dokuzuncu sergide Hakkı Anlı, Sabri 

Berkel ve Fahrünnisa Zeid ve heykeltıraĢ Nusret Suman‟da katılır. Gruba en son katı-

lan ise onbeĢinci sergide Zeki Kocamemi olmuĢtur (Dal, 1983:3). Turgut Zaim ve 

Bedri Rahmi Eyüboğlu‟nda beliren geleneksel sanat esintileri ileriki yıllarda diğer 

sanatçılar üzerinde de etkili olmuĢ ve sanatçılar özgün bir Türk resmi için geleneksel 

Türk sanatlarını bir çıkıĢ yolu olarak görmeye baĢlamıĢlardır. Böylelikle Türk resmi-

ni Batı kopyacılığından kurtarmaya çalıĢmıĢlardır. 1940‟lı yıllarda baĢlayan bu hare-

ketin dönüm noktası müzikte çok sesliliğe, edebiyatta sadeliğe ve Anadolu yaĢamına, 

resimde minyatür, yazı, halı ve kilim gibi geleneksel sanatlarla Batı resminin sente-

zine gidilmesi olmuĢtur (Ġskender, 1983:1754). Bu sanatçılardan Elif Naci‟nin “So-

yut Kaligrafi” adlı çalıĢması, yazı kullanımına örnek olması bakımından önemlidir.  

1940–1952 yılları arasında faaliyet gösteren bir baĢka grup da Yeniler ya da 

Liman grubu olmuĢtur. Aralarında Nuri Ġyem, Abidin Dino, Avni ArbaĢ, Nejad Dev-

rim, Selim Turan ve Ferruh BaĢağa gibi ressamların bulunduğu bu grup, D Grubunun 

aĢırı batı sanatı taraftarlığına karĢı, toplumsal içeriğin önemini vurgulamak için bir 

araya gelmiĢlerdir (Önel Kurt, 2002:20). 

Millîlik ve özüne dönme düĢünceleri çerçevesinde, Ahmet Hamdi Tanpınar 

ve Hilmi Ziya Ülken gibi gazeteci, sosyolog ve edebiyatçılar tarafından da destekle-

nen Yeniler, bir süre sonra dağılmıĢ, Nejad Devrim, Selim Turan, Avni ArbaĢ ve 

Abidin Dino Paris‟e yerleĢerek “Paris ekolü” içinde yer almıĢlardır (Önel   Kurt, 

2002:20). Nuri Ġyem, tekrar figüre dönerken, Selim Turan, resimlerinde Türk yazı 

sanatını hatırlatan soyutlamalar kullanmıĢtır. 
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R 5.Elif Naci, “Soyut Kaligrafi”, tarihsiz, Akbank Koleksiyonu. (Gören, Ahmet Kamil: 50.Yılında 

Akbank Resim Koleksiyonu. İstanbul, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, 1998, s.88.) 

 Bireysel tavırların ön plana çıktığı ve grup hareketlerinin önemi kaybetmeye 

baĢladığı 1950‟li yıllarda, Batı ile paralel olarak soyut eğilimler yaygınlaĢmaya baĢ-

lamıĢtır (Yasa Yaman, 1998:99). Bu dönemde Aliye Berger‟in “BektaĢiler” ve 

“Mevlevi Temalı KaĢıklar” adlı çalıĢmaları bulunmaktadır.  

 Dinsel imge kullanımı açısından bakıldığında, kaligrafiden sonra en çok kul-

lanılan sembolün Mevleviler olduğunu söylemek yerinde olabilir. Zira 1950‟li ve 

takip eden yıllarda Cemal Tollu ve Maide Arel, bazı resimlerinde Mevlevileri konu 

edinirken Fahrelnisa Zeid de soyut yaklaĢımı ağır basan bir sanatçı olmasına rağmen 

zaman zaman resimlerinde Mevlevileri kullanmıĢtır.  
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R 6. Aliye Beger, “Mevlevi Temalı Karışıklar”, tarihsiz Akbank Koleksiyonu. (Gören, Ahmet Kamil: 

50. Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, İstanbul, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, 1998, s.110.) 

 

 

 

 

R 7. Maide Arel, “Mevleviler”, 1958, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu.([Batur Enis]: 

Osmanlı Gökkuşağında Yolculuk: Osmanlı Esiniyle Çağdaş Türk Sanatı, Haz. Veysel Uğurlu, İs-

tanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999, s.103.) 
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1970 lerde Sabri Berkel yazı sanatından etkilenen resimler yaparken ġemsi Arel, 

Abidin Elderoğlu ve ġevket Arman da kaligrafiden yola çıkarak oluĢturulmuĢ soyut-

lamaları kullanmıĢtır. Arman‟ın kaligrafiyi kullanmasında Arapça‟yı çok iyi bilmesi-

nin de etkili olduğu söylenebilir (Ersoy, 1998:34).  

 

R 8. Abidin Elderoğlu, “Minare”, 1961, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu.([Batur, 

Enis]: Osmanlı Gökkuşağında Yolculuk: Osmanlı Esiniyle Çağdaş Türk Sanatı, Haz. Veysel Uğur-

lu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999, s. 30.) 

 Adnan Çoker‟in, 1970‟ler de Anadolu Selçuklu mimarisinden aldığı gelenek-

sel geometrik motifleri çağdaĢ bir anlayıĢla yeniden yorumlaması, Erol AkyavaĢ ve 

Burhan Uygur gibi isimlerinde yerel ve evrensel, soyut ve somut çerçevelerdeki yak-

laĢımları, Batı yanlısı eğilimlere karĢı geliĢtirilmiĢ bir sentez olarak yorumlanabilir 

(Önel Kurt, 200:23). 

 4.2. 1980 Sonrası Türk Resminde Tasavvufi İmge Kullanımı 

 Türk sanatçısı, Cumhuriyet sonrasında Avrupa‟ya gidip oradaki sanat akımla-

rını inceledikten sonra yurda dönmüĢ ve kendisi de Batılı anlayıĢta resimler yapmıĢ-

tır. Batılı anlayıĢla resim yapan sanatçıların bir kısmı, kendi geleneklerine ve tarihsel 
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köklerine olan bağlılıklarının bir sonucu olarak çeĢitli ulusal ve folklorik öğelerin 

içerisinde minyatür, halı, kilim, camaltı resimleri gibi öğelerle, çağdaĢ Türk Resmin-

de ulusallık adına yeni bir çıkıĢ noktası bularak, Türk resim sanatının kuramsal alt 

yapısını oluĢtururken, içinde yaĢadıkları Anadolu kültürünün inanç sistemlerindeki 

tasavvufi sembol ve imgeleri de kullanmıĢlardır. Ancak, bu çalıĢmaların 1980 sonra-

sındaki kadar çeĢitlilik içerdiği söylenemez. 

 13. yüzyıldaki tasavvuf hareketleri incelenirken, 1980 sonrasındaki etkilenme 

sürecinin konularına göre değiĢkenlik gösterdiği gözlemlenmiĢtir. ÇağdaĢ Türk resim 

sanatının gerek 1980 öncesi ve gerekse 1980 sonrası etkilenme sürecinde en çok iĢ-

lenen konu, hiç Ģüphesiz “Mevleviliktir” demek doğru olur. 1980 sonrasında ise bu 

sıralamaya BektaĢilik ve semahlar, Hz. Ali, 12 Ġmamlar, Kerbelâ vakası, Hallac-ı 

Mansur ve felsefesi, Ġbn-i Arabi ve Vahdet-i Vücut felsefesi ile Erol AkyavaĢ‟ta ye-

terince örnekleri görülen Gazali ve Felsefesi, Hz. Muhammed (s.a.v)‟in Miracı gibi 

konular girmiĢtir. 

 ÇeĢitlilik derken bu kelimenin de açılımının yapılması gerekebilir. Çünkü 

araĢtırma konusu, 13 yüzyıldaki tasavvuf hareketlerinin Türk resmine etkileridir. Bu 

bağlamda, salt plastik kaygılarla dinsel imge kullanan Türk sanatçısını, aidiyet duy-

gusuyla, içinde bulunduğu Türk kültür ve yaĢantısını, plastik bir ifade olarak anlatan 

Türk sanatçısı ile tasavvufun felsefesinden etkilenerek bunu eserlerine yansıtan Türk 

sanatçısının ayrımını yapmak gerekir. 

 1980 öncesi Türk resminin tarihsel süreci içerisinde, dinsel imgeler kullanan 

Türk sanatçılarından daha önce de bahsedilmiĢti. Konunun devamlılığı açısından, 

1980 sonrasında, resimlerinde dinsel imge kullanan sanatçılar da bu bölümde ele 

alınacak ancak 13.yüzyıldaki tasavvuf hareketlerinden etkilenip resimlerinde bunu 

yansıtan sanatçılar ise bir sonraki baĢlık altında incelenecektir. 

 4.2.1. Plastik Bir İfade Biçimi Olarak Dinsel İmge Kullanımı 

 4.2.1.1. Süleyman Saim Tekcan’ın Atlar ve Hatlar’ı: 

Tekcan, yapmıĢ olduğu gravür baskı ve yağlı boya tablolarında, Türkler‟in Ġs-

lam öncesi inanç sistemlerinde ve yaĢayıĢında ayrılmaz bir öğe olan atları eserlerinin 
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ana teması olarak kurgularken Ġslamiyet sonrasında günlük yaĢamın da bir parçası 

olan hat yazılarını da atın üzerine tamamlayıcı bir unsur olarak uygulamıĢtır. 

 

R 9. Süleyman Saim Tekcan, “Atlar ve Hatlar”  Mavi çeşitlemeler. Gravür. 1994-95 

Tekcan bu eserleri, her ne kadar felsefi bir düĢüncenin etkisi altında yapılmıĢ 

olan çalıĢmalar olarak betimlemese de içinde yaĢadığı toplumun inançlarına dair öğe-

leri, bilinçaltının plastik bir dıĢa vurumu olarak yansıtır. 

Eliade ye göre (1968:364) atların, ġamanizm deki mistik rolü Ģu Ģekilde açıklanmak-

tadır: 

“ Ölü ruhların eşlikçisi ve cenaze törenlerinin ayrılmaz par-

çası „at‟, şaman tarafından çok farklı bağlamlarda, vecde, 

yani mistik yolculuğu mümkün kılan „kendinden çıkış‟a ulaş-

mak için kullanılır. Mistik yolculuk zorunlu olarak cehenne-
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me doğru yapılmaz, „at‟ şamanın uçmasını, göğe erişmesini 

sağlar. Atın mitolojisine egemen olan karakter, cehennemle 

değil, onun cenaze törenleriyle olan bağıyla ilgilidir; o ölü-

mün mitik imgesidir ve bundan dolayı vecd ideolojilerinde ve 

tekniklerinde bir yere sahiptir. At, göçen ruhu öteye taşır, bir 

„düzey kopuşu‟nu, bu dünyadan öte dünyalara geçişi gerçek-

leştirir.” 

 

R 10 . Süleyman Saim Tekcan, “Atlar ve Hatlar” Mavi çeşitlemeler. Gravür. 1994-95 

Tekcan‟ın atlar dizisinin geliĢiminde “minyatürün anatomisi” ne nüfuz etmek 

için giriĢtiği deneylerinin ve yoğun araĢtırmalarının etkisi olduğunu söylemek müm-

kün olabilir. Selçuklu ve Osmanlı minyatürlerinde rastlanan çok sayıda canlı rengin 

kullanıldığı yüzey bezemelerinin, iç desenlerde karmaĢık dokular oluĢturan motifle-

rin hatta kaligrafinin resmin içine sızmasının etkisi bu iĢlerde zaman zaman hissedi-

lir. Ama onun resimlerinde en önemlisi, bizzat at figürünün minyatürün evrenini ku-
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ran temel öğelerden biri olarak ortaya çıkmasıdır (Uçkan, 1996:102). Minyatürlerin 

evrenine yoğun bir dinamizm getiren atlar, tarihsel sürecimiz içinde de, at ile insan 

arasındaki var olmuĢ efsanevi iliĢkiyi yoğun bir biçimde duyumlaĢtırmaktadır. Tek-

can‟ın, 1991‟de, Ġstanbul‟da, farklı tekniklerle ürettiği eserlerini bir araya getirdiği 

sergisiyle ilgili olarak söylediklerinden yola çıkarak; gerek “atlar ve atlılar” serisi 

gerekse daha sonra at figürü ekseninde geliĢen farklı tekniklerle yapılmıĢ iĢlerini bu 

geçmiĢe dayalı referanslarla bağdaĢtırmak mümkündür. Tekcan, Ergin Koparan ile 

yaptığı söyleĢide;  

 

R 11. Süleyman Saim Tekcan, “Atlar ve Hatlar” Mavi çeşitlemeler. Gravür. 1994-95 

 “Benim yağlıboya resmim, desenim veya özgün baskı ça-

lışmalarım birbirine hizmet eden, biri öbürü üzerine inşa edi-

len çalışmalardır. Genelde yağlıboya ile karton üzerine yap-

tığım at ve atlılar çalışmaları, dış desen ve iç desen kaygıla-
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rıyla bir doku oluşturur. Yağlıboyam da tıpkı baskı resmim-

deki gibi üst üste katmanlar, transparan renk yüzeyleri ile 

oluşturulur. Özgün baskı resimlerimde bıkmadan ve usanma-

dan transparan renklerle resimlerimi oluşturmaktayım. Böy-

lece hem derinlik hem de renk zenginliği benim resimlerimde 

öne çıkmaktadır”(Koparan, 1991:12-13). 

 

R 12. Süleyman Saim Tekcan, “Atlar ve Hatlar”. Gravür. 1994-95 

diyerek, resimlerinde kullandığı at ve kaligrafi gibi öğelerin, öncelikle plastik 

bir ifade biçimi olarak vurgulandığını iĢaret etmektedir. 

4.2.1.2. Rauf Tuncer’in Gönüldeki Sözleri: 

1950‟li yıllarda gerek Avrupa‟ya sanat eğitimi amacıyla giden sanatçılar, ge-

rekse oradan gelen sanat kitapları vasıtasıyla yeni bir sanat anlayıĢıyla karĢılaĢan ve 

Doğu-  Batı sentezi fikrini savunan ressamlar, soyut bir anlayıĢ sergileyen geleneksel 
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Türk sanatına daha fazla ilgi duymaya baĢlamıĢlardır. Böylece, ulusal kökenli çağdaĢ 

Türk resmi ortaya koymayı amaçlayan sanatçılar arasına 1940‟lardan bu yana birçok 

sanatçı katılmıĢtır (TaĢ, 2001:31). 

 

R 13. Rauf Tuncer, 2000. Tuval üzerine akrilik. 90x90. 

Bu sanatçılar arasında yer alarak 1980 ve sonrası dönemlerde eserler üreten 

sanatçılardan birisi de Rauf Tuncer‟dir. Tuncer‟in eserlerinde, Orta Asya‟dan günü-

müze kadar gelen Ġslam öncesi ve Ġslam sonrası kültürel mirasımız, günümüz sanat 

anlayıĢı doğrultusunda birleĢerek kendine özgü yorumlarıyla dikkat çeker. Tuncer de, 

Tekcan gibi Ġslam öncesi dini ve kültürel motifleri, Ġslam sonrası Tasavvufi imge ve 

sembollerle birleĢtirerek, bu kültür katmanlarını tuvaline taĢıyarak günümüze ve hat-

ta gelecek nesillere geçmiĢin de gelecek kadar önemli olduğu vurgusunu yapar (El-

mas, 2007:3). Bu bağlamda, Tuncer‟in eserlerini üç grupta değerlendirmek müm-
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kündür. Tuncer eserlerini, Ġslamiyet öncesi Türk sanatından günümüze kalan kimi 

motifleri, Ġslam sanatlarının en önemlilerinden ikisi olarak kabul edilen hat ve min-

yatür sanatını, halı, kilim, yazma vb. gibi folklorik değerlerimizi sorgulayıp bunlar-

dan aldığı esinlerle yorumlar. 

 

R 14. Rauf Tuncer, 2000. Tuval üzerine akrilik. 90x90. 

Teknolojik geliĢmelerin ve teknik aletlerin, yaĢantı ve hayatı algılayıĢ açısın-

dan kentliyle kırsal kesimde yaĢayan insanlar arasındaki farkları en aza indirgediği 

günümüzde, gelenekten kopmaların da aynı yoğunlukta arttığı söylenebilir. Ucuz 

endüstri ürünlerinin her yere pervasızca girmesi ve tüketimin sürekli olarak teĢvik 

edilmesi, halkın kendi yaratımları olan halı, kilim, oya, yazma, cam altı resimleri, 

nazar boncukları vb. halk sanatlarının da gerileme ve yok olmasına neden olmuĢtur. 

Tuncer‟in, kültürel mirasımızda gördüğü bu problem üzerine yapmıĢ olduğu ikinci 
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grup çalıĢmalarında, arabesk süsleme motifleri, tezhip örnekleri, nazar boncukları, 

halı, kilim motifleri, vitray görünümleri, minyatür ve kaligrafik öğeler bir anlamda 

tepkisel olarak yerini almıĢtır. 

 Tuncer‟in yorumladığı bir diğer konu ise halk sanatlarının anonim değerleri, 

halılar, kilimler, yazmalar, çoraplar kadar önemli olan hat sanatıdır. ÇağdaĢ Türk 

resminin geliĢim sürecinde, farklı yaklaĢım biçimleri ile değer bulan hat sanatı, batı 

tekniğindeki yorumunda iki farklı biçimde ifade edilmiĢtir. Birincisi, yazı niteliği 

korunarak, ikincisi ise yazı niteliği deforme edilip soyutlanarak (Önel Kurt, 

2002:30). Yazı niteliği korunarak kullanıldığında kaligrafi, resmin konusuna bağım-

lıdır. 

 

R 14. Rauf Tuncer, 2000. Tuval üzerine akrilik. 85.105. 
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Tuncer, bu yaklaĢım biçimleri içerisinde daha çok harflerin formunu bozma-

dan halk sanatı örneklerinde olduğu gibi eski resim-yazı istiflerini (Osmanlı tuğrala-

rını, padiĢah emirnamelerini, besmeleleri) ve onlardan aldığı kimi plastik öğeleri 

bilinçli bir Ģekilde tuvale taĢıyarak akılcı ve dengeli kompozisyonlar kurar. Ülkemiz-

de, yazı devriminden sonra bütünüyle unutulmuĢ ya da gözden düĢmüĢ olan yazı 

resimler üzerine yoğunlaĢarak baĢka Ġslam ülkelerinde rastlanmayan yazı resim sana-

tının tekrar gün ıĢığına çıkarılmasına ve gündemde kalmasına katkı sağlamak ister 

(Elmas, 2007:17). 

 Sanatçı, kaligrafik öğeleri tuval yüzeyine uygularken, Tekcan, Morova, 

Ġslimyeli ve Doğan‟ın aksine, harflerin okunurluluğunu bozmamaya özen gösterir. 

Bununla bir anlamda, hattın plastiğinden istifade ederken diğer yandan okunurluğu 

bozulmamıĢ yazılarla da izleyicisine yazıların anlamları üzerine mesaj gönderir. 

Tuncer, kaligrafinin biçimsel özelliklerinden yararlanarak, tuval yüzeyinde eğik - dik 

- yuvarlak - yatık bir çizgi ağı oluĢturup yüzeye kendine özgü ritmik bir görünüm 

kazandırırken, bu çizgi ağı kurgusu içinde, açık koyu değerler ve biçim bağlantıları 

ile sıkı bir örgü bütünlüğü kazandırıp eserin evrenine de dinamizm katar. 

 4.2.1.3. Murat Morova: 

 Morova, araĢtırmanın konusuyla ilgili olarak yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda 

kullandığı tasavvufi imge ve sembollere, bu çalıĢma içerisinde adı geçen diğer sanat-

çıların aksine, siyasal imgeler yüklemiĢ ve kullandığı bazı imgelerin bâtın anlamları-

nı göz ardı etmiĢtir. 

 Morova‟ nın 2000 yılına ait „Ten Yorgunu‟ adlı çalıĢmasında kullandığı „in-

san-ı kâmil‟ motifi ve aynı seride kullandığı on iki imamı simgeleyen on iki adet 

portre, onun düĢünce dünyasında günümüz toplumunun kiĢilere taktığı kimliklere ait 

bir gönderme niteliği taĢımaktadır. Figürlerin üzerinde yer alan rozetlerdeki „asos-

yal‟, „istenmeyen adam‟ gibi tanımlamalar, sanatçının yakın sosyal tarihin, verilerine 

yönelik bilgilerinin plastik dıĢa vurumu olarak algılanır. 
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R 15. Murat Morova, “İnsan-ı Kamil”, 2000. 

Genelde tüm inanç sistemlerinin özelde ise Ġslam‟ın heteredoks yanıyla ilgili 

olan sanatçı Murat Morova, dinsel imge taĢıyan çalıĢmalarında, imgelerin batıni yö-

nüne değil, onların inanç sistemlerinin içindeki sosyolojik yanına değindiği ve bunun 

toplum hayatına geçiĢini sanatıyla sorgulama yolunu seçtiğini ifade eder (Önel Kurt, 

M.Morova ile kiĢisel iletiĢim, Kasım 2000). Morova, eserlerinde dinsel imgeleri kul-

lanma sebeplerinden biri olarak ta baĢkaldırıyı en iyi ifade etme Ģekli olarak görür. 

Sanatçının yapmıĢ olduğu çalıĢmalar her ne kadar tasavvufa ve inanç sistemine daya-

lı imgeler içerse de o, bunu bir inanç sisteminin etkisi altında olmaktan çok, bu  
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imgeler aracılığıyla kendisi için problem teĢkil eden sosyolojik olayların siyasal bir 

zeminde plastik ifade olarak baĢkaldırısı Ģeklinde yorumlar. 

 

R 16. Murat Morova, “Ten Yorgunu”, 2000. 

 “Morova‟nın üçboyutlu çalışmalarından, 1997-98 tarihli 

“Hayır”da ise feministler, eşcinseller, kayıplar, marjinaller 

vb. grupların yayımladığı dergilerden görüntüler, iki adet 

büyük boyutlu elin üzerine yerleştirilmiştir. Hz. Fatma‟nın 

elini simgeleyen aynı zamanda nazara karşı koruyuculuğuna 

inanılan, el falı ve kaderle ilgili anlamlar da taşıyan bu eller-

le sanatçı, simgenin geçmişte temsil ettiği ile bugün arasında 

bir paralellik kurarak bir anlamda yeni bir okuma yapıyor. 

Haksız yere çocuklarını kaybeden Hz. Fatma ile Cumartesi 

Anneleri arasında bir bağ kurduğunu belirten Morova, Hz. 

Fatma‟nın parmaklarıyla simgelenen beş kişi üzerinden de, 

bu dergilerle bağlantılı olan, Kürt olan gözaltına alınan, cop-

lanan kişileri Hasan ya da Hüseyin‟le ilişkilendirerek bir an-
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lamda, “alt kültür ikonlarıyla heteredoks ikonları örtüştüre-

rek” kendi ikonografisini kurmaya çalışıyor”(Önel Kurt, 

2002:53). 

 

R 17. Murat Morova, “Ten Yorgunu”, 2000 

Sanatçı, bazen de dinsel bir imgeyi soyutlayarak çağdaĢ bir motife dönüĢtür-

me yaklaĢımı ile, izleyiciye bir anımsatma yapması için “uydurduğu” yazıyı simge-

leyen motifler kullanır. Sanatçı, eski yazının bugünkü okunamazlığını, yeni bir kurgu 

ile vurgulayarak, izleyiciye kendi belleğindeki imgeleri ve çağrıĢımları kullandırır. 

  4.2.1.4. İsmet Doğan: 

 Doğan‟ın sanat yaĢamında, yapmıĢ olduğu birçok denemeler, enstalasyonlar, 

sinema afiĢleri vb. çalıĢmalar, onun sosyolojik olaylar ile inanç ve düĢünce sistemle-

rine bakıĢ açısını değerlendirebilmek için birinci elden referans kaynağı oluĢturmak-
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tadır. Onun yaptığı eserlerin genelinde varoluĢ ve varoluĢçuluğa dair izler bulunabi-

lir. Ġsmet Doğan, kendi sanat üretimini, “ Benim yaptığım „modernite‟ eleĢtirisidir ya 

da hermeneutik bir okumadır. ” (Doğan, 2001:13) ifadesiyle yorumlar. 

 

R 18. İsmet Doğan, “Ressamın Atölyesi”, 1986, Özel Koleksiyon. ([Doğan, İsmet vd.]: İsmet Doğan: 

Lapsus, İstanbul, urart Sanat Galerisi Yayını, 2001, s.21.) 

 Suzanna Milevska, “Parçaların Ġğrençliği” (http://www.ismetdogan.com.) adlı 

yazısında, Doğan için: “Onun resimlerindeki araçsal ve simgesel parçalanmanın, 

olası kaynaklarını saptamakta kullanılabilecek bir diğer yaklaĢımda, parçalanmıĢ 

beden imaloglarının kökeninin psikanalitik yorumudur” demektedir. Ayrıca; “Ġsmet 

Doğan Kavramsalcı mı Nominalist mi” adlı baĢka bir eleĢtirisinde; onun, birbirine 

karıĢmıĢ Ģehir adlarıyla dolu beyaz zemin üzerine yapıĢtırılmıĢ kartpostallardan alı-

nan çalıĢmalarını, sanatçının „ironist‟ olmasına bağlar (http://www.ismetdogan.com). 
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R 19.İsmet Doğan, “Yazı-Beden” (ikiz resim), 1998. ([Doğan, İsmet vd.]: İsmet Do-

ğan: Lapsus, İstanbul, Urart Sanat Galerisi Yayını, 2001, s. 130-131.) 

Doğan‟ın, tasavvufi bir imge niteliği taĢıyan eserleri incelenirken onun yara-

tım sürecindeki etkileĢim aksları hakkında bilgi vermek, konunun objektiflikten 

kopmaması adına faydalı olabilir. 

 Ġsmet Doğan‟ın, tasavvufi imgeleri kullanmaya karar süreci, onun Adıya-

man‟daki çocukluk döneminden kalan hatıraları ve üniversitedeki öğrencilik yılların-

da, dayısının yanında çalıĢtığı matbaadaki tesadüflerle baĢlamıĢtır. Daha sonraki za-

man içerisinde dinî- tasavvufi öğeler, onun fırçasından yazı ve harf olarak çıkar. An-

cak onun resimlerinde yazı, dinî bir öğe taĢıyabileceği gibi tamamen din dıĢı bir öğe 

olarak ta yer alabilir. Önel Kurt ile yapmıĢ olduğu bir görüĢmede (Önel Kurt, 

2002:40), dinin kendisi için olan öneminden bahsederek öğrencilik yıllarında resim-

lerine yazıyı sokmasını ve resimler üzerine yaptığı okumaları, resmin dinle birlikte 

oluĢumu olarak tanımlar. AkyavaĢ‟ın “Kerbelâ” serisi ya da Ġnan‟ın “Mesnevi” kö-

kenli resimleri gibi bir kaynağı okuyup onu yorumlamaya dayalı olmayan eserleriyle 

bireysel olarak her ne kadar dinden uzaklaĢmıĢ olduğunu belirtse de kendi belleğinde 

kalanları resmine yansıttığını ifade etmiĢtir. 
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 1987 tarihli “Adsız” adlı eserinde, kaligrafiyle oluĢturulmuĢ insan-ı kâmil 

motifini doğrudan kullanmıĢtır. 1995 tarihli “Yazı-Beden” adlı eserinde ise çeĢitli 

kaligrafik parçalardan yeni bir düzenleme yapmıĢtır. Ancak her iki eser arasında uy-

gulama ve prensip açısından bir farklılık yoktur. Doğrudan alınan insan-ı kâmil figü-

rü ile birbiriyle bağlantısız kaligrafik yazılardan oluĢturulan figür, plastik bir yapı 

elemanı olarak yerlerini almıĢlardır. 

Sanatçının, 1994 tarihli “Yazı- Labirent-Beden” isimli eserinde, kûfi yazılarla 

oluĢturulmuĢ düzenlemenin labirenti hatırlatmasından dolayı eserde labirent ismini 

kullandığı varsayılarak 1995 tarihli “Yazı- Beden” isimli eserde de olduğu gibi kendi 

belleğinde kalan bir simgeyi resimleĢtirdiği söylenebilir. Ancak 1998 tarihli aynı adlı 

serinin birkaç resminde Mevlâna‟nın, “Ezeli hükme göre kâinatın bütün zerreleri çift 

çifttir ve her cüz‟ü kendi çiftine âĢıktır ” Sözüyle iliĢkilendirilebilecek çiftli çalıĢma-

ları bulunmaktadır (Sökmen, 1998:8). Sanatçı, adı geçen eserde, çerçeve olarak da 

birbiriyle tekrar oluĢturan yazıyla meydana getirilmiĢ gemi motifleri ve resimlerini 

kullanmıĢtır. Yine 1998 tarihli baĢka bir “Yazı- Beden” isimli eserde de, Hz. Ali‟nin 

sembolü olan gövdesi tamamen yazılarla kaplı bir aslan figürü kullanmıĢtır. 

Doğan‟ın, Alevi- BektaĢi kültürüyle ilintili olarak kullandığı imgeler bununla 

sınırlı değildir. Belki de çocukluk dönemlerinde iliĢkilerinin bulunduğu Alevilerden 

gördüklerinin (Önel Kurt, 2002:39) de etkisiyle, 1997-2000 yılları arasında “Yazı- 

Beden” olarak isimlendirdiği çalıĢmalarında, Hurufiliğe göndermeler yapmıĢ, tarikat 

yaĢantısında önemli sayılabilecek eĢyalardan aynaları resimlerinde çoğunlukla kul-

lanmıĢtır. 2000 tarihli “Harf - Beden” isimli eserinde yeniçeri bayrağından yola çıka-

rak BektaĢi olduğu bilinen yeniçerilerin ve BektaĢilerin simgelerini çalıĢmıĢtır. 

Doğan, yukarıda da belirtildiği gibi tasavvuf düĢüncesiyle ilgili eserlerden et-

kilenerek eserler yapmamakla beraber, yaĢam süreci içerisinde karĢılaĢtığı olaylar ve 

anıların onun belleğinde bıraktığı imgelerle resimler yapmıĢtır. Ġsmet Doğan‟ın eser-

lerinde kullandığı yazılar ise tamamı bilinçli olarak seçilmiĢ metinler değil, bir kısmı 

tesadüfidir. Kortun‟un (Kortun, 1990:s.y) belirttiği gibi, “ İttihat ve Terakki yazıları 

ya da Atatürk‟ün nutkundan alınanlar olduğu gibi sanatçı okunmaz kıldığı yazılar da 

kullanmıştır. Aslında bunlar birçok izleyicinin olduğu gibi genel olarak içeriğini bil-
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se de Doğan‟ın da ne olduğunu okuyamadığı yazılardır.” Sanatçı, kendi belleği gibi 

izleyicinin belleğindeki imgelere de içerik olarak katılımcı bir ivme kazandırır. 

  4.2.1.5. Serap Demirağ: 

 1980-1990 yılları arasındaki üretim sürecinde, Tansuğ‟un (Tansuğ, 1995:196) 

deyiĢiyle insan figürsüz pitoresk doğa görünümleri çalıĢan Demirağ, görünenin öte-

sinde bir yaĢamın varlığını, bilinen motiflerle duyumsatma çabasındadır. 

 

R 20. Serap Demirağ, Tuval üzerine karışık teknik. 1994. 70x80. 

“Birçok sanatçı aynı nesneleri kullanarak hatta birbirinden 

ayrımlı sayılmayacak nesne-mekan/ nesne- nesne ilişkilerinin 
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kurgulandığı, gene de birbirinden tamamıyla ayrımlı resimler 

yapmışlardır. Bu ayrımlaşmayı (farklılaşmayı) ortaya çıka-

ran, seçilen nesnelere yüklenen anlamlar ve nesne-

nesne/nesne- mekan ilişkilerinin kurgulanmasında temel alı-

nan düşünce ve/ ya da sanatçıların görme biçimleridir.” 

(Şenyapılı, 1995:48) 

Onun seçtiği tanıdık nesneler ise ruhun varlığını ve ölümden sonra da yaĢa-

mın devam ettiğini vurgulamak ister. 

 

R 21. Serap Demirağ, Tuval üzerine karışık teknik. 1994. 100x90. 



 59 

Demirağ‟ın, 1989‟da Erenköy ĠĢ Bankası galerisinde açmıĢ olduğu sergi, 

onun resimlerinde fantastik gerçekçiliğe bağlanabilecek sanat anlayıĢının yeni çeĢit-

lemelerine örnek olabilir. Köksal (Köksal, 1995:196), sanatçının bu dönem resimleri 

hakkında  “ Tümüyle sezgisel bir tasarım gücünün ürünü olan, bir oluĢum sürecini 

vurgulayan bu resimlerde Demirağ, evrenin, varoluĢun ve yaĢamın anlamını irdele-

yen, simgesel ve mistik yorumlara elveriĢli özgün, bireysel anlatımı geliĢtiriyor ” 

demektedir. 

 

R 22. Serap Demirağ, “Bir renk Bir ışık Bir soluk”,  2000. 120x110. 

Demirağ, eserlerinde birçok tanıdık nesneler kullanarak bunlara, üretim süre-

cinin farklı evrelerinde yeni anlamlar yükleyerek izleyiciye aktarmıĢtır. Demirağ‟ın, 

1995‟te Halkbank Sanat Galerisi‟nde açtığı sergide gelen izleyicilere dağıttığı metin-
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lerde, resimlerinde kullandığı nesnelere hangi anlamları yüklediği anlatılır. Zaman 

içerisinde yüklenen bu anlamları geliĢtirerek tasavvufi anlamları da bir ifade biçimi 

olarak kullandığı gözlemlenmektedir. 

 Sanatçının 1995‟te izleyicisine dağıttığı metinde, cam ile ilgili olarak keĢfe-

dilmesi gereken insan benliği tanımını yaparken, 2008 deki görüĢmede (ek-1), 

 

R 23. Serap Demirağ, Tuval üzerine karışık teknik. 2000. 120x110. 
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“Tasavvuf terminolojisinde cam, Allah dostunun kalbi için 

kullanılır. Tanrı âşığının kalbidir. Şeffaflıktır. 

“Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol” beyitinin görsel 

sunumu gibi gelir bana. Bu nedenle cam resimlerimde yer 

alır. 

Görünmezlikten, bilinmezlikten yeryüzüne düşen camlar, ne 

kadar bocalarlarsa bocalasınlar, o ilk ve saf hallerine kavu-

şabilirler. Yeter ki istesinler”. 

 diyerek, kullandığı imgelerin de tıpkı eserleri gibi zamanla geliĢime ve deği-

Ģime olan açıklığını vurgular. 

 Demirağ, eserlerinde genellikle nar, elma, kiraz, su damlası, cam, renk çubuk-

ları, cetvel, kabak, bezelye, kadeh gibi nesneler kullanmıĢtır. Sanatçı, 1995‟ten önce 

yapmıĢ olduğu resimlerde „nar‟ı, bir sistem olarak kullanmıĢ, onu atomların bir araya 

gelerek oluĢturduğu moleküler yapının örnekleri olarak algılamıĢ, bir tek kök hücre-

den sayısız moleküler yapının oluĢmasının da görsel örneği olarak betimlemiĢtir. 

1995‟ ten sonraki yapmıĢ olduğu resimlerdeki nar‟a ise Vahdet-i Vücut felsefesinde-

ki „kesrette vahdet‟ (çoklukta birlik ) anlamını yüklemiĢtir. Buna ilaveten, bazı ça-

lıĢmalarında ise ney ve semazenler ve Mevlevilik gibi konuları da iĢlemiĢtir. 

 Demirağ‟a göre, Hz. Mevlana‟nın felsefesindeki ney, onun tablolarında “in-

san-ı kâmil”in sembolüne dönüĢmüĢtür ve aĢk derdini anlatmaktadır. „Ney‟ benzi 

sararmıĢ, içi boĢalmıĢ, bağrı dağlanarak delikler açılmıĢ, ancak Yüce Yaratıcının 

üflediği nefesle hayat bulan, tıpkı insan gibi geldiği yere özlem duyan bir imgeye 

dönüĢmüĢtür. Onun resimlerinde „ney‟ delik deĢik olmuĢ sinesinden çıkan feryat ve 

iniltileri ile insanlara sırlar fısıldayan bir dosttur. 

 Resimde bütüne ulaĢmaya çalıĢan “birlik”ten koparılmıĢlık anlatılmaktadır. 

Ġki ney “ikili sistemi”, zümrüt küre, ulaĢılası zor olanı, suya gidenin ateĢi bulduğunu, 

ateĢe gidenin de suya kavuĢtuğunu betimler (S.Demirağ ile kiĢisel iletiĢim, 2008). 

 Semazenleri iĢlediği tablosunda, aynı konuları iĢleyen diğer ressamlardan 

farklı olarak o, insanın özüne kavuĢmasıyla büyümesinin sembolik anlatımının altını 

çizerken atomların moleküler yapısına ve Anadolu‟nun antik dönem tanrıçalarından 

Kybele‟ ye de göndermelerde bulunur. 
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 4.2.1.6. Balkan Naci İslimyeli: 

 Ġslimyeli‟nin sanatsal üretim süreci ve buna bağlı olarak oluĢturduğu sanatsal 

kimliği, Batı‟ya daha yakın bir bakıĢ açısından kaynaklanmaktadır. “Balkan Naci‟nin 

resimlerinde değiĢmeyen tek özellik onun batının akılcı tasarımcılığı ile kendi öz 

kültürümüzün derin duyarlığını birleĢtirebilmekteki baĢarısıdır.” diyen yönetmen 

Halit Refiğ, ( http://www.balkannaciislimyeli.com) bir bakıma bu iddiayı doğrula-

maktadır. Doğu ve Batı medeniyetine, kültür ve sanatına olan bu aĢinalık, sanatçının 

iç dünyasında vicdani bir çekiĢme, hesaplaĢma yaratmıĢtır (Önel Kurt, 2002:48). Bu 

devamlı hesaplaĢma hâli, onun sanatının kimliğini oluĢturmasında önemli bir refe-

rans kaynağıdır. 

Dinsel imgeler Ġslimyeli‟ye, yaĢadığı ve köklerinin geldiği toplumun bilinçal-

tını tanımasına dair rehberlik etmiĢtir. Öztokat bir yazısında Ġslimyeli için:  

“ İslam tasavvuf düşüncesinin çağdaş ve kavramsal bir yanı 

olduğunu düşünen İslimyeli, sanatçının serüveni ile bir dervi-

şin serüvenini yalnızlık, sürekli arayış ve kendini sorgulama 

hâli açısından birbirine benzetiyor. Kişinin hem kendi içinde 

hem de bulunduğu dünya içinde kendisine bir aidiyet alanı, 

bir anlam araması sorununu, dervişlerin sorunu ile benzer 

buluyor. Dervişlerin arayışında da, sonunda Tanrı ile birle-

şecekleri dairesel bir döngü olarak görüyor. Sanat yapıtları-

nı, sadece biçimsel özellikleriyle sınırlamayıp (renk vb.) , içi-

ne girip değerlendirmesinde tasavvufun yardımcı olduğunu 

söylüyor. Yapıtlarında simetri kullandığını söyleyen sanatçı, 

simetride tasavvufun yansıma olgusunu görüyor ve karşılıklı 

birbirine bakan iki şeyden hangisinin gerçek hangisinin ya-

nılsama olduğunu anlamanın güç olduğunu söylüyor. Simet-

rinin yansıyan- yansıtan ilişkisi ile yaratan – yaratılan ilişkisi 

arasında bağ kuruyor” (Öztokat ,1998:13), ifadesini kullan-

maktadır. 

 Sanatçının 1990 tarihli “Sır” sergisinde, tabletler üzerine yazdığı kendi Ģiirle-

ri, kullandığı boya katmanlarıyla tamamen okunamaz durumdadır. Ġzleyenler tarafın-

dan Arapçaya gönderme yaptığı düĢünülen yazılar aslında sanatçının kendi el yazı-

sından baĢka bir Ģey olmadığı gibi böyle algılanmasını da hedeflememiĢtir (Önel 

Kurt, 2002:48). Aynı sergide kullandığı ayak izlerinin, anlaĢılmaz- kaligrafik yazılar-
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la birleĢtiğinde Hz. Muhammed‟in ayak izi gibi algılanmasına da neden olduğu söy-

lenebilir. 

 

R 24. Balkan Naci İslimyeli, “Sır”,Tablet üzerine karışık teknik,1990, Sanatçının özel koleksiyonu. 

Ġslimyeli‟nin konudan doğrudan ilham almadığı, amacının dinsel bir olayı ya 

da zaten çözümlenmiĢ bir simgeyi olduğu gibi kullanarak çağdaĢ bir üretimin var 

olamayacağı düĢüncesi, onu farklı bir noktaya çekmiĢtir. Onun, imgelerin yüklendiği 

anlamlar ancak çağdaĢ bir biçimde yeniden yorumlandığında güncel ifadesine kavu-

Ģur düĢüncesinden yola çıkarak (http://www.balkannaciislimyeli.com) “Suret” sergi-

sinde konu olarak aldığı dinsel imge ve sembollerin içine kendini koymasının ve 

hikâyelerin kahramanının kendisi olmasının nedenleri de açıklanabilir. 

Ġslam felsefesinde varlığın görünen yanı, beĢ duyu ile algılanan yönü; tasav-

vufta ise tanrısal varlığın dıĢ dünyada ya da insan gönlünde tecellisi anlamına gelen 

suret, Ġslimyeli‟nin resimlerinde kavramların özle yeniden açıklanması olarak yorum-

lanabilir. Buradaki öz, insanın kendi özü olarak kabul edilebilir. Ancak suretin anlam 

karĢılığından biri de Tanrısal varlığın tecellisi olarak algılandığında, yorumlanan 

konuların kendi baĢlarına birer suret olma hâli ile özün de kendi baĢına bir suret ol-

ması, Ġslimyeli‟nin konuyu aslında ontolojik olarak çözümleme çabasının bir sonucu 
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olduğu kanısını uyandırır. Yani buna suretlerin suretle açıklanması da denebilir. “Ġn-

sanın Kendi Kendini Kurban Etmesinin Resmidir” isimli çalıĢmasında Ġslimyeli ken-

dini Hz. Ġbrahim‟in yerine koyarken, “ Sanatçının Kendini Elinin Aynasında Gördü-

ğünün Resmidir” isimli çalıĢmasında ise Hz. Ali‟ye ait bir sureti yine kendi suretiyle 

(öz) yeniden yorumlaması örnek olarak verilebilir. 

 

R 25. Balkan Naci İslimyeli, “Suret” serisinden “İnsanın Kendini Kendine Kurban Ettiğinin Resmi-

dir”, 1997-98. 

Ġbn-i Arabî (Aktaran: Demirli, 2006:185) suretlerin tecellisi konusunda, Hz. 

Ġbrahim‟in ateĢe atılmasını Ģöyle yorumlar; 

“ İbrahim (a.s), ateşin kendisine yaklaşan canlılara acı veren 

bir şey olduğu hakkındaki ön bilgisi nedeniyle ateşi gördü-

ğünde azap duymuştu. Allah‟ın ateşte ve ateşten dolayı kendi 

hakkında neyi amaçladığını anlamamıştı. Bu acıların varlı-

ğından sonra ateş, rengi değişmeden, İbrahim hakkında serin 

ve esenlik verici olarak ortaya çıktı. Söz konusu suret, insan-

ların gözünde ateş olan şeydi. Tek bir şey, onu görenlerin 

gözlerinde türlü türlü oldu.” 



 65 

 Yukarıda aktarılan örnek, Hz. Ġbrahim‟in, Hz. Ġsmail‟i değil aslında kendi 

kendini kurban etmesi olayını hatırlatır niteliktedir. Çünkü yakmayan ateĢ ve kesme-

yen bıçak, suretlerin, insanların gözünde faklılaĢması olarak görülebileceği gibi 

Ġslimyeli‟nin resimlerinde Hz. Ġbrahim‟in, Hz. Ali‟nin, ve Eshab-ı Kehf‟in suretleri 

de sanatçının düĢüncesinde farklılaĢmıĢtır. 

 “Sanatçının Üç Yüz Yıllık Uykusunun Resmidir” isimli eserde Ġslimyeli, Ku-

ran-ı Kerimde “Eshab-ı Kehf” olarak geçen yedi uyurların yüzlerine kendi suretini 

koymuĢ, “Sanatçının Susarak Çile Çektiğinin Resmidir” adlı çalıĢmada ise tasavvufta 

1001 çile olarak bilinen görevlerden biri olan susma orucuna göndermelerde bulun-

muĢtur. 

 

R 26. Balkan Naci İslimyeli, “Sanatçının 300 yıllık uykusunun resmidir”, 1997-98, 90x105, Tuval 

üzerine karışık teknik, Sanatçının özel koleksiyonu. 

Tasavvuf‟a dair imgeler kullanmasına rağmen böyle bir sorun ve yaklaĢımı 

olmadığını belirten Ġslimyeli, dinin kendisi ve eserleri için ayrı bir kategori olmadı-

ğını ve dinin simgelere ve formlara dönüĢmesi halini o alanın satıĢı olarak değerlen-

dirir. Bu sebepledir ki, dine ve tasavvufa ait hiçbir imgeyi doğrudan kullanmadığını 

vurgular (Önel Kurt, 2002:47). 
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R 27. Balkan Naci İslimyeli, “Suret” serisinden “Sanatçının Susarak Çile Çektiğinin Resmidir”, 

1997-98. 

 Sanatçının, halk sanatından eserlerine taĢıdığı cam altı resimler ve taĢ baskılar 

da tıpkı dinsel imgeler gibi doğrudan alıntı yapılarak kullanılmamıĢ, sanatçının bel-

leğinden resimlerine yansıyan öğeler olarak yerini almıĢtır. Onun, cam altı resimleri-

ne yaptığı göndermeler ile Hüsamettin Koçan‟ın eserlerindeki cam altı yorumları bu 

bağlamda benzerlikler taĢımaktadır. 

 4.2.1.7. Fikret Otyam: 

 Buraya kadar incelenmiĢ olan sanatçılar ile Otyam, gerek resimlerindeki ko-

nular ve gerekse duyumsama bakımından birbirlerinden ayrıĢmaktadır. Bu bağlamda, 

Otyam‟ın sanat yaĢamı ve eserleri ile ilgili genel bir yargıya varmak elbette onun 
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eserleri ve biyografisiyle mümkündür. Ancak, onun 1994-95 ve 1996 tarihli Semah, 

Hz. Ali, Hünkâr Hacı BektaĢ-ı Veli ve Mevleviler isimli tabloları, sanatçının Alevi- 

BektaĢi kültürüne olan derin sevgisi ve ruhsal aidiyet duygusu ile açıklanabilir. 

 

R 28. Fikret Otyam,” Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli”, 1991. 120x120. 

Otyam‟ın akademik sanat serüveni 1945‟te baĢlamıĢtır. Onun öğrencilik yılla-

rı D Grubu ve kadrolarının akademiye hâkim olduğu yıllara denk gelir. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında kurulan Müstakiller ve D Grubu, Atatürk‟ün çağdaĢlaĢma politikasın-

dan yola çıkarak yaptıkları modernleĢme çabaları ile batıda geliĢen çağdaĢ sanat 

akımlarını Türk resmine hemen uygulamak istemiĢler, bu ise ġevket Rado‟nun da 

belirttiği gibi halkın resim sergilerine olan ilgisini azaltmıĢtır (TaĢ, 2001:33) Ancak, 

Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından yönlendirmeli de olsa halkın ayağına inmek ya da 

halkın kendi geleneklerine ve geleneksel sanatlarına sığınma fikri l0‟lar grubunu 
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doğurmuĢtur. Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından yönlendirilen grup üyeleri aynı za-

manda onun akademi öğrencileridir. Bu dönemde Bedri Rahmi Eyüboğlu, vazgeçil-

mez bir kaynak olarak benimsediği halk sanatının öğrencileri tarafından sevilip be-

nimsenmesine önayak olmuĢtur. 

 

R 29. Fikret Otyam,” Hz. Ali”, 1994. 100x100. 

Türk Resim Sanatı‟nda ilk kez bir grup sanatçı belli bir sanat anlayıĢı çevre-

sinde toplanarak ortak bir sanat biçemi oluĢturmaya çalıĢmıĢtır. Bu yönüyle bakıldı-

ğında On‟ların birlikteliği, onları daha önce kurulan ressam birliklerinden ayıran 

önemli bir geliĢme olarak nitelendirilebilir. 

Bedri Rahmi, On‟lar Grubu‟nun ikinci sergisi üzerinde yaptığı değerlendirme 

de, “Nedim, Mustafa, Leyla, Fahrünnisa, Ivi, Saynur, Hulusi, Fikret Elpe, Maryam, 

Palan‟ın yapıtlarını baĢarılı bulacak ve “henüz bunlar kadar piĢkin olmamalarına 
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rağmen” açıklamasıyla “Mehmet, Turan, Sedat, Fikret Otyam, Edit, Alis, Osman, 

Ġhsan”ın da gelecek vaat ettiğini belirtecektir (Giray, 1993:10). 

 

R 30. Fikret Otyam,” Mevleviler”, 1991. 

O dönemde hocası Eyüboğlu tarafından henüz piĢkin olmamasına rağmen ge-

lecek vadeden Fikret Otyam, çok yönlü ve renkli yaĢamına sayısız sergiler, derleme-

ler, kitaplar ve yayınları sığdırarak, sadece ressam yönüyle değil aydın kiĢiliğiyle de 

duayen ve usta ünvanını almıĢtır. 

 

R 31. Fikret Otyam,”Semah”, 1996. 
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Onun, gazeteci yönü, Anadolu‟yu ve zengin kültürünü keĢfederken fotoğraf 

sanatçısı Otyam, Anadolu‟nun kültürel yaĢamını ve insanlarını belgelemiĢ, ressam 

yönü ise bu engin kültürü tuvallerine aktarmıĢtır. UlaĢ Özdemir‟le yaptığı bir söyle-

Ģide,  

“Geçen gün Arif Sağ ile oturuyorduk. Nedim ağabeyim de 

var. Arif Sağ beni gösterip;‟ Nedim Ağabey biz bu adamı çok 

seviyoruz. Biz daha A diyemezken, bu adam Türkiye‟yi sarsan 

Alevi röportajları yaptı” dedi.‟ben Yezidim be Arif‟ de-

dim.„Seni on bin Alevi ye değişmem.‟ dedi.” (Demirel, 

1997:296). 

 

R 32. Fikret Otyam,”Hz. Ali!nin Cenazesi”, 1995. 

Yukarıdaki anısını anlatırken aslında kendisinin bir Alevi olmadığına da dik-

kat çeker. Ancak resimlerine konu ettiği Alevilik ve BektaĢilik ile ilgili imgeleri 

unutturmamak ve yaĢatmak adına kullandığını ifade ederek bir aidiyeti vurgulamak 

ister (Fikret Otyam‟la kiĢisel iletiĢim. 02.02.2010. ek-2) 
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Sanatçının, eĢi Filiz Otyam‟la beraber 1996 yılında Garanti Sanat Galerisinde 

açtığı sergide, Hünkâr Hacı BektaĢ-ı Veli ve Hz. Ali tabloları, serginin en çok beğeni 

toplayan ve ilk baĢta satılan eserleri olarak ifade edilmiĢtir (Demirel,1997:296). 

Otyam hakkında çıkan bu haber, ona, bu kültüre duyduğu sevginin, o kültüre ve 

inanca sahip insanlar tarafından verilen karĢılığının bir niĢanesi olarak da algılanabi-

lir. 

 Otyam‟ın sanatsal üretim sürecinde, tasavvufun ve buna bağlı imgelerin belir-

leyiciliği, yukarıda ismi geçen ressamlar kadar doğrudan ya da dolaylı olmaktan çok, 

onun Anadolu kültürlerine olan aidiyeti ile ilgili bir durumun sonucudur denilebilir. 

Onun, gazeteci, fotoğrafçı, ressam ve derlemeci kimliği, birbirinden ayrıĢmadan, her 

alan birbirine ve sanatçının Anadolu insanına bakıĢ ve yorumlayıĢ biçimine hizmet 

etmiĢtir. 

 4.2.1.8. Ergin İnan: 

 Ġnan, “Mesnevi”, “Ġlyas Mektubu” ya da “Amos Mektubu” gibi çalıĢmaların-

da, kendisi için önem taĢıyan bir dinsel simge ya da öykünün, belleğinde bıraktıkları 

olarak dinselliği resimlerine taĢır. Burada Ġnan için belirleyici olanın, o imgenin res-

mini yapmak değil, konuyu kendiyle özdeĢleĢtirdiği yanlarıyla resmetmek olduğu 

gözlenir. Ergin Ġnan için yapıtlarında kullandığı eski kitap sayfaları ve yazı, yarattık-

ları dinsel çağrıĢımın ötesinde estetik birer öğe olarak önem kazanmıĢtır. Ġnan‟ın 

yapıtına konu ettiği tasavvuf ise inanç boyutunda değil, Mevlana ile ilgili örneklerde 

olduğu gibi düĢünce boyutundadır denilebilir. 

 Ġnan‟ın, okumadığı ya da okuyamadığı eski kitapların, inanç sınırları içinde 

olup olmaması, sanatçının üretim sürecinde, eserlerinde irdelediği sorunlar arasında 

hiçbir Ģekilde yer almaz (Giray, 2001:194). Buna rağmen 1989 yılında Ankara 

A.K.M de düzenlenen karma sergide Ġnan‟ın eseri, onun deyimiyle; “Osmanlıca ve 

Arapça yazıları tabulaĢtırmıĢ bir grup tarafından” tahrip edilerek sergiden kaldırıl-

mıĢtır (Cumhuriyet, 15.3.1989). Bu saldırının sebebi ise, Ġnan‟ın eski yazılar üzerine 

kurguladığı klasikleĢen figür yorumlarından baĢka bir Ģey değildir (Giray, 2001:194). 

Ġnan‟ın yaĢadığı üzücü durum, bu araĢtırmanın içeriği açısından önem arzetmektedir. 
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Çünkü sanatçı, bu makûs olaydan sonra Mesnevi serisine daha çok önem vererek 

çalıĢmalarını bu yönde arttırmıĢtır. 

“İnan‟ın Mesnevi gravür dosyaları, bu kararlı gelişimin gös-

tergesi olarak ortaya çıkan çalışmalar arasında önemli bir 

yer alacaktır. Mesnevi serisi, her biri 150 adet basılan 100 

baskı, 7 dosya hâline getirildi. Vahdet-i Vücut, tasavvuf ilke-

leri, Tanrı, yaratılış, peygamberlik, çeşitli dinler ve inançlar 

gibi konuları Mevlana‟nın coşkulu dünyasını, düşün yapısını, 

akılcı üslubunu yansıtan satırlarla örülü Mesnevi, İnan‟ın 

yapıtlarında yorumlanır.” (Giray, 2001:198) 

 Ġnan‟ın Mesnevi serisi, desen ağırlıklı çalıĢmalardan oluĢmaktadır. Bu desen-

ler, birçok böceğin yüzey üzerindeki girift dağılımından oluĢmaktadır. Arka planda 

ise Mevlana‟nın Mesnevi‟sinde yansıttığı temel görüĢlerin özünü sunan simgesel 

anlatımlar yer almaktadır. DerviĢ Baba resimleriyle baĢlayan bu seri, Mesneviden 

alınan kesitlerle sürer. Mevlevi sarığı, çarkıfelek, yaratılıĢ ve dinlerin simgeleri, ya-

pıtların merkezinde anıtsal formlarda betimlenirler (Giray, 2001:198). 

 

R 33. Ergin İnan, “Mesnevi” Gravür. 1989. 78x51 
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R 34. Ergin İnan, “Mesnevi” Litografi. 1989. 60x41.British Museum/Londra. 

Ergin Ġnan‟ın, araĢtırmanın konusunu ilgilendiren eserlerinden biri de „Amos 

Mektubu‟dur. Amos, ĠÖ.8 yüzyılda onun deyiĢlerinden ve gördüğü düĢlerden yazdığı 

veya yazdırıldığı kıyamet bildirgesinden oluĢan bir kutsal kitaptır. Peygamber Amos, 

bu kitapta, putperestlik yapıp Baal ve Astarta tanrıları için tapınaklar yaptıran Ġsrail 

krallığının ve ona destek olan halkın Yehova‟nın dininden uzaklaĢtığını, içine düĢ-

tükleri zorbalık, rüĢvet ve yoksul hakkı yeme gibi ahlâksızlıkların, Ġsrail oğullarının 

baĢına büyük bir felâket getireceğini sezmiĢ, ve bu durumu Ġsrail oğullarına açıkla-

mıĢ ancak Peygamber sözüne kulak asan olmamıĢtır ( Montet vd., 2006:174). 

 Ġnan, her sayfası 17,5x 24.5 cm boyutlarında olan ve katlanarak bir defter 

haline gelen Amos Mektubu isimli çalıĢmasıyla sanatın, yüzyıllarca öncesindeki uy-

garlıkların yaĢamlarına dair bilinmezlere ıĢık tutmaktadır denilebilir. 
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R 35. Ergin İnan, “Amos Mektubu”, 17 Parçada açılan defter kolaj,desen, yağlı boya, 1994. Sanatçı 

koleksiyonu. 
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 Ergin Ġnan‟ın, Ġlyas Mektubu isimli çalıĢması ise onun 1993 tarihli sanat üre-

timlerine örnek alması açısından önem arz etmektedir. 

 ĠÖ.9 yüzyılda, halkını puta tapmaktan alıkoymaya çalıĢan, kendilerinin ve 

atalarının Rabbi olan Tanrıya inanmaya çağıran (Saffat, 123-126) Ġlyas, Hz. Nuh‟tan 

önce peygamber olan Hz. Ġdris‟tir. Onun, hem Ġlyas hem de Ġdris olarak tanımlanma-

sının sebebini ise Arabî;  

 “ Allah, onu yüce bir yere yükseltmiştir. İdris, feleklerin 

kalbi olan güneşe yerleşmişti. Sonra, Ba‟lebekke köyüne gön-

derildi. Ba‟l, bir put adıdır, bek ise o köyün hükümdarıdır. 

„Ba‟l‟ diye isimlendirilen bu put, hükümdara aitti. İlyas‟a- ki 

o İdris‟tir- Lübnan denilen dağın parçalanması, ateşten bir 

at olarak gösterildi. Lübnan, ihtiyaç anlamına gelen lübane 

kelimesinden türetilmiş bir isimdir. Böylece İdris‟in bütün 

araçları ateştendi. Atı görünce, onun üzerine bindi ve kendi-

sinden şehvet düştü. Böylece şehvetsiz akıl oldu ve nefsani 

gayelerle ilgili bir amacı kalmadı. Hak (şehvetsiz sırf akıl ha-

line gelmiş) İdris‟te münezzeh (bir varlık) olarak bilinmiş, 

böylece İdris, Allah‟a dair bilginin yarısını elde etmiş-

ti…”(Aktaran: Demirli, 2006:200) olarak açıklamıĢtır. 

 „Ġlyas Mektubu‟, el yapımı kağıt üzerine, yer yer silinmiĢ ve okunamayan eski 

yazıların üzerine Ġnan‟ın böcek yorumlarının dağıldığı bir kompozisyondan oluĢmak-

tadır. Eserin merkezine yerleĢtirilmiĢ olan pervane böceği, maĢuka âĢık olmuĢ âĢığın 

kendini kurban etmesinin sembolik bir anlatımı olarak duyumsanabilir. 

 Ġnan‟ın yapıtlarında, insanın dünyada varoluĢuna dair ipuçları ve onların ya-

Ģamlarını düzene sokan inanç sistemleri, isim olarak yerlerini almaktadır. Sanatçı 

varlığın anlamını, yaĢam ve sonrasını çözümlemeye çalıĢırken, ayrıntılarda farklılık 

gösteren ancak tek Tanrı inancı çerçevesinde birleĢen inanç sistemlerine vurgu yap-

maktadır (Giray, 2001:216). 
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R 36. Ergin İnan, “İlyas  Mektubu”, El yapımı kağıt üzerine  yağlı boya, 1993.19x13. Özel koleksi-

yon. 
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4.2.2. XIII. Yüzyılda Anadolu’da Etkin Olan Tasavvufi Düşüncelerin 

Ahmet Atan, Erol Akyavaş ve Gülsün Erbil’in Eserlerine etkileri. 

4.2.2.1. Ahmet ATAN 

 Ahmet Atan, buraya kadar incelenmiĢ olan sanatçılar arasında hem konu, hem 

de biçim farklılığı açısından, en çok üzerinde durulması gereken sanatçılardan birisi 

olarak değerlendirilebilir. 

 Bu araĢtırmanın amacı, 13. yüzyılda etkin olan tasavvuf hareketlerinden ve 

düĢünce sistematiğinden etkilenerek eserlerine bu düĢünceyi yansıtan sanatçıları in-

celemek olduğuna göre evren ve sınırlılıklarda belirtildiği üzere seçilmiĢ olan sanat-

çıların, bu düĢüncelerini nasıl, neden ve ne Ģekilde eserlerine aktardıkları sorusunun 

cevabı temel amaç olarak ele alınmıĢtır. Eserlerinde, tasavvufa dair imge ve sembol-

ler kullanan sanatçılar, bu imgeleri kullanım amaçlarına göre gruplandırılmıĢtır. 

 Ahmet Atan, bu gruplama içerisinde, tasavvufun düĢünce ve içsel kabulü ile 

bu yaĢayıĢın dıĢavurumlarını, plastik bir ifade unsuru olarak eserlerine yansıtmakta-

dır. Ancak buradaki plastik ifade, salt bir ifadeden çok etkileĢimin beraberinde getir-

diği içe dönük bir anlatımdır. 

 Sanatçı ile 03.02.2010 tarihinde yapılan görüĢmede (ek-2), kendisinin yapmıĢ 

olduğu bu çalıĢmaları, tasavvuf düĢüncesinde değil, tasavvufi düĢünceye sahip olma-

sından dolayı, günü birlik değiĢebilen beğeni ölçütlerinin baskısı altında olmaksızın, 

kimi zaman figüratif, kimi zaman non-figüratif, bazı serilerinde fovist, yeni dönem 

çalıĢmalarında ise empresyonist ve ekspresyonist bir anlayıĢın karıĢımında, içine 

sosyal realizmi de katarak eserler ürettiğini dile getirmiĢtir. Bu eserlerin ortak özelli-

ğinin ise aynı espri, aynı öz, aynı biçim ve aynı anlayıĢla renkleri ve çizgileri uygu-

ladığının savunusunu yapar. Sanatçı, resimleriyle ilgili olarak yapılan çocuksu, spon-

tane ve heyecanlı eleĢtirilerini ise, kendisinin, tasavvufi bir düĢünüĢün beraberinde 

getirdiği iç huzur, dinginlik, hırstan uzak tevazu, berraklık, kadercilik, vs. gibi sebep-

lerin bir sonucu olarak görür (A. Atan ile kiĢisel iletiĢim, 3 ġubat 2010). 

 Atan‟ın eserlerinde, bahsi geçen diğer ressamlar gibi tasavvufa dair imgeler 

bulmak zordur. Hatta dönemsel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda onu bazen 
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peyzaj ressamı, bazen fovist, bazen empresyonist, bazen toplumcu realist, bazen de 

kavramsalcı bir sanatçı olarak görmek mümkündür. Ancak o, sanatın hangi boyutun-

dan bakılırsa bakılsın ya da sanata hangi boyuttan bakılırsa bakılsın, sanat kavramı-

nın ekseninde ruh ve madde iliĢkisinin varlığına vurgu yapar. Yani görünmeyen un-

surların sanat yoluyla görünür hâle getirilmesine… Bu bağlamda, Paul Klee‟nin, 

mistisizmin ekseninde eser ortaya koymuĢ bir sanatçı olduğunu söyleyen Atan, 

Klee‟nin “ Önemli olan görüntü değil, görünen görüntünün arkasındaki görünmeyen 

gerçeği görebilmektir.” sözüne de göndermelerde bulunarak bu görüĢün tasavvufi 

anlamda kendisiyle örtüĢen bir kavram olduğunu dile getirir. 

 Toplumları ayakta tutan en önemli sütunlardan biri olarak dini gören Atan, 

dinleri geniĢ bir otobana benzetir, tasavvufu ise o yolun içindeki beyaz Ģeritlere. Ve 

“tasavvufu anlamak dini anlamak demektir.” der. Klee‟nin düĢüncesini, görüntüye 

bağlanmak belli bir insan zümresinin iĢiyken, görünenin arkasındaki gerçekliği gör-

mek ise talip olanların iĢidir. Dolayısıyla tasavvuf, insan yaĢantısını dolaylı değil 

direkt etkilemektedir diye yorumlar. Atan, bunu söylerken Ģunu da ilave etmektedir: 

“ Biz bunun adına tasavvuf diyoruz ama belki de sanatçıların, terminolojiyi bilerek 

ya da bilmeyerek hayatlarına uyguladıkları bu yaĢantı tarzı, tasavvufun kendisi de 

olabilir. Ressam ister soyut temalar üzerinde isterse somut temalar üzerinde çalıĢsın 

bu özel durum değiĢmez.” 

 Atan, bir sanatçının sanatsal kudretini her Ģeye yansıtabileceğini ve bunun bir 

değiĢim olarak nitelendirilemeyeceğini düĢünür. Yaratıcının, imzasını zerreden küre-

ye kadar her Ģeye uygulayabilecek bir yeteneğe, bir kudrete sahip olduğunu ve bu 

kudretin ispatını da atamız olarak saydığımız Hz. Âdem‟de yansıttığını dile getirir. 

 Cézanne‟ın: “ Doğadaki her Ģey silindir, koni, dikdörtgen gibi geometrik bi-

çimler üzerine temellenir.” öğretisini, Allah‟ın, yatay, dikey ve helezonik formları 

Hz. Âdem‟in bütün vücuduna uygulaması olarak algılar. 

 Atan‟ın doğayı ve insanı bu Ģekilde algılama süreci ise yine özünü tasavvuf 

düĢüncesinde bulur. 
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“ Yaratıcı imzayı Hz. Âdem‟e atarken âdemi yaratma, onu 

var etme zarfını (burada âdemin cesedi zarf ruhu mazruf tur) 

iyi irdelemek lazımdır. Biz zarfın peşine düşerken mazrufu ya 

da içindekini inkâr ve ihmal etme durumunda olamayız. Bun-

lara bakarken yaratımcı olan, gerçek güçlere sahip olan, 

gerçek Sâni olan yani gerçek sanatçı olan Allah‟ın yarattık-

larına bakarak kendisi hakkında bir bilgi, bir algı sahibi ola-

biliriz. İşte burada parçadan bütüne doğru gitme var, bütün-

den parçaya doğru gelme var. Yani her şeyden bir şey almak, 

bir şeyden her şey vermek. Bu da bizim tasavvufi manada, o 

en büyük sanatçının varlığını bilmek, kabul etmek, sanata yö-

nelik cilvelerini görmek ve onun, karşısında da ipuçlarını ya-

kalamak, kısacası, bu mevcudun var olan şifrelerini deşifre 

etmek anlamına geliyor.” 

 Ġbn-i Arabî Füsusul Hikem adlı eserinde doğayı Allah‟ın “Rahman” sıfatının 

bir yansıması olarak görür (Aktaran: Demirli, 2006:254). Atan‟ın, “ her Ģeyden bir 

Ģey almak, bir Ģeyden her Ģey vermek” sözünden yola çıkarak onun son dönem de 

yapmıĢ olduğu peyzaj resimlerinin, Ġbn-i Arabî‟nin düĢüncesiyle paralellik taĢıdığı 

söylenebilir. Sanatçının, kendini ifade biçimiyle, bu ister soyut biçimde isterse somut 

biçimde olsun bir dıĢavurum olarak yansıma olayıdır. 

 

R 37. Ahmet Atan, “Peyzaj”, Tuval üzerine yağlı boya, 2009 Sanatçı koleksiyonu 
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“ Allah, kendi imzasını her biri birbirinden farklı yüz binler-

ce çeşit hayvana da atmış. Yine birbirinden farklı milyonlar-

ca bitkiye de atmış, insana da atmış. Burada anlaşılması ge-

reken bence şu olmalı: Tek elden atılmış imza birçok objede, 

varlıkta farklı biçimlere bölünebilir. Ama bu sözü tanımlar-

ken Klee„nin sözünü de anlamak, algılamak ve uygulamak 

gerekir. Neydi o? Bir görüntü var, bir de gerçek var. Görüntü 

gösterilendir aslında. Gösterge bilim açısından gösteren var, 

gösterilen var, gören var. Gösterenin gücü ne kadar büyük 

olursa olsun, gösterilen üzerindeki gücü yansıtsa da gören 

görme kültürüne göre onun ya bütününü görebilir, ya bir cü-

zünü görebilir, ya da hiç göremez. Onun görmemesi o kudre-

tin olmaması anlamına gelmez.” 

Atan‟a göre, iyi bir peyzaj ressamı, iyi bir portre ressamı olamayabilir. Bunlar 

teknik konudur. Fakat bunlar biçimsel farklılıklardır. Özde ise o imzanın sahibi, ruha 

dayalı güçlerini, sahip oldukları birikimlerini kimi zaman portrede kimi zaman pey-

zajda kimi zaman ise abstre çalıĢmalarda bunu yansıtabilir. Görme kültürüne sahip 

olan bir kiĢi; farklı biçimlerdeki çalıĢmaların tek elden çıkmıĢ olduğunu fark edebilir. 

 

R 38. Ahmet Atan, “Mezarlık”, Tuval üzerine yağlı boya, 2009 Sanatçı koleksiyonu. 
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Atan‟ın, peyzajlarında zaman zaman kullandığı mezarlıklar ya da mezar taĢla-

rının üzerinde “hüve-l baki” sözü yazar. Anlam olarak bu cümle, “Allah‟tan baĢka 

her Ģey ölümlüdür.” demenin bir karĢılığıdır(Ayvazoğlu, 1982:70). Ancak, sanatçıya 

göre bu görünenin arkasına bakıldığında insanın da “Hayy” sıfatının varlığına iĢaret 

etmektedir. Bu nasıl gerçekleĢir? Ġster cennette isterse cehennemde olsun sonsuza 

kadar Allah‟la beraber olma durumu vardır. Burada sanatçıyı ilgilendiren kısım, cen-

net veya cehennemde kalma veya bu kavramı açıklama değil, sonsuzluk kavramıdır. 

Yani bir Ģekilde yaratıcıyla beraber sonsuza kadar kalma durumudur. Dolayısıyla 

hüve-l baki sözünün yazılı olduğu mezar taĢı, bir kapıdır ve o kapı sonsuzluğa açılan 

kapıdır. Atan, bütün bu olayları kendi akıl süzgecinden geçirdiğinde, aslında asimet-

rik bir zamanın yolcuları olduğumuz fikrini ortaya atar. 

 

R 39. Ahmet Atan, “Asimetrik  Zaman”, Tuval üzerine yağlı boya, 2009,150x200.  58. Devlet Resim 

ve Heykel Yarışması Resim Büyük Ödülü. 
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Estetik teorisi ve felsefe bakımından doğa güzelliği ile sanat güzelliği arasın-

daki ayrılığın üzerinde en çok Kant sonrası idealist felsefe ve idealist estetik durmuĢ, 

özellikle bu Hegel‟de, Vischer‟de ve çağımızda da B.Croce‟de temel bir estetik sorun 

niteliği kazanmıĢtır (Tunalı, 1989:179).  Ġslami tasavvuf düĢüncesinde 13. yüzyılda 

Ġslam mütefekkir ve mutasavvıflarının, varlık ve varlık tabakaları ile ilgili çok detaylı 

araĢtırmalar ve tespitler yaptığı bilinmektedir. Batı estetiği ile Ġslam estetiği arasın-

daki en temel farklardan birisi de Ġslam düĢünürlerinin tümdengelimciliğine karĢın 

Batılı felsefecilerin tümevarımcılığıdır. Örneğin; doğa güzelliği konusunda 

Immanuel Kant; “Eğer bir doğa varlığı olarak bir nesneden, bir canlı varlıktan hoĢla-

nıyorsak, bu hoĢlanma onun varlığı ile ilgilidir. Bu bakımdan, böyle bir nesneye ya 

da canlıya sanatsal anlamda güzel diyemeyiz.” der (Tunalı, 1989:179).   

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ise doğa güzelliği ve sanat güzelliği arasın-

daki ayrılığı daha derinden temellendirir. Hegel,“Vorlesungen über Aesthetik” adlı 

eserinde bu konuyu iki ayrı yönden değerlendirmiĢtir. Birincisi, onun doğa güzelliği-

ne olan karĢı çıkıĢıdır. Hegel, doğanın tinden doğan sanat güzelliği karĢısında bir 

değer ve öneminin olmadığını ve sanat güzelliğinin, mutlak güzelliğin bir ürünü ol-

duğunu düĢünür. Doğa güzelliği konusunda Hegel‟in aldığı ikinci tavra gelince, bu-

rada Hegel‟ in çıkıĢ noktası doğadır. Hegel, doğanında güzelliğinin bulunduğunu 

görür. Doğanın güzelliği nasıl yadsınabilir? Yapılacak Ģey, bunu yadsımak değil te-

mellendirmek olmalıdır diyerek doğada da güzelliklerin olduğunu ama ne var ki, 

doğa güzellikleri objektif tine dayanırken sanat güzelliklerinin mutlak tine dayandı-

ğını ifade eder (Tunalı, 1989:181).   

Ġbn-i Arabî‟nin “doğa” hakkındaki çözümlemesi ise çok daha net ve kısadır. 

Arabî, vahdet-i vücut düĢüncesinden hareketle “Doğa Allah‟ın Rahman sıfatının yan-

sımasıdır ” der. Atan‟ın doğa güzelliği ile sanat güzelliği hakkındaki görüĢleri ise 

Hegel ve Kant ile kısmen paralellik taĢısa da özünü yine tasavvuf düĢüncesinden alır. 

“Bir Allah‟ın yaratığı güzel var bir de Allahın yarattıklarının 

yarattığı güzel var. Bu konuyu şirk koşma anlamında söyle-

miyorum. Allah bir ayetinin açıklamasında “Ben ruhumdan 

bir parçayı Âdem‟e ilkâ ettim.” diyor ve ruh hakkında da siz 

yeterli bilgiye sahip değilsiniz diye devam ediyor. Dolayısıyla 
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içinde yaşadığımız dünya ve daha geniş anlamda kâinat, Al-

lah‟ın yarattığıdır. Ama yarattığı kuluna da bir cüzi irade 

vermiştir. Bu irade onu özgür, özgün ve özerk kılar. Ancak, 

insanın sınırları çizilirken Yaratıcı, bütün bu sınırları kuşa-

tan bir irade ile kendisini donatmıştır. Dolayısıyla insan ken-

di sınırı içerisinde çalışmalarını yürütürken Allah‟ın ortaya 

koymuş olduğu eserleri, onun yaratmış olduğu varlıkları öz 

olarak kavrayarak onun yüceliği konusunda, kudreti ve diğer 

sıfatları konusunda düşünmeye ve idrak etmeye sorumlu ve 

yetkin olur. Bu yetkinlikle beraber insan, onun, kudreti karşı-

sında boyun eğmiş, Yaratıcısını tanımış ve O‟na ibadet etmiş 

olur. Ayrıca, Allah‟ın Hayy sıfatıyla onunla beraber sonsuza 

kadar beraber olur. Ancak sonsuza kadar kendisiyle beraber 

olmayı vadettiği zümre sadece kendisini tanıyan ve itaat 

edenlerle sınırlı değildir. Onu reddeden ve ya inanmayanlara 

da bu beraberliği vaat etmiştir.” 

 Atan, “Akıl nerededir?” sorusuna Hz. Ali‟nin “Akıl kalptedir.” cevabı ile kar-

Ģılık verir. Bu kıssa aynı zamanda ona, tasavvufa dair bir yaĢantı tarzının ipuçlarını 

da verir. Yani kalp gözüyle görme, kalp aklıyla değerlendirme. Kalp aklıyla analiz 

etme, kritiğini yapma, sorgulama, yargılama ve bunu uygulama durumu ile ortaya 

çıkan bir insanın yaĢantı tarzını belirler. Bunun gerçekleĢme nedenlerini ise Allah‟tan 

kuluna ve kulundan eserlere yansıyan ortak paydada buluĢturur. 

 Sanatçı, “Kimi zaman Allah‟ın yarattığının yarattığı ya da görsel olarak tasar-

ladığı eser, Allah‟ın yaptığı eserden daha güzel olarak algılanabiliyor ve ya seyredi-

lebiliyor.” diyerek bir anlamda Hegel‟in “Sanat güzelliği doğa güzelliğinden üstün-

dür.” sözüyle örtüĢse de, insanın, varlığın Ģifrelerini deĢifre ederken aslında kendisini 

çözümle adına aramıĢ olduğu ipuçlarının bir yansıması ya da sonucu olarak görür. 

Sanatçıları, Ģifreleri en iyi deĢifre etme yetilerine sahip varlık olarak gören Atan, 

ilhamı tek baĢına kabul etmez. Ġlhamın ancak gözlem yoluyla veya her iki kavramın 

bir arada kullanılmasıyla gerçek hedefine ulaĢacağını belirtir. Ġlham ve gözlemin 

birlikteliğini, soyut ve somut, ruh ve ceset gibi birbirine zıt ama birbirine bağımlı 

öğeler olarak tanımlar. 

 Atan, burada aslında her Ģeyin zıttı ile var olduğu düĢüncesinin de altını çiz-

mektedir. Ġlham, aynı ruh gibi soyut bir kavram olduğundan elle tutulamaz, gözle 
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görünemez. Ancak gözlem, adı üstünde göze, görmeye ve algılamaya dayalı bir ey-

lemdir. Bu hâliyle de cesetteki somutlukla örtüĢüyor. 

 

R 40. Paul Cezanné “The Mount of St. Victoria”, Tuval üzerine yağlı boya, 50x60. 

Sanatçı, Paul Cézanne‟ın yaptığı Saint Victoria dağının resmini açıklarken 

“Bu dağ Saint Victoria dağı değil, St. Victoria dağının resmidir.” der. Nasıl ki bir 

Ġslam felsefesi sözü Ġslam üzere olan düĢünürlerin felsefesidir demekse St. Victoria 

dağının resmi de, dağın kendisi değil onun resmidir diyerek bir anlamda, Ġslam dün-

yasında tasvir yasağı olarak bilinen kavrama da yeni bir açıklık getirmiĢtir denilebi-

lir. 

 Atan, temel de en büyük sanatçıyı “Sâni” sıfatından dolayı Allah olarak ta-

nımlar. En büyük sanat eseri olarak da, ahsen-i takvim üzerine yaratıldığı için insanı 

bu evrenin merkezine koyar. 

 4.2.2.2. Erol Akyavaş 

 13. yüzyıldaki tasavvuf düĢüncelerinin etkisiyle eser üretimi, özellikle 1980 

ler ve sonrası için yaygın bir konu olmaklar beraber, vahdet-i vücut, Yunus Emre, 

Kâbe, Hz. Ali, Miraç, Hallac-ı Mansur, Kerbelâ, Gazali, vb. konularda ilk eser üre-

timi aslında AkyavaĢ‟la baĢlamıĢtır denilebilir. Onun, 1951 yılında Yunus Emre Ģiir-
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leriyle ilgili olarak yapmıĢ olduğu taĢ baskılar, ileriki yıllarda yapacağı tasavvufi 

temalar konulu çalıĢmalarının da ilk örneklerindendir. 

 AkyavaĢ‟ın en önemli özelliklerinden birisi, onun Türk-Ġslam kültür mirasını, 

çağdaĢ sanat ile arasında oluĢturduğu bilinçli sentezi eserlerinde yansıtabilme baĢarı-

sıdır. Sanatçının, 1980 sonrasında tasavvufa dair imge ve sembolleri çağdaĢ sanata 

uyarlayarak Ġslam tarihine ait olayları ve Ġslami kavramlarını resimlerinde soyut bir 

ifadeyle uygulaması, sanatçı tarafından Ģöyle açıklanmaktadır: 

“Yaratma diye bir derdim yok. Estağfurullah. O, Allah‟a ait-

tir. Sadece belki bir şeyi yakalayabilme heyecanı o kadar. 

Sanatçı sadece güzelliği keşfeder. Güzellik de devamlı değiş-

me hâlindedir. Dolayısıyla hakiki güzellik, güzelliğin değiş-

meyen özündedir. Buna erişmek ancak soyutlama ile müm-

kündür. Güzelliğe gelince tek tek nesnelerde ne güzellik ne 

çirkinlik objektif bir değerdir.” (Sönmez, 2000:62). 

 AkyavaĢ‟ın eserlerinde görülen tasavvuf felsefesinin etkisi, sanatçının çocuk-

luk yıllarından beri tasavvuf ile olan aĢinalığından gelmektedir. Dedesi Merdivenköy 

Tekkesi Ģeyhi olan AkyavaĢ, tasavvuf tarih ve edebiyatı üzerine araĢtırma yapan ya-

zar Abdülbaki Gölpınarlı ile de akrabadır. AkyavaĢ‟ın, 1971 yılında Ġranlı mutasav-

vıf, ġebüsteri‟nin GülĢen-i Râz adlı kitabını okuması onun için dönüm noktasıdır. 

Sanatçı bir söyleĢide mistisizme duyduğu ilginin baĢlangıç noktası nedir sorusuna 

GülĢen-i Râz‟dan “Başladığı noktadan itibaren dönüp duran bu devran binlerce 

şekle bürünüp görünmekte. Her noktadan bir dönüş başlamakta yine o noktada bit-

mekte. Merkez de o, dönen de…” alıntısını yaparak cevap vermiĢtir. 

 Sanatçı yaptığı resimlerde, tasavvufa dair sembollerle, gözle görünenin ardın-

daki görünmeyene vurgu yaparak, “ Yaptığım resimlerin hep bir Bâtıni yönü vardır 

ve ben aslında iĢin bu yönü ile ilgiliyim.” (Yazıcı, Türkiye Gazetesi. 23 Mayıs 1993) 

sözüyle de bunu anlatıma dökmüĢtür. 

 AkyavaĢ‟ın resimlerinde tasavvufa dair birçok sembol yer alır. Vav harfi ve 

lâm-elif gibi hat sanatından sembollerin yanı sıra Kâbe ve eski kitaplardan alınmıĢ 

Ģemalarda olduğu gibi sadece Ġslam dinine ait semboller değil, labirent, spiral, daire, 
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kare, boĢluk, insan kanını çağrıĢtıran kırmızı ve varak gibi hem Ġslam dininde, hem 

de evrensel bağlamda anlamları olan imgeler de yer alır. Bu imgeler, tasavvufun ba-

tın ve kalbi sezgiyle keĢfe dayalı bilgiler içermesi ile tarih boyunca pek çok Ġslam 

düĢünürünün keĢfe dayalı bilgi aktarımı esnasında, söz konusu açıklamaları sembol-

lerle ve hikâyelerle aktarmasından dolayı geniĢ anlamlar taĢırlar. 

 AkyavaĢ‟ın resmin bâtıni yönüne ağırlık verdiği eserlerinden ilki Kerbelâ 

serisidir. Kerbela olayı ilk önce Araplar tarafından ele alınmıĢ sonra Ġran edebiyatı 

içinde çok sayıda eserle iĢlenmiĢ, Osmanlı‟da da 1300‟lerden baĢlayarak Tanzimat 

sonrasına kadar pek çok Ģair ve yazar tarafından anlatılmıĢ ancak bu konudaki en 

önemli eseri, divan edebiyatı Ģairlerinden Muhammed Fuzuli, Hadikatüssueda adlı 

eserinde kaleme almıĢtır (Aktaran: Güngör, 1955). 

 Ġslam tarihinde “Kerbela Vakası” olarak anılan olay, Hz. Muhammed‟in am-

casının oğlu Hz. Ali ile kızı Hz. Fatma‟nın oğlu olan imam Hz. Hüseyin‟in berabe-

rindeki yetmiĢ iki kiĢiyle Ģehit edildiği büyük bir katliamdır. Üçüncü Halife Os-

man‟ın ölümünden sonra halife seçilen Hz. Ali, halifeliği Muaviye‟nin hileli hakem 

seçimi sonucu kaybetmesinin ardından, 661‟de Hariciler denen ve kendisinden ayrı-

lan grubun planladığı bir saldırıda zehirli bir bıçak ile yaralanarak öldürülür. 

Muaviye‟nin yerine oğlu Yezid‟in halife olmasıyla Hz. Muhammed‟in ikinci torunu 

olan Hz. Hüseyin‟den halifeliğini tanımasını istemesi, buna müteakip Hz. Hüseyin‟in 

Yezid‟in halifeliğini tanımayıp Medine‟den Mekke‟ye göç etmeye mecbur kalmasıy-

la baĢlayan trajik yolculuk Kerbelâ vakasını doğuran sebeplerden biridir denilebilir. 

Kûfeliler‟in davetini kabul eden Ġmam Hüseyin Kûfe‟ye varmadan, Yezid tarafından 

Ģehre yeni tayin edilen bir vali tarafından Kûfe‟ye yakın Kerbela mevkiinde kuĢatılır. 

Ya Yezid‟in halifeliğini tanıması ya da teslim olması istenen Hz. Hüseyin bu teklifle-

ri reddeder. DüĢmanları Fırat suyu tarafını tutarak Hz. Hüseyin ve beraberindekileri 

kızgın çölde susuz bırakırlar. Bu olay neticesinde, Hz. Hüseyin‟in o sırada hasta ya-

tan oğlu Hz. Zeynelabidin hariç, kendisi ve beraberindekiler Yezid‟in ordusuyla dö-

vüĢerek Ģehit olurlar. Hz. Hüseyin‟in vücudu parça parça edildikten sonra baĢı ehli-

beyt (Peygamber‟in soyundan gelenler) ile birlikte ġam‟a Yezid‟e gönderilir. Ġslam 

dünyasının bu üzücü olayı Erol AkyavaĢ‟ı da derinden etkilemiĢ ve bu olayın Ġslam 

tarihi  
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R 41. Erol Akyavaş, “Kerbela IV” Tuval üzerine akrilik, 125x100, 1983 
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ve edebiyatındaki yeri onu bu konuyu ele almaya yöneltmiĢtir (GümüĢoğlu, 

http://www.aleviyol.com). 

 Sanatçının Kerbela‟yı konu alan 1983 tarihli “Kerbela IV” isimli eseri, siyah 

bir zemin üzerinde üst yarıda iki, alt yarıda bir adet olmak üzere üç adet kırmızı çadı-

rın yer aldığı kompozisyondur. 

 Eserin sol üst köĢesinde yer alan kırmızı çadıra altın bir kılıç uzanmaktadır. 

Ġslâm tarihinde, Hz. Ali‟yle beraber anılan iki dilli bu kılıç, onunla savaĢlarda büyük 

kahramanlıklar gösterdiği “Zülfikar” olarak bilinmektedir. Kılıcın altında bulunan on 

bir adet yeĢil dörtgen, kılıcın imamların birincisi olan Hz. Ali‟yi temsil ettiği düĢünü-

lürse Hz. Ali‟den sonra gelen „on bir imam‟ı yani Hasan, Hüseyin, Zeynelabidin, 

Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık , Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali 

Naki, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi‟yi temsil ettiği düĢünülebilir. Çadırın üze-

rinde yer alan güller hem Hz. Muhammed, hem de Hz. Ali‟ye iliĢkin sembollerdir. 

Tasavvufi bir imge olarak gül, Mevlana‟nın Mesnevisinde de sıklıkla belirttiği gibi 

Hz. Muhammed‟i temsil etmektedir. BektaĢilikteki anlam karĢılığı konusunda ise 

BeĢir Ayvazoğlu; 

“Gül, Bektaşilikte de önemli bir semboldür. Hz. Ali rivayete 

göre son nefesini vermeden önce Selman‟dan bir deste gül is-

temiş ve getirilen gülleri kokladıktan sonra vefat etmiştir. Bu 

bakımdan gül destesi tabiri, Bektaşilerde nefeslerde sık sık 

ortaya çıkar.” (Ayvazoğlu, 1993:95) 

Yorumunu yapmaktadır. Kompozisyon‟un alt yarısında ortada, ortadan iki yarıya 

bölünmüĢ bir kırmızı çadır yer alır. Bu üstü altından ayrılmıĢ çadır, baĢı gövdesinden 

ayrılan Hz. Hüseyin‟i hatırlatır. ġenyay‟ın, bu eser üzerinde yaptığı yorumda; 

“ Çadırın iki tarafında yer alan eller de yine İslam dünyasın-

da sıkça karşılaşılan sembollerdir. Halk arasında kem gözle-

re karşı insanı koruduğuna da inanılan bu el Hz. Fatma‟nın 

elidir ve bu elin beş parmağı beş önemli kişiyi simgeler: Hz. 

Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. 

Ellerin ortasına da Kerbela Vakasıyla ilişkili iki kişinin adla-

rı yer alır: Ya Hasan (Hüseyin‟in ağabeyi) ve Ya Hüseyin”. 

(Şenyay, 1997:19) 
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 Çadırın iki yanındaki kesik elleri Hz. Fatma‟ya atfedilen “Penc-i Ali Âba” 

olarak değerlendirmektedir. Oysa Kerbelâ olayında elleri kesilen kiĢi Hz. Hüseyin‟in 

kardeĢi Hz. Abbas‟tır (Aktaran: Güngör, 1955:473). Ayrıca, Hz. Fatma‟ya atfedilen 

elin de aslında Hz. Hatice‟ye ait olması düĢüncesi muhtemeldir. Çünkü Hz. Mu-

hammed‟in Ehl-i Beyt‟inin varoluĢ sebebi Hz. Haticedir. “Penc-i Ali Âba” daki par-

makların birinde Hz. Fatma‟nın isminin olması ile elin sahibinin de aynı kiĢi olması 

bir çeliĢkiyi doğurur. Hz. Hatice‟nin, cennetle müjdelenenlerden olması, Hz. Mu-

hammed‟e ilk iman eden kadın olması, Hz. Fatıma‟nın annesi olması vb. birçok se-

bepten dolayı onun Ehl-i Beyt‟ten olması kaçınılmazdır. Elin parmakları üzerinde ise 

sırasıyla Ya Muhammed, Ya Ali, Ya Fatıma, Ya Hasan, Ya Hüseyn yazması, o elin 

de Hz. Hatice ile anılması gerekliliğini doğurabilir. 

 ġenyay, aynı yazı içerisinde bir baĢka tarihsel yanılgıya daha düĢmüĢtür. Bu 

da Hz. Hasan‟ın Kerbelâ olayı ile iliĢkilendirilmesidir. Çünkü Hz. Hasan Kerbelâ 

olayından çok daha önce zehirlenerek Ģehit edilmiĢtir. Çadırın her iki yanında bulu-

nan kesik ellerin üzerindeki “Ya Hasan” ve “Ya Hüseyin” yazısı, onların Hz. Ab-

bas‟ın ağabeyleri olmasından dolayı konulduğu fikrini doğurabilir. Resmin sağ altın-

da yer alan ve Kâbe‟yi hatırlatan altın varak karenin üstündeki yarım daire içine de 

“Ya Rab” yazısı yazılmıĢtır. Resmin sol üst köĢesinde baĢka bir çadır yer alır. Re-

simdeki diğer iki çadırın Hz. Ali ve Hz. Hüseyin‟le olan simgesel bağlantısı bu üçün-

cü çadırın da Kerbela vakasından on bir yıl önce zehirlenerek öldürüldüğü sanılan 

Hz. Hasan‟ı simgelediği düĢüncesini uyandırır (ġenyay, 1997:19).   

 AkyavaĢ, 1986 yılında, Ġstanbul‟da düzenlenen 2. Uluslararası Ġstanbul Biena-

li‟ne “Fihi Mah Fih” adlı yerleĢtirmeyle katılmıĢtır (Madra ve Dostoğlu, 2000:158). 

Fihi Ma Fih (içindeki içinde) adlı eseri, üç tek tanrılı dinden alınan sembollerin, labi-

rent kavramı ile yorumlaması nedeniyle çeĢitli kavramları birleĢtiren anlamlı bir ör-

nektir. Sanatçı, üç panodan oluĢan eseri, malzeme olarak pleksiglas temelli kurgula-

mıĢtır. Ayrıca malzeme üzerine uyguladığı altın varağı kazıyarak hem desenler oluĢ-

turmuĢ, hem de pleksiglasın içine ıĢık kaynağı yerleĢtirerek altının arasından ıĢığın 

geçmesini mümkün kılmıĢtır. AkyavaĢ‟ın “nur” olarak tanımladığı bu ıĢık,  
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R 42. Erol Akyavaş, “Fihi Ma FihMetal kaide üzerinde altın yaldızlı plexiglas, 100x100, 1989. 

sanatçının ĠĢrâki felsefeye de eĢ zamanlı yapmıĢ olduğu bir gönderme olarak düĢünü-

lebilir. 

 AkyavaĢ‟ın, bu yerleĢtirmeyi Aya Ġrini Kilisesi‟nde sunması da aslında kendi 

baĢına bir sembol olarak nitelendirilebilir. Yüzyıllardır, dinlerin bir arada ve huzurla 

yaĢayabildiği Ġstanbul‟da dini hoĢgörünün sembolü olabilecek bir mekânın seçimini 

AkyavaĢ‟ın kendisi tercih etmiĢtir, 

 Sanatçının bu esere Fihi Ma Fih adını vermesi ve üç dini temsilen labirent 

Ģeklindeki sembolleri seçmesi tesadüf değildir. 

“Ressama göre kişi bir labirentin içinde yolunu arar, bir yer-

lere varmayı amaçlar. Bu felsefi anlamda bir yoldur. Bu üç 

dine ait her bir labirent içinde mistiklerin aradığı Tanrı ol-

malıdır hayat labirentinin içinde varılabilecek en ulvi yer de 

budur. Ancak labirent şaşırtıcı bir yoldur. Kişinin karşısına 

çeşitli seçenekler, kavşaklar çıkarır. Seçim hakkı olan kişinin 

bu labirentte doğru seçimleri yaparak ilerleyebilmesi önem-

lidir. Eserle aynı taşıyan Mevlana Celaleddin-i Rumi‟nin Fihi 

Ma Fih adlı kitabında da kişinin yapması gereken seçimler, 

manevi hayatın çeşitli yönleri ve tarikat yolu içinde neler ya-

pılması gerektiği anlatılmakta, dolayısıyla labirentte ilerle-

mek için bir rehber sunulmaktadır.” (Sönmez, Haz: Madra ve 

Dostoğlu, 2000.s:62.) 

 Sanatçının yerleĢtirmesindeki panolardan sol baĢta duranı, Museviliğe ait 

semboller taĢır. Kabalist düĢüncede bilgeliğin otuz iki kolundan ilk onu olan ve hayat 

ağacını oluĢturan on Sefirot, Tanrı‟dan gelen, onun sonsuz enerjisinin ilk görüntüsü 

olan ıĢımalardır. Kabalada, tıpkı Ġslam düĢüncesinde olduğu gibi Tanrı‟nın tarif edi-
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lemez güzelliğini savunur ve buna, Mevlâna‟nın Fihi Mah Fih (içindeki içinde) ben-

zetmesiyle eĢdeğer sayılabilecek “Ain Soph” (kendi içinde) kavramını yükler. 

 Ortadaki panoda, Karahisari‟nin kûfi düzenleme ile yazılmıĢ ve labirent Ģek-

linde istiflediği Ġhlas Suresi yer almaktadır. Pano üzerinde Ġslam kozmolojisinde yer 

alan çeĢitli sembollere de yer verilmiĢtir. Dokuz eĢit bölüme ayrılmıĢ ve bu bölümleri 

ayıran her çizgiyle Allah lafzının tekrarlandığı kareler, her bir bölme için yazılan 

rakamların satır ve sütunda altmıĢ altı rakamının toplamını verir. Hurufilerin çokça 

kullandığı ebced hesabına göre altmıĢ altı rakamı, Allah kelimesindeki harflerin ra-

kamsal değeridir (ġenyay, 1997:23). 

 En sağda yer alan labirent ise Hıristiyanlıkta Kudüs‟e yapılan Hac yolculuğu-

nu sembolize eden Amiens Katedrali‟nin labirentidir. Ayrıca pano üzerinde Hıristi-

yanlığın çeĢitli kollarına ait haç amblemleri de kazınmıĢtır. 

 Sanatçının 1987 yılında gerçekleĢtirmiĢ olduğu Miraçname isimli litografi 

serisi, araĢtırmanın konusu açısından Kerbela serisinden sonraki en anlamlı çalıĢma-

dır. AkyavaĢ, Ġslam‟a dair en önemli olay ve mucizelerden biri olan Miraç hadisesini 

ve Miraçname serisine baĢlama hadisesini Kaplanoğlu‟yla 1990 da yaptığı söyleĢide 

Ģöyle anlatır: 

“ Müsaade ederseniz, altı yedi yıl önce yaşadığım bir hadise-

yi anlatayım. Hacıbektaş‟tan geçiyordum. Dedim türbeyi zi-

yaret edeyim, iki rekat namaz kılayım, çıkayım. Girdim, çık-

tım. O gün de Hacıbektaş kazasının pazarı, Anadolu pazarı 

işte, eşekler gelmiş, kamyonlar, domates, hıyar… bir faaliyet, 

bir hayattır gidiyor. Yürüyorum, bir ara tekkenin duvarının 

dibinde sessiz bir kalabalık gördüm. Şöyle gittim, aradan 

baktım. Otuz kırk kişilik bir cemaat toplanmış. Bir saz şairi 

Yunus‟tan mı, Pir Sultan‟dan mı bilmiyorum, şiirler okuyor 

ve Kerbela Vaka‟sını anlatıyor. Ve dinleyenler ağlıyor. İna-

nılmaz, müthiş bir şey… Ve Miraç hadisesi… Bütün Müslü-

manları yakından ilgilendiriyor. Camiler kandillerde dolup 

taşıyor. Fakat sadece bizde değil, bütün İslam dünyasında 

Miraç hadisesi, halkı ne kadar ilgilendiriyorsa, aydınların, 

sanatkârların o kadar ilgisinin dışında. Hâlbuki müthiş bir 

hadise. Anlatırken heyecanlanıyorum. Bir ömür boyu 
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Miraçname yapmak mümkün. Niye olmasın. Elhamdülillah 

Müslüman‟ız. Bu Miraçname konusuna bir el atalım de-

dik…”(Kaplanoğlu, 2000:93) 

 

R 43. Erol Akyavaş, “Miraçname” Litografi, 65x55, 1987 

Görüldüğü gibi AkyavaĢ, mensubu olduğu inanç sisteminin içinde var olan 

önemli olay ve düĢüncelerini, kendisi için asıl olan bâtın yüzüyle ele alarak bu ideyi 

eserlerine yansımaktadır. 
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R 44. Erol Akyavaş, “Miraçname” Litografi, 65x55, 1987 

AkyavaĢ‟ın Miraçname serisinde toplam sekiz adet eser yer alır. Bunlardan 

altı tanesi figüratif imgeler içerirken diğer ikisi figürden arınmıĢ, izleyende boĢluk 

hissi uyandıran geometrik Ģekiller, rakamlar ve remzler içerir. Koyu bir renkle belir-

lediği yüzeyi üçgenler ve Allah‟ın sıfatları ile bezer. Allah‟ı sembolize eden dokuz 

bölmeli kare, merkezdeki bir boĢlukla belirlenen daire içinde, yer alır. Bu sembol, Bu 

daha önce de sanatçının Fihi Mah Fih adlı eserinde yer alan Ġslam dinine ait panodaki 

sembolün aynısıdır. Ancak bu kez kareyi bölen çizgilerle Allah yazılmamıĢtır. Böl-

melerin içinde yer alan sayıların sağdan sola, üstten alta, ya da çaprazlama toplamı 

altmıĢ altı sayısını verir (ġenyay, 1997:25). AltmıĢ altı rakamı, yukarıda da belirtildi-

ği gibi, Allah kelimesinde yer alan harflerin ebced hesabına göre sayısal değerinin 

toplamıdır. Bu kareyi üç adet vav harfiyle damgalayan AkyavaĢ, merkezdeki daire-

nin tamlığı ve mükemmeliyetiyle Allah‟ı vurgularken, dairenin üst kısmına    
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R 45. Erol Akyavaş, “Miraçname” Litografi, 65x55, 1987 

ayrıca beyaz renkle Allah yazmıĢtır. Bir diğer resminde ise görsel merkezinde bir vav 

harfi ve bu harfin üst kısmında beyazla yazılmıĢ Allah kelimesi vardır. Bu serideki 

eserler, Hz. Muhammed‟in miracında geçekleĢen hadiselerle uyumlu olarak pek çok 

sembolü ve minyatür sanatından aktarılan kolajları bir araya getiren eklektik bir yapı 

taĢırlar. 

 AkyavaĢ‟ın Miraçname serisinde kanatlı at olarak tarif edilen Burak motifi, 

Hz. Muhammed‟in ayak izleri, Kâbe tasviri ile beraber belirtilmiĢtir. Ayrıca, Hz. 

Muhammed‟in Allah‟la görüĢtüğü yer olan göğün en uç sınırı, bu dünyanın bittiği  
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R 46.  Erol Akyavaş, “Miraçname” Litografi, 65x55, 1987 

nokta yani “sidretü‟l-münteha”, miraç sırasında Hz. Muhammed‟in Mescid-i Ak-

sa‟dan Mescid-i Haram‟a dönerken kıldığı namazı simgeleyen horoz, miraç yolculu-

ğu sırasında Hz. Muhammed‟in karĢılaĢtığı yaratıkları simgelediği düĢünülen anato-

mik figürler ve Arap harfleri, Miraçname serisinde izlenebilen diğer simgelerdir 

(ġenyay, 1997:25). 

 Erol AkyavaĢ‟ın bu araĢtırmanın konusuyla ilintili diğer bir serisi de Hallac-ı 

Mansur‟dur. AkyavaĢ, 1987-1988 yıllarında, gerek fikirlerinin etkisi gerekse 

Hallac‟ın 912 yılında hazin idamının etkisiyle onu eserlerine konu yapmıĢtır. 
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R 47.  Erol Akyavaş, “Hallac-ı Mansur - O'nun Hakkında Herşey”,1988. Litografi, 65x55, 

Sanatçının tuvallerinde eksik olmayan geometrik formlar, bu seriyle 1980 ön-

cesinin prizmaları gibi üç boyutlu algılanan yüzeyler olmaktan çıkıp iki boyutlu sade 

yüzeylere dönüĢmüĢtür. Bununla beraber daha önceki eserlerinde de rastlanılan dai-

reler daha çok kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Geometrik açıdan en mükemmel Ģekil ola-

rak bilinen daire, ruhun hafifliğini ve tam hareketliliğini sembolize eder. Göğün kat-

larının dairesel hareketlerle döndüğü varsayımıyla daire ile gök arasında bir paralel-

lik kurulur. Dairenin baĢlangıç noktası, merkezdeki noktadır. Hallac-ı Mansur seri-

sinde sanatçının kullandığı nokta ve daireler. Yine Hallac‟ın nokta ve daire üzerine 
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yapmıĢ olduğu açıklamaların referanslarıyla plastik ifadesini bulmuĢtur denilebilir. 

Hallac‟a göre nokta; “Bil ki kelamın bütün harfleri kelimede; kelime de harflerdedir. 

Harfler de Elif‟te yer alır ve elif noktadadır. Nokta, bütün bunların üstündedir. Nokta 

bizzat kendisiyle var olup, bütün ilimlerin harfleri odur ve hepsi ona dayanır.” 

(Öztürk, 2007:323) Ģeklinde tanımlanır. Onun noktaya dair bu tanımı, bize noktanın 

Tanrı‟nın tekliği ve kudreti hakkındaki bilgiyi vermektedir. Daire konusuna gelince 

Hallac daireyi saf bilginin kaynağı olarak görür (Öztürk, 2007:317). Hallac-ı Mansur, 

Kitabu-t Tavasin adlı eserinde, ele aldığı tâsinleri açıklarken çeĢitli suretler çizmiĢtir. 

Bu suretler içinde dairenin önemli bir yeri vardır. Ġç içe dairelerin yer aldığı suretler, 

Tenzih (Allah‟ı arındırma) tâsini içinde görülür (Öztürk, 2007:363).  

 

 

R 48. Tenzih Tasini. (Öztürk. 2007: 363) 

AkyavaĢ‟ın 1988 de yapmıĢ olduğu Hallac serisine ait bazı tablolarında, siyah 

zemin üzerinde çeĢitli renklerde küçük noktalar yer alır. BoĢluktaki yıldızları çağrıĢ-

tıran bu noktalar, sanatçının kullandığı dairelerle bütünlük teĢkil eder. Sanatçı, Hallac 

serisinde Allah ismini birçok tekrarla kullanarak onun doksan dokuz ismine de  
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R 49.  Erol Akyavaş, “Hallac-ı Mansur1988.92x70”. 

göndermelerde bulunur. Pek çok Allah yazısının toplanıp bir araya gelmesi vahdet-i 

vücut‟ un çokluktaki birlik ilkesiyle de örtüĢmektedir denilebilir. Onun kullandığı 

baĢka bir sembolde tıpkı Gülsün Erbil‟de olduğu gibi spirallerdir. Ancak AkyavaĢ‟ın 

spirallere yüklediği anlam çok daha sade ve açıktır. Ona göre spirallerde iki türlü 

hareket vardır; merkezden dıĢa doğru açılma ve dıĢarıdan merkeze doğru yönelme. 

DıĢa doğru açılma, hem evrenin oluĢumunu, hem de Ģu anda evrenin devam etmekte 

olan geniĢleme hareketini sembolize eder. Merkeze doğru geliĢte ise dairenin de 

merkezinde olduğu gibi bir olana, tek olana yani Allah‟a doğru bir hareket vardır.  

 Sanatçının resimlerinde Vav harfinin de büyük önemi ve yeri vardır. „Ve‟ 

anlamına da gelen bu harf, Allah ile yaradılıĢ arasındaki bağın sembolleĢmiĢ biçimi 
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R 50.  Erol Akyavaş, İnsan-ı Kamil”,1989.152x127. 

 

R 51.  Erol Akyavaş,”Kırmızı Lam Elif”,1989.152x127. 
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dir (Schimmel, 1975:420). Hallac‟ın idamındaki trajedi, sanatçının üretim sürecinde 

çok daha kompleks ve kavramsal biçimde plastik bir ifadeye dönüĢmüĢtür. Ona yapı-

lan katliamı yoğun kırmızılar kullanarak ifade eden AkyavaĢ, Vav harfi ile de onun, 

Tanrı‟yla arasındaki ÂĢık-maĢuk iliĢkisine dikkat çekmiĢtir. Hallac‟ın “YaĢamım 

ölümümde, ölümüm yaĢamımdadır.” sözü; sanatçının fırçasında ölüm anının kırmızı 

lekeyle Allah‟a kavuĢmasının, yeĢil spiralin merkeziyle Tanrı‟da yeniden doğmasının 

ise spiralin çizgisinin devam edip gitmesiyle plastik bir ifadeye dönüĢtüğünü söyle-

mek mümkün olabilir. 

 4.2.2.3. Gülsün Erbil 

 Kendisinin de bir Mevlevi ve aynı zamanda semazen olduğunu dile getiren, 

Gülsün Erbil, 1980 sonrası çağdaĢ Türk resim sanatı‟nda, 13. yüzyıl tasavvuf düĢün-

celerinden birisi olan Mevleviliğin fikir penceresinden bakan sanatçılardandır. 

(G.Erbil ile kiĢisel iletiĢim, 25 Ekim 2007. ek-1.) 

 Erbil‟in, Goldsmiths‟ College‟de 1983-84 yılları arasında hazırladığı „Misti-

sizm‟ konulu yüksek lisans tezi, onun tasavvuf düĢüncesi ile olan yakınlığının ve bu 

ilgiye bağlı sanatsal üretim sürecinin mihenk taĢlarından birisidir denilebilir. 

 Gülsün Erbil, bu araĢtırmasında, mistisizmin çağlar boyunca taĢıdığı anlamlar 

üzerinde durmuĢ; Platon‟dan ve onun çağdaĢları olan Antik Yunan filozoflarının 

görüĢlerinden hareketle Batı ve Doğu toplumlarının bu kavramı algılayıĢ biçimlerini 

incelemiĢtir (Erbil, 1983-84:2). Sanatçıya göre din ve inanç, insanlık tarihinin baĢ-

langıcı ile eĢ zamanlılık göstermektedir. Onun, antik uygarlıklardan günümüze kadar 

dinler içindeki mistik unsurları sıralaması, „dogmalar mistik deneyimlerden doğmuĢ-

tur‟ iddiası ile paralellik göstermektedir denilebilir. 

 Bal (2007), sanatçının tezini yorumlarken; 

“İslam tasavvufunun kaynakları bakımından çok daha zengin 

olduğu‟ tespitini yapan Gülsün Erbil, Mevlâna ve Hallâc-ı 

Mansur örneklerinden yola çıkarak Türklerin, İslam‟dan ön-

ceki dinleri olan Şamanizm ve sûfî dervişler aracılığıyla 

Anadolu tasavvufunun geliştiğini ifade eder.” 
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tanımlamasını yapmıĢtır. Ancak Bal, bu yorumda Mevlâna ve Hallac-ı Mansur‟un 

hangi fikriyle ġamanizme gönderme yaptığını belirtmemektedir. Hallac‟ın, idam 

sebepleri arasında „En-el Hakk‟ tabirini kullandığı bilinse de milâdi 922 yılında Bağ-

dat‟ta, siyasi bir yargılama sonunda ölüme mahkûm edilmiĢtir (Massignon, 2006:13). 

Mevlâna‟nın, Hallac hakkındaki görüĢleri ise Massignon‟nu destekler mahiyettedir. 

“ Enel Hakk demeyi büyük bir iddia sanıyorlar, oysa bu, bü-

yük bir alçak gönüllülüktür. Bunun yerine, „ ben Hakk‟ın ku-

luyum, kölesiyim.‟ diyen, biri kendi varlığı, diğeri Tanrı‟nın 

varlığı olmak üzere iki varlık ortaya sürmüş olur. Hâlbuki 

„Ben Hakk‟ım.‟ diyen, kendi varlığını yok etiği için enel Hak 

diyor. Yani „Ben yokum, hepsi O‟dur; Tanrı‟dan başka varlık 

yoktur. Ben, sadece yokluğum ve hiçim.‟ Bu sözde alçak gö-

nüllülük daha fazla mevcut değil midir? Halk bunun manası-

nı anlamıyor.”(Mevlâna,  fih-i mafih.68) 

 Mevlâna Celâleddin Rûmi (ölm.1273) ile Hallac (ölm. 922) arasında zaman 

açısından 351 yıllık bir zaman dilimi olmakla beraber, her iki mutasavvıfın cezbeye 

ve aĢka dayalı bir inanç ve yaĢam sürmeleri, 13. yüzyıl sufilerinin ilham kaynağı 

olmuĢ olabilir. Ancak aynı durumun ġamanizm‟le iliĢkilendirilmesi, tarihsel ve inanç 

sistematiği açısından uygun düĢmemektedir. Bu görüĢ olsa olsa sanatçının tezini, 

“baĢlarda akademik bir tartıĢma Ģeklinde geliĢtirmesiyle” açıklanabilir (Bal, 2007:2) 

 Gülsün Erbil, çalıĢmasının ilerleyen bölümlerinde kendi sanatının ana kavra-

mı olan “mistik döngü”nün sonsuz, kozmik yaĢamın bir simgesi olarak taĢıdığı an-

lamlar üzerinde durmaktadır. Erbil‟in mistik döngü adını verdiği sembol, spiral, sar-

mal ya da labirent, tunç çağında „Fin taĢ bahçesinde”, (Aktaran: Babaoğlu. 2007:171) 

ĠÖ. 67 yılında Girit parası üzerindeki Minotaurus‟un labirentinde, (Aktaran: 

Babaoğlu, 2007:125) 19. yüzyıl Ġngiliz bahçe labirentinde ve Ġslam sanatlarında da 

benzer anlam yüklemeleriyle kullanılmıĢtır. 

 Grek mitolojisindeki üç kader tanrıçasından biri olan ve bireysel yaĢamın 

ağını ören „Klothoid sarmalı‟ olarak da adlandırılır. Sarmal ya da helezon, vida veya 

yay gibi bir merkezden yola çıkarak çözülen bir çizgidir ve Castle‟a göre; „evrene  
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R 52. Soldan Sağa: 1.Fin Taş Bahçesi, 2. İngiliz Bahçe Tarhı Labirenti, 3. Chartres Katedralinde Bir 

Labirent, 4. İ.Ö. 67 yılından bir Girit parası üzerinde Minoturus Labirenti  

iliĢkin eski kuramlarda dünyanın ve diğer kâinat sistemlerinin kabul edilen bir aks ya 

da merkez çevresinde kozmik maddenin varsayımsal döngü hareketi‟ olarak açık-

lanmaktadır (Castle, 1996: 8). 

 Erbil‟in yamalı derviĢ giysilerini tekstil anlayıĢı ile yorumlamaları, onun, 

Mevlevi derviĢlerinin dünyevi arzu ve tutkulardan arınmak istemelerine bir gönder-

me olarak değerlendirilebilir. Semazenlerin dönüĢ hareketi, sanatçıya göre Tanrı‟yla 

bütünleĢmenin ritüele dayalı bir ifade biçimiyken, Erbil‟in sanatsal yaratım sürecin-

de, tamamen sembolizme dayalı plastik bir ifadeye dönüĢür. 

 

R 53.Gülsün Erbil, “Su”, 1983, 150x150, Yağlı boya 



 103 

Gülsün Erbil‟in, sanatsal üretim süreci, onun plastik sanatların farklı alanla-

rında yapmıĢ olduğu eserlerde, farklı malzemeler ama aynı sanat ve düĢünce diliyle 

kendini göstermektedir. 

 Onun 1987 yılında, Londra‟nın kuzeyinde yer alan ve bir iĢçi mahallesi olan 

Haringey Belediyesi‟ne yapmıĢ olduğu “EĢitlik-Uyum/Equality-Harmony” adlı dev 

mozaik pano Yılmaz‟a göre; Ġngiltere‟nin en büyük sanat yapıtı olma özelliği taĢı-

maktadır (H.Yılmaz, 2006: 8). 

 

R 54.Gülsün Erbil, “Coşku”, 1987, Mozaik, Londra. 
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 Dünya barıĢı ile siyah ve beyazların eĢitliğini iĢleyen bu yapıt aynı bölgede 

1985‟deki etnik ayaklanmanın anısına yapılmıĢtır. (H.Yılmaz, 2006: 8). 20 metre 

yüksekliğinde ve 5 m. enindeki ince uzun panonun üst kısmında yer alan dünya hari-

tasını, çok renkliliği ve barıĢı sembolize eden gökkuĢağı, müzikteki sol anahtarı ve 

Erbil‟in eserlerinde çok kullandığı sarmal aracılığıyla alt kısımdaki piyanoya bağla-

ması izleyiciyi yukarıdan aĢağıya, ve aĢağıdan yukarıya doğru dönüp duran bir mesa-

jın içine çekmektedir. Piyanonun tuĢları üzerinde, biri siyah diğeri beyaz olan eller 

tarafından çalınan ve bir Ġngiliz noel Ģarkısı olan “ Joy to the World ”un (Dünyaya 

CoĢku) notaları görülmektedir. Mevlanâ‟nın hoĢgörüye dayalı inanç sisteminin pen-

ceresinden, sanata ve insana bakan Erbil, aynı enstrümanı, iki farklı ele çaldırarak, 

Mevlanâ‟nın görüĢlerini kendi sanatında plastik bir ifadeye dönüĢtürmesi olarak 

açıklayabiliriz. 

 Erbil‟in dünya barıĢına, insanların ten renklerine bakılmaksızın eĢit olması 

gerekliliğine olan inancı, onun bir baĢka ülkede, yine siyahlarla beyazların arasında 

en kesin sınırların çizildiği bir bölgede sanat üretimi yapmasında etkili olmuĢtur. Bu 

defa, öğretilerini kendine yaĢam standardı olarak belirlediği Mevlâna‟nın hoĢgörüye 

dayalı tasavvuf penceresinden, 1994‟te taĢındığı, New York‟un zenci mahallesi olan 

Harlem‟e bakmaktadır sanatçı. 

 Gülsün Erbil‟in, bu bölgede, „Galeri X‟ adıyla açtığı sanat mekânı, ismini yüz 

metre mesafedeki zenci lider Malcolm X‟in adını taĢıyan bulvardan almıĢtır ve gale-

rideki ilk sergi yine Malcolm X‟in öldürülüĢünün 33. yıl dönümüne denk getirilmiĢtir 

(Bal, 2007/1). 

 Yiğitözü ile yapmıĢ olduğu söyleĢide,„resmin sadece bir tarz değil, aynı za-

manda bir düĢünce ve felsefeden çıkması gerektiği‟ düĢüncesini savunan Erbil, 

1973‟te yoğunlaĢan Mevlâna araĢtırmalarımı 1977‟de eserlerime yansıtmaya baĢla-

dım.‟ demektedir (Yiğitözlü, 2006: 9). Sanatçıya göre barıĢ ve sevgi, dünya üzerinde 

yaĢayan tüm varlıkların duyumsadığı ve bütün canlıların bu dünya da yaĢadığı sürece 

gereksinim duyacağı bir kavram olma özelliğini koruyacaktır. 

 Erbil‟in, her biri “mistik döngü”nün birer çeĢitlemesi olan yapıtlarındaki te-

mel motif yaĢamın yüce bir simgesi olan sarmaldır. 
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Gülsün Erbil‟in yapıtlarındaki sarmallara çoğu zaman Mevleviliğe dair bir çok ele-

man (yıldız sistemleri formları olan üçgen, kare ve daire, cenin, semazen vb.) eĢlik 

etmektedir (Onat, 2006: 12). 

 

R 55. Gülsün Erbil, “Fetus”, 1994,R:90,  Yağlı boya. 

 

Talat S. Halman, Gülsün Erbil‟in sanatı üzerinde yaptığı değerlendirme yazı-

sında, onun tam anlamıyla çağdaĢ sanat olarak adlandırılabilecek yapıtlarında, coĢku-

sal mistisizmin imgelerini olduğu kadar özünü de vurguladığı üzerinde durur. 

“ Yapıtları- sarmallar, girdaplar, hortumlar aracılığıyla- „gi-

zemli yolun” taklit edilemez heyecanın ustaca aktarır. Yapıt-

ları aşkın, coşkunun, ulvi güzellik arayışının destanıdır. Ero-

tizmin gizemlerinden (fallusla rahmi birleştiren „Aşk Tutku-

su‟nda olduğu gibi) Cennete öykünmelere („Mistisizmin Do-

ğuşu‟nda olduğu gibi) kadar uzanır. Ancak, sufi estetik anla-

yışında duyumsal olanla doğa üstü olan arasında bir ayırım 

yoktur, tıpkı insani gerçeklikle uhrevi gerçeklik arasında bir 

ikilik olmadığı gibi. Her şey Bir‟dir çünkü Bir her şey-

dir.”(Halman, 1996.s:2.). 
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 Halman, onun eserlerini, Mevlâna‟nın mistik coĢkusunun özüne götüren ve 

mistisizmin adeta birer mikro kozmos‟u olarak, izleyeni derin bir bilgeliğe, yüksek 

gerçeklere doğru cezbeden elçiler olarak ifade ederken, Amerikalı sanat eleĢtirmeni 

Frederick Ted Castle, Gülsün Erbil‟in eserlerini, birliği ve bütünlüğü vurgulayan 

mistik sûfî uygulamanın farklı disiplinlerdeki sanatına yansıması olarak değerlendirir  

(Castle, 1996:10). 

 

R 56. Gülsün Erbil, “Mistifikasyon”, 1994,100x50,  Yağlı boya. 

Gülsün Erbil, çağdaĢ Türk resim sanatında kendi köken ve geleneklerinden 

beslenen sanatçılardan biridir. “Mistik sarmal” olarak tanımladığı, çeĢitli teknik ve 

malzemeleri kullanarak uyguladığı kompozisyonlarının referanslarını tasavvuftan ve 

kendine izlek yaptığı sufi ideallerinden almıĢtır denilebilir. 
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 SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu çalıĢmanın baĢlığı olan “13. yüzyıl Anadolu tasavvuf hareketlerinin 1980 

sonrası çağdaĢ Türk resim sanatına yansımaları”nın ele alınmasında, Anadolu‟da 

etkin olan tasavvufi hareketlerin oluĢum nedenleri ve bu düĢüncelerin beslendiği ekol 

ve okullar araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın bulgular ve yorum bölümünde ise tasavvufi 

düĢüncenin Türk resim sanatının içine girerken hangi sebeplerle girdiği ve sanatçıda 

nasıl yansıdığı sorularına cevap aranmıĢtır.  

 13. yüzyıl baĢlarında Anadolu, Selçukluların kültür ve sanatta büyük ölçüde 

istikrar sağladığı, bununla beraber, Moğol istilaları nedeniyle alperenlerinde bu top-

raklara göçlerinin arttığı dönemdir. Doğudan gelen Moğol baskısı ve diğer sosyo-

ekonomik nedenler, dönemin göçebe ve yerleĢik topluluklarının yanı sıra birçok sufi 

ve mutasavvıfın dikkatini Anadolu‟ya çekmiĢtir. Bu dönemde yaĢanan hareketlilikler 

neticesinde Anadolu‟nun, birçok okul ve ekole de ev sahipliği yaptığı görülmüĢtür. 

Celâleddin Muhammed ve babası Bahaeddin Veled‟inde Anadolu‟ya geldiği bu yıl-

larda, tasavvuf akımları, kabaca gözden geçirildiğinde üç ana çıkıĢ bölgesinden hare-

ket etmiĢlerdir. Bunlar; Mağrip (Endülüs ve Kuzey Afrika), Orta-Doğu (Mısır, Suri-

ye ve Irak), Orta Asya ve Ġran (özellikle Horasan ve Azerbaycan)‟dır. 

 Bu dönem, Anadolu, tasavvufun filizlenerek dal budak saldığı, Ömer 

Sühreverdî, Fahreddin Iraki, Necmeddin Daye ve yukarıda da bahsedildiği gibi bir-

çok âlim, filozof ve mutasavvıfa kucak açmıĢtır. Bunlardan biri de BektaĢi tarikatının 

piri Hacı BektaĢ-ı Veli‟dir.1209 yılında NiĢapur‟da doğan Hacı BektaĢ-ı Veli, Hoca 

Ahmet Yesevi‟nin halifesi Lokman-ı Perende‟nin Haydari derviĢi olarak Anadolu‟ya 

gelmiĢtir (Önder, 2002:137). 

 Yukarıda da bahsedildiği üzere Anadolu, 13. yüzyılda birçok tarikat ve okul-

lara mesken olmuĢ, birçok mutasavvıfın kendine taraftar bulduğu ve birçok görüĢün 

tartıĢıldığı çok renkli bir coğrafya ya dönüĢmüĢtür. Ancak ağırlıklı olarak Anado-

lu‟yu etkisi altına alan tasavvuf akımları genel itibariyle vahdet-i vücut felsefesi 

merkezli geliĢmiĢtir. Bu felsefi ve tasavvufi yaĢam tarzı, Anadolu‟nun bir ilim ve 
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sanat merkezi hâline gelmesinde büyük etken olmuĢtur. 12-13.yüzyılda etkin olan 

tasavvuf hareketlerinin günümüz Türk resim sanatının oluĢumunda büyük oranda 

etkisi vardır. Türk resminin geliĢimi için 19. yüzyılın ikinci yarısı bir dönüm nokta-

sıdır. Günümüz etkin kavram ve kuramlarının önemli bir kısmının alt yapısının o 

yıllarda oluĢtuğu bilinmekle beraber, Türk resim sanatının geçmiĢine bakıldığında, 

objeden uzaklaĢmıĢ ve non-figüratif resim kaynağı olan arabeskler ve mimariye ve 

yan biçimlerine uygulanan yazıların tümünün, çağdaĢ resim sanatımızda bir alt yapı 

özelliğinde olduğu görülebilmektedir (AlakuĢ, 1997:66). 

Hallac-ı Mansur‟la baĢlayan, Ġbn-i Arabî, Mevlana Celâleddin-i Rumi, Hacı 

BektaĢ-ı Veli, Yunus Emre gibi büyük Türk mütefekkir ve mutasavvıflarının 13. 

yüzyılda doruk noktaya ulaĢtırdıkları “aĢk” kavramı, 1980‟den sonra birçok Türk 

sanatçısı için ilham kaynağı olmuĢtur. Buradan hareketle 1980‟lere kadar birçok res-

sam tarafından kullanılan millî ve dinî içerikli sembol ve yazıların, 1980‟den sonra 

daha bilinçli bir ivme kazanarak salt plastik bir öğe olmaktan çıkıp felsefi bir altya-

pının plastik dıĢavurumu olarak kendini gösterdiği ifade edilebilir. 

Cumhuriyet‟in kuruluĢundan sonraki Türk sanatının temelleri, 1908 yılında 

Osmanlı Ressamlar Birliği olarak kurulan daha sonra Türk Ressamlar Cemiyeti 

(1921), Türk Sanayi-i Nefise Birliği (1926) ve Güzel Sanatlar Birliği (1929) adlarını 

alan cemiyetle atılmıĢtır (Ġskender, 1983:1676). Bu grubun içinde Hoca Ali Rıza 

(1858-1930), Avni Lifij (1889-1927), Ruhi Arel (1880-1931), Namık Ġsmail (1890-

1935), Ġbrahim Çallı (1882-1960), Halil PaĢa (1852-1939) ve Feyhaman Duran gibi 

isimler yer almıĢ ve grubun adı Çallı kuĢağı olarak anılmıĢtır (Elmas, 2000:50). 

AraĢtırmanın konusuyla da yakından iliĢkili olan Ġbrahim Çallı, “ Mevleviler” isimli 

serisini de yine bu yıllarda (1920) yapmıĢtır. 

 Ġbrahim Çallı, Rus Ressam Aleksis Gritchenko‟nun da etkisinde kalarak (Gi-

ray, 2000:113) yeni bir konu ve yeni bir resim anlayıĢıyla Galata Mevlevihanesinde 

sema yapan derviĢleri resmetmiĢtir. Uzluk‟a (1957:78) göre Ġbrahim Çallı‟nın ölü-

münün ardından mevlit okutan Mevlevilerin bu hareketini, Çallı‟nın Mevlevilere 

karĢı inanç düzeyindeki iliĢkisine ve sevgisine bağlamıĢtır. Çallı‟nın “Mevleviler” 

serisi her ne kadar yeni bir konu ve dönemine göre yeni bir resim anlayıĢı olsa da salt 
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yeni bir biçim deneme kaygısı olmaktan öte, ileriki bölümde de örnekleri verilen bazı 

sanatçılarda olduğu gibi, kendi inanç sistemiyle ilgili imgeleri resimlerinde göster-

miĢtir. 

 1914 kuĢağını 1928 yılında kuruluĢu gerçekleĢtirilen Müstakil Ressamlar ve 

HeykeltıraĢlar Birliği izlemiĢtir. Cumhuriyet döneminde sanatsal bir yenilik arayıĢına 

yönelen ilk grup olan Müstakiller, Türkiye‟deki öğrenimlerinden sonra Almanya ve 

Fransa‟da eğitim görmüĢlerdir (Önel Kurt, 200:16). Kurucuları arasında Refik 

Epikman, Hamit Görele, Hale Asaf, ġeref Akdik, Nurullah Berk ve Cevat Dereli gibi 

isimlerin yer aldığı grup üyeleri yurt dıĢından döndüklerinde, Çallı kuĢağının resim 

anlayıĢına karĢı mücadele etmiĢlerdir (Elmas, 2000:55). 

 1933 yılında Nurullah Berk, Abidin Dino, Zeki Faik Ġzer, Elif Naci, Cemal 

Tollu ve HeykeltıraĢ Zühtü Müridoğlu‟nun kurduğu D Grubu, Türk resminde modern 

sanatı baĢlatma olarak değerlendirdikleri bir hareket ve mücadelenin içine girmiĢler-

dir. D Grubu, 1933‟ten 1947 yılına kadar her yıl olmak üzere toplam 15 sergi açmıĢ, 

Turgut Zaim ve Bedri Rahmi Eyüboğlu‟nda beliren geleneksel sanat esintileri ileriki 

yıllarda diğer sanatçılar üzerinde de etkili olmuĢ ve sanatçılar özgün bir Türk resmi 

için geleneksel Türk sanatlarını bir çıkıĢ yolu olarak görmeye baĢlamıĢlardır. 1940‟lı 

yıllarda baĢlayan bu hareketin dönüm noktası müzikte çok sesliliğe, edebiyatta sade-

liğe ve Anadolu yaĢamına, resimde minyatür, yazı, halı ve kilim gibi geleneksel sa-

natlarla Batı resminin sentezine gidilmesi olmuĢtur. 

 1940–1952 yılları arasında faaliyet gösteren bir baĢka grup da Yeniler ya da 

Liman grubu olmuĢtur. Millîlik ve özüne dönme düĢünceleri çerçevesinde, Ahmet 

Hamdi Tanpınar ve Hilmi Ziya Ülken gibi gazeteci, sosyolog ve edebiyatçılar tara-

fından da desteklenen Yeniler, bir süre sonra dağılmıĢtır. Dinsel imge kullanımı açı-

sından bakıldığında, kaligrafiden sonra en çok kullanılan sembol Mevleviler ve Mev-

levilikteki sembollerdir. Zira 1950‟li ve takip eden yıllarda Cemal Tollu ve Maide 

Arel, bazı resimlerinde Mevlevileri konu edinirken Fahrelnisa Zeid de soyut yakla-

Ģımı ağır basan bir sanatçı olmasına rağmen zaman zaman resimlerinde Mevlevileri 

kullanmıĢtır.  



 110 

 Türk sanatçısı, Cumhuriyet sonrasında Avrupa‟ya gidip oradaki sanat akımla-

rını inceledikten sonra yurda dönmüĢ ve kendisi de Batılı anlayıĢta resimler yapmıĢ-

tır. Batılı anlayıĢla resim yapan sanatçıların bir kısmı, kendi geleneklerine ve tarihsel 

köklerine olan bağlılıklarının bir sonucu olarak çeĢitli ulusal ve folklorik ögelerin 

içerisinde minyatür, halı, kilim, camaltı resimleri gibi ögelerle, çağdaĢ Türk resminde 

ulusallık adına yeni bir çıkıĢ noktası bularak Türk resim sanatının kuramsal alt yapı-

sını oluĢturmuĢlardır. Buna ilaveten, içinde yaĢadıkları Anadolu kültürünün inanç 

sistemlerindeki tasavvufi sembol ve imgeleri de kullanmıĢlardır. Ancak bu çalıĢmala-

rın 1980 sonrasındaki kadar çeĢitlilik içerdiği söylenemez. 

 13. yüzyıldaki tasavvuf hareketleri incelenirken 1980 sonrasındaki etkilenme 

sürecinin konularına göre değiĢkenlik gösterdiği gözlemlenmiĢtir. ÇağdaĢ Türk resim 

sanatının gerek 1980 öncesi ve gerekse 1980 sonrası etkilenme sürecinde en çok iĢ-

lenen konu, hiç Ģüphesiz Mevleviliktir. 1980 sonrasında ise bu sıralamaya BektaĢilik 

ve semahlar, Hz. Ali, 12 Ġmamlar, Kerbelâ vakası, Hallac-ı Mansur ve felsefesi, Ġbn-i 

Arabî ve vahdet-i vücut felsefesi ile Erol AkyavaĢ‟ta yeterince örnekleri görülebilen, 

Gazali ve felsefesi, Hz. Muhammed (s.a.v)‟in Miracı gibi konular girmiĢtir. 

 AraĢtırma içerisinde çeĢitlilik gösteren bu konular, kavramsal çerçeve içeri-

sinde anlatılmıĢ, ekol ve okullara öncülük eden mutasavvıflar hakkında bilgi veril-

miĢtir. 13 yüzyıldaki tasavvuf hareketlerinin Türk resmine etkileri incelenirken kav-

ramsal çerçevede incelenen felsefe ve düĢünce hareketlerinin imge ve sembolleri göz 

önünde bulundurulmuĢtur. Bu bağlamda, salt plastik kaygılarla dinsel imge kullanan 

Türk sanatçısıyla, aidiyet duygusuyla içinde bulunduğu Türk kültür ve yaĢantısını, 

plastik bir ifade olarak anlatan Türk sanatçısı ve tasavvufun felsefesinden etkilenerek 

bunu eserlerine yansıtan Türk sanatçısının ayrımı yapılmıĢtır. 

 Bu bağlamda, eserlerinde tasavvufi imge ve sembolleri salt plastik bir ifade 

unsuru olarak kullanan sanatçılar, Süleyman Saim Tekcan, Rauf Tuncer, Balkan Naci 

Ġslimyeli ve Ergin Ġnan olarak tespit edilirken, Murat Morova‟ da bu semboller, siya-

sal ve sosyolojik olayların sorgulanması ve yargılanmasına birer araç olarak kalmıĢ-

tır. 
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 Tekcan, yapmıĢ olduğu gravür baskı ve yağlı boya tablolarında, Türkler‟in 

Ġslam öncesi inanç sistemlerinde ve yaĢayıĢında ayrılmaz bir öğe olan atları eserleri-

nin ana teması olarak kurgularken Ġslamiyet sonrasında günlük yaĢamında bir parçası 

olan hat yazılarını da atın üzerine tamamlayıcı bir unsur olarak uygulamıĢtır. Tekcan 

bu eserleri, her ne kadar felsefi bir düĢüncenin etkisi altında yapılmıĢ olan çalıĢmalar 

olarak betimlemese de, içinde yaĢadığı toplumun inançlarına dair öğeleri, bilinçaltı-

nın plastik bir dıĢa vurumu olarak yansıtmıĢtır. 

 Rauf Tuncer eserlerinde, Orta Asya‟dan günümüze kadar gelen, Ġslam öncesi 

ve Ġslam sonrası kültürel mirasımız, günümüz sanat anlayıĢı doğrultusunda birleĢerek 

kendine özgü yorumlarıyla dikkat çeker. Tuncer‟de, Tekcan gibi Ġslam öncesi dinî ve 

kültürel motifleri, Ġslam sonrası Tasavvufi imge ve sembollerle birleĢtirerek bu kültür 

katmanlarımızı tuvaline taĢıyıp günümüze ve hatta gelecek nesillere geçmiĢin de 

gelecek kadar önemli olduğu vurgusunu yapmıĢtır (Elmas, 2007:3). Bu bağlamda, 

Tuncer‟in eserlerini üç grupta değerlendirmek mümkündür. Tuncer eserlerini, Ġsla-

miyet öncesi Türk sanatından günümüze kalan kimi motifleri, Ġslam sanatlarının en 

önemlilerinden ikisi olarak kabul edilen hat ve minyatür sanatını, halı, kilim, yazma 

vb. gibi folklorik değerlerimizi sorgulayıp bunlardan aldığı esinlerle yorumlar. Sa-

natçı, kaligrafik öğeleri tuval yüzeyine uygularken Tekcan, Morova, Ġslimyeli ve 

Doğan‟ın aksine, harflerin okunurluluğunu bozmamaya özen göstermiĢ ancak yine 

de leke olarak kullanmıĢtır. Bununla bir anlamda, hattın plastiğinden istifade eder-

ken, diğer yandan okunurluğu bozulmamıĢ yazılarla da izleyicisine yazıların anlam-

ları üzerine mesaj göndermiĢtir. 

 Dinsel imgeler Ġslimyeli‟ye, yaĢadığı ve köklerinin geldiği toplumun bilinçal-

tını tanımasına dair rehberlik etmiĢtir. Tasavvuf‟a dair imgeler kullanmasına rağmen, 

böyle bir sorun ve yaklaĢımı olmadığını belirten Ġslimyeli, dinin kendisi ve eserleri 

için ayrı bir kategori olmadığını ve dinin simgelere ve formlara dönüĢmesi hâlini o 

alanın satıĢı olarak değerlendirmiĢtir. Bu sebepledir ki dine ve tasavvufa ait hiçbir 

imgeyi doğrudan kullanmadığını vurgulamıĢtır (Önel Kurt2002:47). Ancak eserleriy-

le ilgili olarak yapmıĢ olduğum değerlendirmede, Ġslam tarihi ve tasavvufu açısından 

en çok üzerinde durulan konuları hiç değiĢtirmeden sadece yüzlerde kendi portresini 

kullanarak ve hikâyelerinde aslına sadık kalarak eserler üretmiĢtir. Ele almıĢ olduğu 
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tasavvufi konuların kendi anlamlarını kullanarak güncel ve kavramsal yeni bir anlam 

çıkarma gayreti, konunun özünü inkâr etmeyi gerektirmemektedir. Sanatçı, bu bağ-

lamda söylemi ve uygulamaları içinde çeliĢkiye düĢmektedir.  

 Ġnan, “Mesnevi”, “Ġlyas Mektubu” ya da “Amos Mektubu” gibi çalıĢmaların-

da, kendisi için önem taĢıyan bir dinsel simge ya da öykünün belleğinde bıraktıkları 

olarak dinselliği resimlerine taĢır. Burada Ġnan için belirleyici olanın, o imgenin res-

mini yapmak değil, konuyu kendiyle özdeĢleĢtirdiği yanlarıyla resmetmek olduğu 

gözlenir. Ergin Ġnan için yapıtlarında kullandığı eski kitap sayfaları ve yazı, yarattık-

ları dinsel çağrıĢımın ötesinde estetik birer öğe olarak önem kazanmıĢtır. Ġnan‟ın 

yapıtına konu ettiği tasavvuf ise inanç boyutunda değil, Mevlana ile ilgili örneklerde 

olduğu gibi düĢünce boyutundaki ilgi alanlarıyla sınırlı kalmıĢtır. 

 Genelde tüm inanç sistemlerinin özelde ise Ġslam‟ın heteredoks yanıyla ilgili 

olan sanatçı Murat Morova, dinsel imge taĢıyan çalıĢmalarında, imgelerin bâtıni yö-

nüne değil, onların inanç sistemlerinin içindeki sosyolojik yanına değindiği ve bunun 

toplum hayatına geçiĢini sanatıyla sorgulama yolunu seçtiğini ifade eder.         

Morova‟nın 2000 yılına ait „Ten Yorgunu‟ adlı çalıĢmasında kullandığı „insan-ı kâ-

mil‟ motifi ve aynı seride kullandığı on iki imamı simgeleyen on iki adet portre, onun 

düĢünce dünyasında günümüz toplumunun kiĢilere taktığı kimliklere ait bir gönder-

me niteliği taĢımaktadır. Figürlerin üzerinde yer alan rozetlerdeki „Asosyal‟, „Ġsten-

meyen Adam‟ gibi tanımlamalar, sanatçının yakın sosyal tarihin verilerine yönelik 

bilgilerinin plastik dıĢa vurumu olarak algılanır. 

 Morova, araĢtırmanın konusuyla ilgili olarak yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda 

kullandığı tasavvufi imge ve sembollere, bu çalıĢma içerisinde adı geçen diğer sanat-

çıların aksine, siyasal imgeler yüklemiĢ ve kullandığı bazı imgelerin bâtın anlamları-

nı göz ardı etmiĢtir. 

  Ġsmet Doğan‟ın çocukluğunda yaĢayıp gördüğü Alevi kültürü ve yaĢam tarzı 

onun belleğinde derin izler bırakmıĢ ve ileriki sanat yaĢamında kendisinin inanç dü-

zeyinde olmasa da aidiyet düzeyinde, yaĢadığı coğrafya üzerindeki inanç sistemlerini 

eserlerinde kullanmıĢtır. 
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 Fikret Otyam‟ın, 1994-95 ve 1996 tarihli Semah, Hz. Ali, Hünkâr Hacı 

BektaĢ-ı Veli ve Mevleviler isimli tabloları, sanatçıyla yapılan mülakat sonucunda, 

sanatçının Alevi- BektâĢi kültürüne olan derin sevgisi ve ruhsal aidiyet duygusu ile 

açıklanmıĢtır. Otyam‟ın sanatsal üretim sürecinde, tasavvufun ve buna bağlı imgele-

rin belirleyiciliği, yukarıda ismi geçen ressamlar kadar doğrudan ya da dolaylı ol-

maktan çok, onun Anadolu kültürlerine olan aidiyeti ile ilgili bir durumun sonucu 

olarak ortaya çıkmıĢtır. 

 Serap Demirağ‟da ise yaptığı 1995 ve 2005 tarihli eserlerinde anlam yükle-

mesi açısından değiĢkenlik gözlenmiĢtir. 1995 ve sonrası eserlerinde sanatçının kul-

landığı semboller daha kozmik anlamalar taĢıyıp tasavvufa ait imgeler plastik bir 

ifadede sunulurken 2005 ve sonrası çalıĢmalarında Mevleviliğe ve vahdet-i vücut 

felsefesine göndermelerde bulunmuĢtur. Bu dönem ve sonrasında yaptığı çalıĢmalar-

da, eserlerinde kullandığı imge sembolleri tasavvufa ait düĢünce ve bakıĢ açısıyla 

değerlendirmiĢtir.  

 En sonda incelenen sanatçılar, Ahmet Atan, Erol AkyavaĢ ve Gülsün Erbil‟in 

çalıĢmalarında bulunan tasavvufi imge ve semboller, bu sanatçıların tasavvufun fel-

sefe ve düĢüncesinin etkisiyle değerlendirilmiĢtir. 

 Ahmet Atan, bu gruplama içerisinde, tasavvufun düĢünce ve içsel kabulü ile 

bu yaĢayıĢın dıĢavurumlarını, plastik bir ifade unsuru olarak eserlerine yansıtmakta-

dır. Ancak buradaki plastik ifade, salt bir ifadeden çok etkileĢimin beraberinde getir-

diği içe dönük bir anlatımdır. 

 Atan‟ın eserlerinde, bahsi geçen diğer ressamlar gibi tasavvufa dair imgeler 

bulmak zordur. Hatta dönemsel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda onu bazen 

peyzaj ressamı, bazen fovist, bazen empresyonist, bazen toplumcu realist, bazen de 

kavramsalcı bir sanatçı olarak görmek mümkündür. Ancak o, sanatın hangi boyutun-

dan bakılırsa bakılsın, ya da sanata hangi boyuttan bakılırsa bakılsın, sanat kavramı-

nın ekseninde ruh ve madde iliĢkisinin varlığına vurgu yapar. Yani görünmeyen un-

surların sanat yoluyla görünür hâle getirilmesine. Bu bağlamda, Paul Klee‟nin, misti-

sizmin ekseninde eser ortaya koymuĢ bir sanatçı olduğunu söyleyen Atan, Klee‟nin 

“Önemli olan görüntü değil, görünen görüntünün arkasındaki görünmeyen gerçeği 
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görebilmektir.” sözüne de göndermelerde bulunarak bu görüĢün tasavvufi anlamda 

kendisiyle örtüĢen bir kavram olduğunu dile getirmiĢtir. 

 AkyavaĢ‟ın eserlerinde görülen tasavvuf felsefesinin etkisi, sanatçının çocuk-

luk yıllarından beri tasavvuf ile olan aĢinalığından gelmektedir. Dedesi Merdivenköy 

Tekkesi Ģeyhi olan AkyavaĢ, tasavvuf tarih ve edebiyatı üzerine araĢtırma yapan ya-

zar Abdülbaki Gölpınarlı ile de akrabadır. AkyavaĢ‟ın, 1971 yılında Ġranlı mutasav-

vıf, ġebüsteri‟nin GülĢen-i Râz adlı kitabını okuması onun için dönüm noktasıdır. 

Sanatçı bir söyleĢide mistisizme duyduğu ilginin baĢlangıç noktası nedir sorusuna 

GülĢen-i Râz‟dan “BaĢladığı noktadan itibaren dönüp duran bu devran binlerce Ģekle 

bürünüp görünmekte. Her noktadan bir dönüĢ baĢlamakta yine o noktada bitmekte. 

Merkez de o, dönen de…” alıntısını yaparak cevap vermiĢtir (Sönmez, 2000:61) 

 Sanatçı yaptığı resimlerde, tasavvufa dair sembollerle, gözle görünenin ardın-

daki görünmeyene vurgu yaparak yaptığı resimlerin hep bir bâtıni yönünün olduğun-

dan ve kendisinin de aslında iĢin bu yönü ile ilgilendiğini dile getirmiĢtir. AkyavaĢ‟ın 

resimlerinde tasavvufa dair birçok sembol yer alır. Bu imge ve semboller sanatçının, 

okuduğu, yaĢadığı ve etkilendiği dinî olaylar ve fikir hareketlerinin plastik açıdan 

tercümesi ve tasdiki olarak eserlerine yansımıĢtır. 

 Kendisinin de bir Mevlevi ve aynı zamanda semazen olduğunu dile getiren, 

Gülsün Erbil, 1980 sonrası çağdaĢ Türk resim sanatında, 13. yüzyıl tasavvuf düĢün-

celerinden birisi olan Mevleviliğin fikir penceresinden bakan sanatçılardandır.  

YapmıĢ olduğu eserlerde ele aldığı konular, Mevlâna‟nın Mesnevi‟sinde belirttiği 

sonsuzluk, kâinatın Allah‟ın huzurunda seması, hoĢgörü, vs. konulardır. 

 Yukarıda da belirtildiği üzere, tasavvufi imge ve semboller gerek biçim ola-

rak gerek plastik bir ifade unsuru olarak gerekse de içerik olarak, çağdaĢ olarak nite-

lendireceğimiz 19. yüzyıldan sonraki Türk resim sanatı içerisinde önemli bir yer tut-

muĢtur. 1914 kuĢağıyla beraber biçim olarak ele alınan dinî ve tasavvufi konular, 

1938 de baĢlayan “Yurt Gezileri” ile Anadolu‟yu karıĢ karıĢ gezen ressamlarımız 

tarafından yeniden ele alınmıĢtır. 1950‟li yıllarda Anadolu‟nun halıları, kilimleri, 

halk inançları ve minyatür, hat, vs. gibi geleneksel sanatları, Türk sanatçısının tuval-

lerinde farklı ifade ve tarzlarla yorumlanmıĢ, bu geliĢmeler 1980 ve sonrasında üre-
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tim yapan ressamlara da bir referans oluĢturmuĢtur. Bu konular içerisinde ise dinî ve 

tasavvufi konular, Türk resminin kuramsal altyapısının oluĢumunda farklı bir çıkıĢ 

noktası olarak yerini almıĢtır. 

 Bilinçli ya da bilinçsiz, ne olursa olsun, Türk Sanatçısı kendisini var eden, 

kültürel değerlerini, mitolojik imgeleri, dini inançlarını, özelde ise tasavvufi düĢünce 

ve yaĢam tarzını bir Ģekilde eserlerine konu edinmiĢtir. 

ÖNERİLER 

 

 AraĢtırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak alana yönelik önerilerden 

bazıları Ģunlardır. 

 1.  Bu araĢtırmada, 13. yüzyıl‟da Anadolu‟da yaĢanan tasavvufi düĢüncelerin, 

Türk resmine etkileri incelenirken yapılan değerlendirmeler eser analizlerine yönelik 

olarak yapılmamıĢtır. Ġncelemeler, tasavvufi düĢünce sisteminin incelenen sanatçılar 

üzerindeki etkisi ve resimlerine nasıl yansıttıkları üzerinde yoğunlaĢtırılmıĢtır. Son-

raki çalıĢmalarda bu yönteme ilaveten belirli bir Ģablon dâhilinde araĢtırmacının ba-

kıĢ açısını da kapsayacak bir çalıĢma yapılabilir.  

 2. Üniversitelerin sanat eğitimi kurumlarında, Mitoloji ve Ġkonografi, Estetik, 

Sanat Felsefesi gibi derslerde, ağırlıklı olarak Batı felsefesi ve Antik Yunan Felsefesi 

ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ġlaveten Ġslam Felsefesi de ders olarak verilebilir ya 

da mevcut dersler içerisinde içeriğe dâhil edilebilir. 

 3. Sanat eğitimi ve Güzel Sanatlardan mezun sanatçıların, mesleki yaĢamları 

boyunca kendi kültür ve medeniyetlerinden izler taĢıyan, inanç sistemleri ile ilgili 

imgeleri daha bilinçli olarak eserlerine yansıtabilmeleri için semboller ve anlamları 

üzerine eğitim almaları gerekir.  
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         Serap Demirağ ile kiĢisel iletiĢim, 2005 

 

 

 

          Gülsün Erbil ile kiĢisel iletiĢim, 25 Ekim 2007 
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EK-3 

SANATÇI GÖRÜŞME FORMU 

Adı, Soyadı:                                  

 

 

Araştırma Amaçları  

(1) 13. Yüzyılda etkin olan tasavvufi düşüncelerin, sanatçı üzerindeki etkilerini araştırmak 

(2) Bu düşüncelerin sanatçının eserlerine ne şekilde yansıdığını incelemek. 

 

1. 13. Yüzyılda yaşayan  başlıca 

mutasavvıflardan; İbn-i Arabi, 

Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli ve 

Yunus Emre’nin düşüncelerini 

biliyor musunuz? 

 

 

2. Yukarıda bahsi geçen mutasav-

vıfların geliştirmiş olduğu düşünce 

sistemlerinde etkilendiğiniz bir yön 

var mıydı? 

 

 

3. Yukarıda bahsi geçen mutasav-

vıflardan hangisinin görüşlerinden 

etkilendiniz?  

 

 

 

 

4. Bu düşünce sistemi eserleriniz-

de ne şekilde yer almaktadır? 
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