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Yeni Tematik Konumuz SINIR!
Değerli vakıf üyeleri ve katılımcı dostlarımız;
 
İlk tematik bültenimiz olan “Türkiye'de ve Türkçede Felsefe” ile Türkiye'nin 
önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe yapabilme olanaklılık-
larını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayattan kopuk, teorilere dayalı akıl 
oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı 
dönüştürebildiği oranda gerçek olduğunu göstermeye çalıştık.
 
“Yabancılaşma” konulu tematik bültenimizde ise bu sefer söz kendi düşünürle-
rimizin oldu. Kalemlerimizi elimize alıp “Yabancılaşma”yı kendi düşüncemize 
konu ettik. Onu tüm yönleriyle ele alabilmenin yollarını aradık. Felsefi, psiko-
lojik, edebi, sanatsal, iktisadi, siyasi, sosyolojik, teolojik vb. bakış açılarıyla Ya-
bancılaşma teorisini ve bunun etrafında gelişen düşünceleri anlamlandırmaya ve 
yorumlamaya çalıştık.
 
Nitelikli düşünebilmek; düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak ve anlamlandır-
dığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı olan Düşün-ü-yorum isminin 
anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni tematik 
konumuzu “Sınır Kavramı” olarak belirledik.
 
Sınır kavramı, en az Yabancılaşma kadar geniş bir kavramsal zemine sahip. Bunu 
ülke sınırlarından psikolojik sınırlara, tasavvufun berzah anlayışından sanatta sı-
nır kavramına kadar taşımak mümkündür. Bilimsel tutum ve felsefi anlayış çerçe-
vesinden yine zengin bir bülten olacağını umut ederek bir kez daha yola çıkıyoruz.

Paylaşımlarınızı en geç 1 Mart 2015 tarihine kadar bülten adresine göndermeni-
zi rica ederiz. bulten@anadoluaydinlanma.org

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;
 
1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı'nın varoluş ilkeleri ile çelişmeme-
lidir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, 
ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, ay-
dınlanma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" 
oluşturmak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan 
Toplumu Ülküsü" doğrultusunda, farklı kül-
türler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve 
tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştir-
mek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı 
içinde oluşan ve değişen düşünce ve kav-
ramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, 
diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan 
ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce 
yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı 
ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin 
ve toplumun kendisini yeniden üretebilme ve 
gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır."
 
2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından 
uygun bulunabilmesi için her bir yazının 
kendine ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü ol-
malıdır. Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan ma-
kalelere de yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi ge-
rekmektedir. Referans verilmeyen gönder-
meler yazının niteliğine zarar vereceğinden 
bu konunun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım 
için çok önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi 
görüşünü bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler 
referanslı olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşım-
lar belirli bir partinin siyasi propagandasını 
içermemeli ve karşıt görüşleri aşağılamama-
lıdır. Bültende yapılacak paylaşımlarda haka-
ret içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin 
kullanılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım 
olmaması adına yazıların “Microsoft Word” 
programında hazırlanıp bize iletilmesini rica 
ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka 
bir dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. 
Bu paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi 
ile birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bülte-
nimize gönderilmiş olması, yazarın bu ko-
nudaki taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle 
başkasına ait olduğunun tespit edilememiş 

olması Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. 
Bu gibi paylaşımlar doğrudan yazarın kendi  
sorumluluğu altındadır.
 
7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.
 
8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma 
Bobaroğlu • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem 

Genç • İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11 
Erenköy İstanbul 0216 382 81 73 • Basım Yeri 

Küçük Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / Maltepe Mah. 
Davudpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. 

No:81/170 Zeytinburnu İstanbul Türkiye
Tel.: 0212 565 24 68 • Yayın Süresi Aylık • Dili 
Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu  Ayşe Doğu, Deniz Tipigil, 
Elif Ersoy, Gülsüm Eren, Gülşen Geniş, 

İzzet Erş, Sadık Acar, Selin Erş
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org • 

Web www.anadoluaydinlanma.org
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1 Mart 1335’te (1919) İstanbul’da doğdu. İlk 
ve ortaokulu Collége Sainte Jeanne d’Arc’ta, 
Liseyi Saint Benoit’da okudu. 1942’de Yük-
sek Mühendis Mektebi’nden (İTÜ) Makine 
ve Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun 
oldu. 

1942’de öğrenciliğinden itibaren çalıştığı 
Zeytinburnu ve Sütlüce silâh ve mühimmat 
fabrikalarının dökümhane şefliğine atandı. 
1943 sonunda istifa ederek kendi dökümhane 
ve atölyesinde 1950’ye kadar çeşitli döküm 
ve makine imal işleriyle uğraştı. Bu arada, 
16 Aralık 1946’da kapatılana kadar Türkiye 
Sosyalist Partisi Merkez İcra Komitesi azalı-
ğı ve Türkiye Demir ve Çelik Sanayii İşçileri 
Sendikası başkanlığı yaptı. 

1950’den 1963’e kadar elektrik mühendisi 
sıfatıyla yurdun çok çeşitli yörelerinde pro-
je mühendisi, şantiye şefi ve teknik müdür 
olarak enerji nakil hatlarının, şehir şebeke-
lerinin projelendirilmesi ve uygulanması, 
küçük hidro-elektrik santrallerinin inşası ve 
sair büyük inşaat işlerinin (Çorum Çimento 
Fabrikası) koordinasyonu, Van – Urfa (875 
km) Nato IV. Bölge telekomünikasyon hattı 
şantiye şefliğini yaptı. 

1963-72 arasında Elyaflı Çimento Şti’nin 
Kartal ve Bolu Kaynaşlı fabrikaları, Doğu 
Galvaniz Saç, Termoteknik makine ve kazan 
fabrikası, Brown Boveri elektrik motorları 
(Wat Elektramekanik Şti.), Hacı Şakir sabun 
fabrikasının kuruluşlarında temel koordinas-
yon ve fiili görev yaptı. 

1972-1979 arasında Oerlikon Kaynak Elekt-
rotları ve Makineleri A.Ş.’de genel müdürlük 
teknik danışmanlığı yaptı. 1979-1984 arasın-
da Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi ve sonra Trakya Üniversitesi’nde 
kadrolu öğretim görevliliği yaptı. 1984-1993 
arasında Oerlikon genel müdürlük müşavirli-
ği yaptı ve 1993’te emekliye ayrıldı. 

1993-2000 arasında Marmara Üniversitesi 
Teknik Eğitim Fakültesi Metalürji Bölümü 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürün-
leri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans sı-
nıflarında 2000 yılının sonuna kadar öğretim 
görevliliği yaptı. 

17 şubat 2008’de, Nişantaşındaki evinde ve-
fat etti.

Burhan Oğuz
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Öncelikle adı geçen eserde yer alan inanç ve 
uygulamalara ait değerlendirmelerimize geç-
meden önce eser ve yazar hakkında kısa bir 
bilginin verilmesi yerinde olacaktır. “Türkiye 
Halkının Kültür Kökenleri” isimli eserin yaza-
rı Burhan Oğuz (1919-2009) hayatta iken canlı 
bir tarih olarak nitelendirilmiştir. Oğuz, yük-
sek mühendis mektebini bitirmesine rağmen 
Türkiye’nin sosyal tarihine ışık tutan önemli 
araştırmalarda bulunmuştur. Burada Oğuz’un 
birbirinden kıymetli eserlerini hatırlatmakta 
fayda vardır. Bunlar; “Mezar Taşında Simge-
leşen İnançlar” (2002), “Türkiye Halkının 
Kültür Kökenleri” (5 Bölüm) (2002), “Düşün-
düklerim –Yazdıklarım” (2002), “Yaşadıkla-
rım – Dinlediklerim” (2000), “Türk Halk Dü-
şüncesi ve Hareketlerinin İdeolojik Kökenleri” 
(3 Cilt Takım), “Türk ve Yahudi Kültürlerine 
Bir Mukayeseli Bakış” (2003), “Bizans’tan 
Günümüze İstanbul Suları” (1998), “Tarihsel 
Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye’de Laiklik” 
(2006), “Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği ve 
Türkler” (1983), “Çevre Üzerine Düşünceler” 
(2008),  “Anadolu Alevîliğinin Kökenleri”’dir. 

Oğuz, “Türkiye Halkının Kültür Kökenleri” 
adlı bu eserinde farklı disiplinler çerçevesinde 
geniş bir literatür taraması yapmış ve Anado-
lu’nun her yöresinin birbirinden farklı yapısı-
nı, mimarisini, kullanılan araç ve gereçlerini, 
toprağın işleniş şekillerini ve buna bağlı olarak 
gelişen inançları ve uygulamaları tarih içindeki 
köklerine inerek birçok ayrıntıyı gözler önüne 
sermiştir. Yazarın 5 ciltten oluşan bu eserinin 
içerisinde bütün İnanç ve Âdetler (2A cildin-
de) Tarım, Hayvancılık ve Meteoroloji başlığı 
ile birlikte verilmiştir. Biz bu çalışmada Türk 
Kültürünün Köklerinin ele alındığı kapsamlı 
çalışmada sadece Anadolu’da görülen inanç 
ve âdetleri dinler tarihi ve din fenomenolojisi 
açısından değerlendirmeye çalışacağız.

Oğuz, eserlerini görevi gereği Anadolu’yu 
karış karış dolaşarak gözlemler neticesinde 
oluşturmuştur. Ona göre, din insanoğlunun 
toprakla olan ilişkisidir. Böyle olunca da tüm 
dinler tek bir kanun içinde, hidrojen çekirdeği 
gibi, tek bir ‘nucleus’ çevresinde sorgulanmış-
tır. Anadolu olabildiğince zengin kadim tarihi 
ve kültür hazinesinin yanı sıra Tevrat’ta ve 
İncil’de yer alan birçok olayın sahnelendiği 
yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Oğuz’a 

göre, dini inançlarda ve mezheplerde görülen 
farklılaşmalar birtakım siyasî, toplumsal ve 
ekonomik koşullardan beslenmişlerdir. 

Günümüzde eğlence için çekildiğini düşün-
düğümüz ‘halay’, bize görünen ve algılanan 
anlamlarından çok daha ötede anlamlar ve bir 
takım sırlar barındırmaktadır. Eski zamanlarda 
bereket, bitiklik (münbitlik) beklendiği gibi. 
Mitolojide, Dithyrambos adını Dionysos’tan 
alan bir danstır. Dionysos bilindiği üzere şara-
bın, sarhoşluğun ve eğlencenin tanrısıdır. Bu 
dans, halka şeklinde şarkıyla oynanırmış. Elde 
meşale gece bir su başında tıpkı Anadolu’da 
halen görülen çayda çıra oyunu gibi. Ya da be-
bek Zeus’un bağrışmalarını üvey annesinden 
saklamak için bunları kılıç kalkan sesleriyle ör-
ten Kureteların dansının Bursa’nın kılıç-kalkan 
oyununa benzediği gibi.

Eserde Alevîlik konusunda yazara ait özgün 
değerlendirmeler bulmak mümkündür. Oğuz’a 
göre Alevîlik bir Anadolu Müslümanlığıdır ve 
bunun İran Caferiliği ile bir ilişkisi bulunma-
maktadır. Hz. Ali bundan dolayı Alevî değildir. 
Küçük Asya’nın heteredoks Hıristiyan dokt-
rinleri, İslâm’ın kabulünden sonra heteredoks 
Müslüman doktrinlerine dönüşmüş ve Bogo-
mil merkezleri Anadolu’da birer Bektaşî yuva-
ları/dergâhları haline gelmiştir.

Yörükler, mezarın başına dikilen kırmızı bay-
rağın dibine şeker koyarlarmış ve akrabalar 
gelip her gün birer parça yerlermiş. Burada 
mezara bırakılan yiyecek ve içeceklerle ölü-
nün iletişime geçmesi temsil edilir. Halen gü-
nümüzde Ramazan ve Kurban bayramlarında 
mezar ziyaretinde bulunan Anadolu insanı me-
zarların üzerine şeker, çikolata, meyve, buğ-
day, çiçek vs. bırakırlar. Ayrıca mezar üzerinde 
bulunan su çukuruna da su doldururlar. Bura-
daki su çukurunun benzerine Anadolu’da eski 
medeniyetlere ait mezarların önünde kayalara 
oyulmuş çukurlarda görebiliriz.

Mezar ve türbe ziyaretleri konusunda, Anado-
lu’da yaygın bir üne sahip devlet adamı ya da 
dindarlığıyla tanınmış bir kimsenin mezarı ya 
da türbesinin olduğu yerin kutsal olduğu bilin-
mektedir. Buralara yatır da denmektedir. Bu 
yatırların her biri için anonim efsaneler anlatı-
lır. Ancak bu yatırların birçoğunun gerçek ha-

yat hikâyesi bellidir. Anonim olanların birçoğu 
ile putperestlik zamanından kalma natürist ve 
animist kültlere bağlı olanlar mevcuttur. Ör-
neğin; Tire’de Buğday Dede, Kum Baba (Şi-
le’de Romalılar zamanından beri ünlü, sıcak 
kumları ile romatizma hastalığına iyi geldi-
ğine inanılan geniş bir plajın ismidir.), Çınar 
Dede, Kemalpaşa’da Çitlenbik Dede ziyaret-
leri/yatırları bunlar arasındadır ve bu örnekleri 
Anadolu’nun her coğrafyasından çoğaltmak 
mümkündür.

Malinowski’nin efsanelerin geçmiş geleneği 
pekiştirmek ve onun geriye doğru eski olay-
ların daha üstün, daha doğaüstü gereğine doğ-
ru bir yol izlemesinden daha büyük bir itibar 
kazandırma işlevinden hareketle Anadolu’nun 
Alevî çevrelerinde, Hz. Ali ve Hz. Peygambe-
rin kızı Fatima ile ilgili birçok efsaneler oluş-
muştur. Hz. Ali’nin hayatı, ailesi ve torunları 
hakkında oluşturulan kahramanlıklarla dolu 
hikâyeler vardır. Örnek olarak K.Maraş Ilıca 
beldesi yakınlarında bulunan Ali Kayası ile 
ilgili efsane verilebilir. Hz. Ali’nin at nalının 
izine sadece Anadolu’da değil İran’ın her tara-
fında kayalar üzerinde de rastlanmaktadır.

Efsane yani mitos ibret dolu kıssalar döne-
minde vaki olmuş bir hadiseyi temsil eder. 
M. Eliade’ye göre bir hilkatin öyküsü olup 
insanın dünyanın ilk başlangıç devirlerine geri 
götürür. Gerçekte mitos’ların tanımlanması 
oldukça zordur fakat onu insanoğlunun yeryü-
zünde doğaüstü olayları izah etme çabasından 
doğduğunu söyleyebiliriz. Efsaneler bir kutsi 
öyküyü anlatırlar ve onları anlatan kişilerin ya-
şamlarından kopartılacak olurlarsa anlamlarını 
yitirirler. Örnek olarak Hacer-ül Esved taşının 
gökten (cennetten) indiği düşüncesi dindar 
insanın (homo religiosus) dünyasından çıkar-
tılması onun dünyasında bir anlam kaybına 
neden olacaktır. Ya da Hz. Âdem ile Hz.Hav-
va’nın yeryüzüne inişi gibi. Aslında, mitosları 
(efsaneleri) ne kadar anlayabilirsek evreni, in-
sanı ve dinlerin özünü daha iyi kavrayabilmek 
mümkün hâle gelecektir.

Anadolu’nun hemen her yerinde kurban iba-
detine rastlamak mümkündür. Kurban etinin 
dağıtılması Anadolu’da genelde çiğ yapılır-
ken, Silifke ve yöresi Tahtacılarında kurban eti 
hiçbir zaman çiğ olarak dağıtılmaz. Komşular 

Burhan Oğuz’un 
“Türkiye Halkının Kültür 

Kökenleri” Adlı Eserindeki 
İnanç ve Âdetlerin 
Değerlendirilmesi

İlbey Dölek
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birbirlerinin evlerine giderek kurbanlarını yer-
ler ve akşam olunca da cemevinde toplanarak 
ibadet ederler. Anadolu’da kurban ibadeti et-
rafında gelişen inanç ve uygulamalarda oldu-
ğu gibi evlenmeye ait rituslarda da Tanrısal 
modeller bulmak mümkündür. Evlenmede 
bir hierogamie’dir. Yerle Gök’ün birleşmesini 
temsil eder. Yunan mitolojisinde bu rituslar, 
Hera ile gizlice birlikte olan Zeus’ta da görü-
lür. Bu aynı zamanda Kozmogoni ile de ilgili 
bir konudur. Çünkü hierogamie’nin her taklit 
edilişinde, yani her evlenme cimasının/birlik-
teliğinin meydana gelişinde dünya kendini ye-
niler/tazeler.

Taşlar ilgili rituslara baktığımızda da benzer 
durumlar vardır. Örneğin; delikli taştan geçme 
Tanrısal rahmin bir taştan sembolünü yansı-
tır ya da bir şemsî sembol aracılığıyla doğuş 
olarak tasarlanan bir yeniden doğuşa benzeti-
lir. Eski Hint’te delikli taşların mezkûr uzvun 
(yoni) bir simgesi olması ve bundan geçişin 
dişil kozmik prensip aracılığıyla hayatın ye-
nilenmesi olarak yorumlanabilir. Anadolu’da 
birçok ziyaret yerinde delikli taşlar vardır ve 
ziyaretçiler o delikten geçmeye çalışırlar. Ra-
hat bir şekilde delikli taştan geçenlerin günah-
larının az olduğuna, zorlanarak geçenlerin de 
günahlarının çok olduğuna ilişkin inanışlar 
vardır. Buradan geçenler geçmiş günahların-
dan temizlendiğine ve yeni bir hayata başladı-
ğına inanırlar. Bitlis’in Kurtalan ilçesi yönün-
de yolun arasından geçtiği Delikli Kaya’dan 
halk daima saygıyla bahseder. Kayanın oradan 
geçeni üzmeyeceğine, günahkâr da olsa pek 
sıkmayacağına inanılırmış.

Nevruz (21 Mart) ile Hıdrellez (6 Mayıs) de 
baharın, doğanın uyanmasının yani yeni sene-
nin başlama günleridir. Bektaşîler bu günleri 
kutsal kabul ederler ve dergâhlarında topla-
narak cem ayini düzenlerler. Bunlardan başka 
Bektaşîler ve Alevîler için Muharrrem ayının 
onuncu günü de kutsaldır ve o günde de bir 
araya gelirler. Oğuz’a göre Nevruz’da İslâmî 
hiçbir yön bulunmaz. İranî yeni yılsonu ola-
rak o günü Abbasiler Bağdat’ta görkemli bir 
şekilde kutlarlarmış. O gün herkes erkenden 
kalkarak akarsu, pınar ya da göl kenarlarına 
giderler ve bir kaba suyu doldurup üzerlerine 
dökerlermiş (Hinduların Ganj nehrinde yıka-
nıp arınması gibi). Kimisi bunun uğurlu ve 
kötülükleri uzaklaştırıcı, kimisi de salgın has-
talıklara engel olan temiz bir havanın sağladı-
ğına inanırmış.

Gaziantep yöresinde Kilis’in 4 km doğusun-
da eski Karababa ziyaret yeri ortadan kalkmış 
olsa da özellikle buraya ziyarete gelen genç 
kızlar evlenme dileğiyle, kadınlar da çocuk 
veya erkek çocuk olması dileğiyle gelmekte-
dirler. Orada bulunan yaşlı bir incir ağacını ve 
yanında bulunan pınarı ziyaret ederler. Ziyaret 
sırasında dilekte bulunularak incir ağacına ge-
nelde kırmızı bir bez parçası bağlanır. Yakın-
daki pınardan üç yudum su içilir ve kıbleye 
doğru dönerek dua edilir. Niçin incir ağacı? 
Tahıllar Tanrısı Demeter, yeni bir hayatın ve 
yeni bir nizamın sırrını ifşa eden hatundur. İn-

cir de onun elinde insanoğluna daha temiz bir 
yaşamın yolunu gösterir. İncir, kadim Yunan 
geleneğinde kutsal bilinmiş ve ana tarımsal 
dindarlığın merkezi Eleusis’e götüren yol bo-
yunca ona tapınılmış. Ayrıca, incir Kuran’da 
Tin Sûresi’nde Allah’ın üzerine yemin ettiği 
meyvelerdendir ve cennet meyveleri arasında 
yer alır. Öte yandan Anadolu’nun eski uygar-
lıkları bize çok sayıda incirli eserler bırak-
mışlardır. Bunlardan biri 1951’de Denizli’nin 
Tavas ilçesi Medet köyünde bir bahçe duva-
rında dört yaprağıyla dört incir kabartması bu-
lunmuştur. İncirden başka meyvelerden nar da 
Anadolu’nun değişik inançlarında yer almıştır. 
Örneğin; nar cenaze ve düğün ritüellerinde yer 
aldığı da bilinmektedir. Erzurum yöresinde 
evlenmeyle ilgili adetlerde gelin oğlan evine 
geldiğinde damadın gelinin başına saçtıkları 
arasında elma da vardır. Kırgız Türklerinde de 
erkeğe elma ile vurarak eş seçilmesi örnekleri 
vardır.

Neticede;

Dinin bir taraftan inanç veya iman diğer ta-
raftan da ritüel sınıflandırmasını ele alacak 
olursak, Oğuz’a göre Anadolu insanının iman 
değil “ritüel ağırlıklı” bir dini sisteme sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. Değişik toplumlarda 
ve inançlarda görülen ritüellerde haç vâri sem-
boller, şekiller, laleler, renkler, sayılar vs. ara-
sında birtakım ilginç benzerlikler bulunmakta-
dır. Örneğin; Hıristiyanlık’ta teslisi oluşturan 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh; Budizm’de Buddha, 
Dharma, Sangha; Alevî-Bektaşî geleneğinde 
Allah, Muhammed, Ali üçlemeleri gibi.
Oğuz, bu çalışmasında Anadolu halkının kül-
türünü bugünkü görünen şekliyle gözlemler 
yapmış ve bu gözlemlerini değerlendirirken 
çok eski toplumların inanç ve kültürlerine git-
me gereği duymuştur. Bunun yanı sıra, tarihi 
belgelere, arkeolojik eserlere, kutsal metinle-
re, ilkel dinlere, mitolojilere ve özellikle eski 
Yunan kültürüne başvurmuştur. İnanç ve adet-
lerin izahına çalışırken önce kavramların ve 
tanımların netleşmesini sağlamıştır. Örneğin; 
din, mitos ve kutsalı ayrı ayrı açıklamaya ve 
anlamlandırmaya çalışmıştır. Ardından kendi 
gözlem ve tespitlerden yola çıkarak değerlen-
dirmelerde bulunmuştur. Değerlendirmeler ya-
parken karşılaştırmalı tarihsel yöntem (muka-
yeseli dinler tarihi de denilebilir), ve fenome-
nolojik yöntemi kullanmıştır. Bunların dışında 
Analoji (benzeşim) diyebileceğimiz yöntem-
den de istifade etmeyi ihmal etmemiştir.

Kitabı okurken okuyucu kendisini bir Veda-
larda, bir İncillerde, bir Yunan mitolojisinde 
bulması sürekli uyanık bir zihne sahip olmaya 
ve karşılaştırmalı bir bakış açısına neden ol-
maktadır. Karşılaştırmalı bakış açısı da inanç 
ve âdetlerin anlaşılmasında metodolojik ola-
rak son derece önemli katkılar sağlamaktadır. 
Çünkü en başta belirtildiği gibi hiçbir şey tek 
başına kendini açıklamada yeterli değildir 
mutlaka o şeyin o hâle gelmesinde birçok ne-
den etkili olmuştur. Kültlerde (dağ, taş, su, taş 
vs.), mitoslarda, kurbanda ya da nazar inanı-
şında ve diğer tüm inanç ve adetlerde değişik 

toplumların siyasi, dini ve toplumsal değişim-
ler etkili olduğu söylenebilir.

(Endnotes)
1 Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler 
Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Kandil[1]

Künhül Ahbar ve Hibetullah’ın Saatnâme’si 
gibi eserlerde “Arşın altında bin kandil 
açılır. Bin kandilin içinde yedi kat yerler, 
yedi kat gökler… sekiz kat cennet, öküz, 
balık, ol kandilin içindedir…” mealinde sö-
zler bulunuyor. Ve tarikat kandili benimsi-
yor, mitolojisine onu dahil ediyor: “Kandil 
nûrunda iken, Hazret-i Şâh-ı Üstad-ı Ezel 
güvercin donunda uçup cennete geçüp Tûba 
ağacına kondu… cemi gelen enbiya, Mu-
hammed, Âli, Oniki İmam, Ondört Masum-
u Pâk nûrlarındandır.” diye anlatıyor Şeyh 
Sâfi. Yani kandil, içine dünyaların sığdığı bir 
fânus oluyor. 

Kur’an’da “Allah-ü nûr-üssemâvat ve’l 
arz.”, yani “Allah göklerin ve yerin nûru-
dur.” deniyor. Buna göre Allah hem ateş, hem 
güneş (ışık-nûr), hem aydınlık mânalarına 
geliyor. Türkçe “Tanrı” sözcüğü ışık-nûr 
anlamında olan “tan”dan gelmiş, bunun eski 
çağlarda ateşe ve güneşe tapanlardan kalma 
olmalıdır.

Alevî-Bektaşî inançlarına göre dünya 
yaratılmadan önce yeşil kandildeki Hakk, 
Muhammed, Âli arasındaki esrar, Peygam-
berin zuhurundan sonra meydana çıkmış, 
bu esrara Ehl-i Beyt ile kırk kişi katılmıştır 
ki, bunların kırkı bir, biri kırktır. Zahirî ta-
attan el yuğmuşlardır. Bu mezhep aşk-I il-
âhî ile yoğrulmuş, Caferî adını almış, onun 
için kırk makamı, kırk budak çırağı ile 
aydınlatılmıştır.[2] 

* * *

Zamanla güneş Âli’nin remzi yerine geçmiş, 
ateşin babası güneş, Müslümanlıkta kandil 
içine girmiş, kandil ululaşmıştır. Kutsal 
anlamı olan Berat, Mirac, Regaip gecelerine 
toplumun sadece kandil demeleri bundandır. 
(Camilere, minareler arasında kandiller asma 
âdeti II. Selim’den itibaren başlamıştır.) 
Kadir Gecesi dışındaki gecelerin kutsallığı 
konusunda Kur’an’da bilgi bulunmadığı 
gibi hadislerde de kesin sayılabilecek veri 
olmadığından ötürü İslâm ulemâsı başlarda 
hem bu gecelerin kutsallaştırılmasını, hem 
de toplu ibâdet edilmesini bid’ad sayarak 
bunlara karşı çıkmışlar. Ancak kandil gecel-
erine karşı ilginin azalma yerine artması 
karşısında ulemâdan bir bölümü bunu 
bid’ad-ı hasane olarak kabullenmiş.  

[1]  Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli 
Bakış, Burhan Oğuz, Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Yayınları, 2003
[2]  Türklerde Dinî Resimler, Malik Aksel, s. 49-51
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Sanatçı ve bilim adamı hem yaratı eylemiyle 
hem de vatandaş eylemiyle aydın sıfatı kaza-
nabilir. Önemli olan, sanatçı ve bilim adamı 
kişiliğiyle aydın kişiliğinin çelişmemesi, ör-
tüşmesidir. Hem yaratı eylemi hem de vatan-
daş eylemi bakımından aydın sıfatıyla çelişen 
durumlar da az değildir.

Demek ki ressamlık, şairlik, bestecilik, dok-
torluk, mühendislik, öğretmenlik, marangoz-
luk, işçilik, çiftçilik gibi “aydın oluş” durumu 
ile “aydın eylemi”ni kendiliğinden içeren bir 
konum, bir durum, bir etkinlik değil. Aydın 
oluşun, bir meslekle değil, bir eylemle ilişkisi 
var. “Aydın oluş” bir dünya görüşü, bir bilgi 
donanımı olgusundan çok, bir bilinç ve eylem, 
vicdan ve ahlâk olgusu. 

Mesleki eylem bağlamında herhangi bir kim-
senin aydınlığına karar vermemiz olanaksız. 
Ancak, belli bir zaman ve mekân ile toplu-
durum içinde ilerici ve demokrasi ülküsüne 
inanmış bir birey olma zorunluluğu belirle-
meyi gösterir. Ama bu iki zorunluluk da aydın 
olmayı eksiksiz içermiyor; çünkü bu zorunlu 
erdemlerin düşünsel duygudaşlık ve inanç 
düzleminden hayata geçirilmesi, eylemleşti-
rilmesi söz konusudur.

Bilindiği gibi, sanatçılar da, aydınlar gibi, 
belli bir sınıf oluşturmazlar; fakat yapıtlarının 
niteliğiyle, eylemleriyle belli bir sınıfın ya-
nında ya da uzağında yer alırlar. Sorumluluk 
işe karıştığında bağlanma, aydınca bağlanma 
da bir ilke konumu kazanır. Bağlanmadan 
amaç, herhangi bir programa bağlanma değil-
dir. Bu bağlanma, eksiksiz, bütünsel gerçeğe 
bağlanma, bir veri olarak öne sürülen gerçek 
parçalarına karşı çıkma, gerçekleri tarihsel ve 

toplumsal bağ ve ilişkilerinden soyutlamama 
tavrıdır. Gerçek ve bağlanmış bir aydın için 
edebiyat, sanat, politika, ekonomik düzen, 
bilim, bireylerin kültürel ve ruhsal durumları 
birbirinden bağımsız, özerk, yalıtkan parça-
lar değildir; hepsi birden bir 
toplumsal dizge oluştururlar. 
Bu nedenle de aydının ey-
lemi “tarihsellik” özelliği 
taşır. Bu tarihsellik özelliği 
ve bütünsel gerçeğe bağlan-
mışlığın zorunlu sonucu olan 
gerçeği söyleme zorunlulu-
ğu, çağdaş aydının eylemini 
biçimlendirip yönlendiren, 
onun “aydınca” duygu ve 
düşüncelerini hayata geçi-
ren olanaklardır. Gerçeği 
söyleme arzusunun yanında 
“cesaret” yer alır: kuşku, 
eleştiri ve ifade cesareti. Bu 
özelliklerinden ötürü aydın, “resmî” ortamın 
dışında kalır zorunlu olarak. Aydın, bir top-
lumun eleştiri vicdanıdır. Aydın, daha akılcı, 
daha insancıl, daha kusursuz, daha demokra-
tik bir toplumsal düzenin gerçekleşmesinin 
karşısında bulunan engelleri saptar, tanımlar 
ve çözüm önerileri getirir. Böylece, toplumun 
bilinci, ilerici güçlerin sözcüsü durumuna ge-
lir. Bunun sonucu olarak da, egemen ideoloji 
ile dönüşsüz bir uzlaşmazlığa girer. Kemik-
leşmeyi seçmiş olan egemen ideoloji için, 
aydın, “tedirgin edici” bir yaratıktır. Bilgi 
ve bilinciyle “etkin” olan aydın, kayıtsız ve 
şartsız olarak kendinden vermeyi seçmiş bir 
toplumsal bireydir, katılan kişidir; bağlanır ve 
kendini tehlikeye atar; kariyerist değildir ve 
çıkar gözetmez. Aydın eylemi, bir tür kabuk 
soymaktır, kabukların altındaki gerçeği bu-

luncaya, gerçeği saran katmanları saydamlaş-
tırıncaya kadar… Aydının görevi söz ve yazı 
ile mevcut gerçeği eleştirmektir; özgürlük ve 
özgünlük adına eleştirmektir.

Aydın olabilmek için, göbek ve ayak bağından 
kurtulmak gerekir.

Aydını aydın yapan, onun “idrak”idir ve id-
rak dediğimiz düzey ne filozoftur, ne bilgin-
dir, ne de sanatçıdır. Kafa emekçileri bazen 
aydın olabilirler, ama aydınlar çoğu zaman 
kafa emekçileridir. Her zaman değil ama çoğu 
zaman, çünkü içinde bulundukları bazı özel 
tarihsel koşullar içinde işçiler, köylüler, esnaf 
da kafa emekçisi olmadan aydın olabilirler.

Kişisel çıkar gözetmeksizin, genel çıkar ve 
iyilik için her türlü baskı ve tehlikeyi göze 
alan, insanlığın gelişimi ve mutluluğu için 
“ben”i değil “biz”i seçen kişi, elbette bir ham 
hayalci ve densiz muamelesi görebilir; ama o, 
gerçekte bir alçakgönüllü kahramandır.

Burhan Oğuz Hocamızın Anısına;
Belkemikli Omurgalı Aydın
Hulusi Akkanat
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İsterseniz şimdi soralım soruyu: “Sanatçı, bi-
lim adamı aydın mıdır?” 

Bir insan sanatçı olamadan aydın, aydın ola-
madan da sanatçı olabilir. Belirlemeğe çalış-
tığımız ‘Aydın’ paradigmasına örnek olacak 
Burhan Oğuz’u inceleyebilir miyiz? Bu so-
runun yanıtını aşağıdaki satırlarda aramaya 
başlayalım.   

Burhan Oğuz’un soyağacı hakkında doyurucu 
bilgilere sahibiz. Bu konuda yaşam öyküsünü 
Yaşadıklarım, Dinlediklerim – Tarihi ve Top-
lumsal Anılar ve devamı niteliğinde Düşün-
düklerim, Yazdıklarım – Siyasî ve Toplumsal 
Makale ve Bildiriler adlı kitaplarında tüm açık-
lığıyla yazmıştır. Bu sadece kişiye ait biopsi-
kososyal tarih değildir. Kendi belirlemesiyle: 

“Uzun süreden beri bir ‘Türkiye Sosyal Tari-
hi’ yazmayı tasarlamış olup bunun için dur-
madan malzeme toplamaktayım. Zamanlama-
sını da 2005 yılı olarak, yani ‘Türkiye Halkı-
nın Kültür Kökenleri’ serisinin bitimine göre 
ayarlamıştım. Ancak gerek sevgili dostum Dr. 
Nazan Ölçer, gerekse Simurg Yayınevi sahibi 
dostum İbrahim Yılmaz’ın ısrarlarıyla işbu 
‘Yaşadıklarım, Dinlediklerim’i kaleme aldım. 
Bunda, esasen ‘Sosyal Tarih’e dâhil olan bazı 
hususlar yer alıyor. Yani bu çalışma onun bir 
parçası olarak mütalâa edilecektir. Amaç bir 
kişisel özgeçmiş yazmak olmayıp siyasî ve top-
lumsal olayların sergilenmesinden ibarettir. 
Dolayısıyla, özgeçmişimden sadece bunların 
anlatılması ile ilgili bölümler yer alacaktır.”

“Gerçekten, aile ilişkilerim dolayısıyla ço-
cukluğumdan beri birçok önemli siyasî kişi-
leri yakından tanımak fırsatını buldum ve bu 
ortamda öğrendiklerimi tarihçilere malzeme 
olarak kâğıda döktüm. Bunu yaparken hiçbir 
hissî mülâhazaya yer vermemeye özellikle iti-
na ettim. Hiç kimseyi hedef alıp küçük düşür-
meyi aklıma getirmedim. Nesnellik çizgisini 
aşmamaya azami özen gösterdim.”

Bir büyük yerleşim ve kültür merkezi olarak 
İstanbul’da, geçen asrın sonlarında, evlilik 
yoluyla iki Osmanlı-Türk ailesi bir araya gel-
miş ve İstanbul, Burhan Oğuz gibi güzel bir 

oluşumu üretmiştir. Burhan Oğuz has bir İs-
tanbulludur. Doğumu ve çocukluğu Osmanlı 
Devleti’nin tarih sahnesinden çekildiği son 
yıllarla Kurtuluş Savaşı’na rastlamış, çocuk-
luk ve gençlik yılları ve ertesi ise Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş ve yeniden yapılan-
ma devrelerinde geçmiştir. Türkiye ve Türk-
lük bu çok önemli geçiş döneminde sancılı ve 
sıkıntılı bir şekilde yol alırken Burhan Oğuz 
bu olağanüstü değişimi fark edebildi; ileride 
gerek bireysel yaşamı, gerekse sosyo-kültürel 
yaşamında köklü değişimden yana bir tavır al-
masını sağladı. Bu durumu “Anılar” adlı kita-
bının 642. sayfasındaki “Son Sözüm” başlıklı 
yazıda şöyle açıklar:

“Anılarda geçen, hayatımın çeşitli bölümleri-
nin öyküsünden, bu ülkenin bana hem bir yurt 
hem de bir sürgün yeri, bir tutukevi olmuş ol-
duğu görülür. Bu ifadelerden, ne askerliğimin 
aslında bir “İstanbul dışına sürgün” oldu-
ğunu ne de uzun yıllar yurtdışına çıkma ya-
sağını kastediyorum. Ülkede özellikle 1940’lı 
yılların başından itibaren hâlâ devam ede-
gelen egemen düşünce akımının dışına “sü-
rülmüş”, vatanımızda, düşüncelerimi açıkça 
ifade etmekten menedilmiş olarak da kendi-
mi “hapsedilmiş” hissediyorum. Karar alma 
ve toplumsal tasarılara iştirak ettirilmeyişim 
beni bir sürgün durumuna, kendi öz yurdum-
da bir sürgün haline getirdi. Gerçekten, içinde 
yaşadığım havaya karşı ağzımdan çıkan her 
söz bir “ihanet” gibi telâkki ediliyor, değişik 
çevrelerde. En azından rahatsız edici oluyo-
rum. Evet, inanmış bir solcu olarak, hiçbir 
zaman bizim ünlü solcularla, belkemiksiz* 
sosyalistlerle, sosyal-demokrat geçinenlerle 
aynı dalga uzunluğunda olmadım. Dört bir 
yanımızı sarmış emperyalist güçler ve de bun-
ların piyonlarına karşı sağlam milliyetçiliğim, 
çok kişiye ters düşüyor. Napolyon, büyük Aus-
terlitz zaferinden sonra günlük emrinde ‘As-
ker, büyük bir zafer kazandınız. Torunlarınız 
“dedem Austerlitz’de idi” diye iftihar edecek-
ler…’ demişti. Ben de atalarımın, emperyalist 
güçlere karşı vermiş oldukları savaşlarla ifti-
har ediyorum.

Bu ruh haleti içinde tek çıkış yolunu, hisset-
tiğim, düşündüğüm şekilde, bugün veya yarın 

bedeli ne olursa olsun, yazmakta buluyorum. 
Mizacım gereği bazı olayları mizaha kaçan bir 
üslûpla anlatmış olmam, bunların gerçekliği-
ne halel getirmez. İçimdeki neş’e, hayatımın 
çok sıkıntılı anlarında bana destek olmuştur.

Anlatmış olduğum gibi uzun süre suskun kal-
dım. Ama bu anlamlı suskunluk, bir uyguncu 
suskunluğu olmaktan uzak, mevcut düzeni 
reddetmenin bir zorunlu yoluydu, bütün ifade 
şekillerinin denetim altında tutulduğu bir ül-
kede.

1937’den beri aralıksız tutmuş olduğum gün-
lükler sayesinde önemli olguların tarihlerini 
verebildim. Bunda, okuyucuyu sıkmamak için 
ifrata kaçmamaya dikkat ettim.

Bittabi, naklen anlattığım olayların gerçek so-
rumluluğu, dinlediğim kişilere aittir. Ben de, 
Voltaire’in ünlü bir deyişini hatırlayarak bun-
ları aktardım. ‘En kaba yalana biraz gerçeklik 
karışır’…

Benden anlatması; tahlil ve yorum okuyucu-
dan. 05.05.1997” 

Genç Cumhuriyet’in koruyucu kemeri içinde 
toplum yekpare Türk tarihi içinde misli gö-
rülmemiş bir yeniden yapılanma sürecine gir-
mişti. Genç Burhan Oğuz Türkiye’nin nereye 
doğru seyrettiğinin, bu gidişin ulaşılmak iste-
nen hedeflerini pürüzsüzce ya da en az sıkıntı-
lı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için nereden 
geldiğinin araştırılmasının gereğine inanıyor-
du (Türk Halkının Kültür Kökenleri 6 ciltlik 8 
kitap ve Türk Halk Düşüncesi ve Hareketleri-
nin İdeolojik Kökenleri 3 ciltlik eserlerini kap-
samlı ve nitelikli bir şekilde yazdı, yayınladı). 
Önemli olan toplumun nereye gittiği ve nere-
den geldiğiydi. Sıkıntının temelinde, okuduk-
larını sağlıklı bir teorik süzgeçten geçirdikten 
sonra, bu olguyu yaşama geçirecek “belke-
mikli” organizasyonun nasıl kurulacağı idi. 
Çok okudu. Dağınık ve yüzen bilgi verilerini 
sağlıklı bir teorik çerçeveye kavuşturduğu gibi 
örgütlü mücadeleye girişmenin gereğini hep 
yerine getirdi. Sabrı ve kararlılığı ilke edinip 
bakışlarının gerçekleşeceği fırsatları bekledi.

Türkiye Sosyalist Partisi İcra Komitesi toplantısından...
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Burhan Oğuz’un düşünce dünyasının temel 
yapı taşlarını toplarken, zıtlıkları kafasında, 
davranışında ve eserlerinde uyuma götürdü.

Gerçekten de o subjektif bilgi ile ‘akıl’ın (ob-
jektif bilgi) uzlaştırılması kadar, zıtlıkların 
sabır isteyen birlikteliğini bilgece gerçekleş-
tirdi. Bu kafa yapısı ile maddeye baktı, Türki-
ye’nin somut toplumsal gerçeklerinin üstüne 
gitti. Yaptığı kültürel, antropolojik ve bilimsel 
araştırmalarla Cumhuriyet’in sosyo-kültü-
rel-siyasi düzleminin önündeki yaşamsal set 
ve engellerin yanısıra çözüm ve de uygulama 
yöntemlerini gösterdi. 
Burhan Oğuz ‘güzel’e âşıktı. ‘Güzel’ olan 
her şey onun ilgi alanı içindeydi. Sorunlu 
gördüklerinin de ‘nasıl güzelleştirilebileceği 
ve etkinleştirilebileceği’ düşüncesi hep ba-
şat unsurdur. Bu haliyle de doğal bir ‘Sorun 
Çözücü’ yetisiyle donatılmıştı. Şikâyet ve 
sitemlerinin arkasında, çaresizlik sızlanma-
sı yerine ‘olanaksızlıktan olanak yaratmak’ 
eylemi vardır.

Türk diline hakkıyla hâkimdi; bugün pek az 
rastlanan veya tamamıyla tarihe karışmaya 
mahkûm görünen sağlam, zarif ve sağlıklı 
bir Türkçesi ve üslûbu vardı. Onun Türkçesi-
nin gerisinde bir uygunluk, kelimelerin ağır-
lıklarını hassas bir terazide tartan kuyumcu 
titizliği ve sabrını yakalarsınız. Artık onun 
yazılarının tiryakisi olmuşsunuzdur.

Nesnel bilgi ile öznel bilgi arasında var olan 
dirsek temasını veya yer yer örtüşmeden 
kaynaklanan ortak alanda önce ahlâk ka-
yıtlarına basaraktan bir ‘norm’ inşa etti. Bu 
‘norm’u test etmek için belli bir coğrafyada-
ki toplumun tarihine açıldı, edebi kaynakları 
kullandı.[1] 

Daha sonra bulgularını günümüze çekti. Ne-
yin değiştiğini, neyin ya da sürekli değişme 
içinde hangi unsurların sadece kabuk değiş-
tirip özün farklı kalıplar içinde muhafaza 
edildiği gerçeğini araştırdı[2]. Zira onun tarih 
görüşünde “tarihin hiçbir noktasında ani bir 
kesiliş ve hiçbir yerinde de ani bir başlangıç 
aranamayacağına göre” zamanın yekpare bü-
tünlüğü söz konusu olmaktadır. 

Türk Halkının Kültür Kökenleri, araştırırken 
beslenme, tarım-meyvecilik-bahçecilik-hay-
vancılık-üretim aile ilişkilerini, inşa, ısıtma ve 
aydınlatma, dokuma ve giyim, tıp, alternatif 
tıp, halk eczacılığı ve sağaltma tekniklerini, 
sosyal gruplar ve etnik gruplar (iletişim-folk-
lor ve gelenek), ulaştırma-iletişim-mübadele, 
ölçü ve metalürji başlıklarında 30 yıllık bir 
araştırma sonucunda yazılmıştır. Bence bu ça-
lışma, alanında dünya çapında kaynak olabile-
cek bir başyapıttır. Üyeliğinden onur ve gurur 
duyduğum Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın 

[1]  Türk Halk Düşüncesi ve Hareketlerinin İdeolojik 
Kökenleri, I-II-III cilt, Simurg yy., 1997
[2]  Düşündüklerim, Yazdıklarım, Anadolu 
Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2002

özverili gayretleri ile basılmıştır. Bu eserlere 
maalesef Türk Eğitim ve Kültür dünyası araş-
tırma kurumları ve kişilerince yeterince önem 
verilmemiştir. Dileğim aydınlanma yolcula-
rına kılavuz ve fener olmasıdır. Bu yaklaşım 
tarzı bizi Burhan Oğuz’un sosyal-antropoloji 
düşünürlüğünün arka bahçesine götürecektir.

Çalışmalarıyla, aslında, “sosyolojik bir toplu 
görüş ve geniş bir tarih felsefesinin” peşin-
deydi. Buna rağmen, biz bu çalışmamızda 
onun, politik toplumdan ekonomik düzleme 
ve kurumsal dünyaya kadar farklı boyutları, 
bir arada, tutarlı bir eksen etrafında kenet-

leyen bir tarih felsefesi ortaya koyduğunu 
iddia etmiyoruz. Burhan Oğuz’un Türk tari-
hinde Osmanlı asırları içinde yakaladığı atıl 
ve hantal zihniyetin çekip çevirdiği insanı ta-
nımlamadaki başarılı kaleminin Tanzimat’tan 
günümüze bilhassa Cumhuriyet’in ekonomik 
insanını açıklamada titrediği görülmektedir.[3] 
Tanzimat öncesinde başlayan ‘güzel ahlâk’ın 
içselleşmesinin Tanzimat sonrasında yavaş 
yavaş fakat 1938’lerden sonra artan şiddetle, 
insanımızın ekonomik maddeyle temasının 
yarattığı sıkıntılar ve bunun geleceği, onu 
suskunluğa itmiştir. Bu konumu kendi dilin-
den aktaralım: “Sizce Karşı Devrim ne zaman 
başlıyor?” “Bence 10 Kasım 1938’den sonra 
başlıyor.” (13.2.2005 tarihli söyleşi )

Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayese-
li Bakış adlı eserleriyle tarihin bu yaprağının 
tozlarını silkeledi. Akmakta, dönüşmekte olan 
tarih nehrinin kenara attığı ve sürüklediği un-
surları gördü, tarihin aktığı ekonomik kaynağı 
kavradı.

[3]  Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği ve Türkler, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2007

Burhan Oğuz bütün kültür araştırmalarında 
hedefe yönelik bir çalışma içindeydi – ilk baş-
larda farkındalığı olmasa da─. Ancak 1937 
yılından itibaren günlük tutma alışkanlığı ve 
okuduğu gazete, dergi kupürlerini arşivlemesi 
daha sonrası için hazırlık olarak değerlendiri-
lebilir. Zira “ bir teoriniz yoksa, derlediğiniz 
olguların hiçbir kıymeti yoktur” diyen Charles 
Darwin haklıdır.

Burhan Oğuz Türkiye’nin aktüel sorunları-
nı irdelerken ülkenin geçmişinden bugüne 
taşıdığı davranış kalıplarını çok iyi kuşata-
biliyordu. Dolayısıyla o ‘şabloncu’ olmadı, 
kuru formalizmin bataklığına düşmedi. İşte, 
Burhan Oğuz’un asıl başarısı buradadır. Ger-
çekten de o bir sosyal bilimci olarak ülkenin 
sorunlarını kuşatırken, sahip olunan kültürel 
zenginliklerin farkındalığı ile Türkiye gerçe-
ği açısından kültürü ekonomiyle birlikte al-
gılayarak az gelişmişlik olgusunu tamamen 
siyasi politikaların, sosyoekonomik projele-
rin niteliksizliğine bağlamıştır. Bu hal onu 
derinden yaralamaktaydı.

Burhan Oğuz bir İstanbul aşığı idi. İstanbul, 
mimariden hat sanatına, süslemeden ebruya, 
hatta Türkçesine kadar güzele âşık Türkle-
rin cidden özenip kurdukları ve medeniyet 
âlemine armağan ettikleri bir şehirdir. Oysa 
gene bu şehir Türklerin bir başka açıdan, 
insanın insan olması açısından, İstanbul 
efendiliğini insanlığa armağan etmişti. Bur-
han Oğuz’un kişiliğinde İstanbul efendiliği 
zarafet ve inceliğinin kendi içinde farklı ve 
seçkin bir örneğini buldu. Burhan Oğuz’un 
18 Şubat 2009’da İstanbul’da vefatıyla İstan-
bul, kendi çözümlemesi olan ve önce bütün 
ağırlığını bir kuyumcu sabrıyla iç âlem me-

deniyetini inşa eden, daha sonra bu ruh inceli-
ğini eşyaya, diline, hareketlerine nakşeden bir 
insan tipolojisini de noktalamış oldu.

Onun elinden çıkıp somutlaşmış kitap, maka-
le, gazete yayınları, mektup, resim, fotoğraf, 
kroki, plan, defter, dosyalanmış notlar ve tasnif 
edilmemiş sayısız kâğıt parçaları üzerine alın-
mış çeşitli notlar vb.’ni yeniden üretmeye fizik 
olarak aynı maddi ömrü yaşamaya hazır bir in-
sanın, programlasa dahi, başaramayacağı açık-
tır. (Bütün eserleri, dokümanları ve de kütüpha-
nesini Sabancı Üniversitesi’ne ‘Burhan Oğuz 
Kitaplığı’ kurulması şartıyla bağışlamıştır.)

“Ben kitapları koleksiyon diye almam. Tasar-
lamış olduğum çalışmalar yarayacak kitapları 
alırım. Çalışmalarım da bitmiş ne yapacağım 
ben onları…”

Arşivi ve yayınlarıyla çalışkanlık ve beceri-
sinin ürünlerini kimliğimizin pekişmesi için 
gelecek kuşaklara bıraktı. Burhan Oğuz’un 
maddi hayatı tükenmiş olmasına rağmen, öğ-
retmenliği, efendiliği, aile babalığı ve bıraktı-
ğı hatıralar onu canlı kılmaktadır.
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Yaşayan tarih,
Burhan Oğuz’un 
ardından...
İzzet Erş

Burhan Oğuz, ardında 20 bin sayfalık dev 
bir sosyoloji külliyatı bırakmış, bu ülkenin 
yetiştirdiği en önemli yazarlardan biridir. 
20 bin sayfa! Eserleri üst üste koyulduğun-
da boyum kadar yer tutar; çoğumuzun oku-
duğundan fazlasını yazmış bir araştırmacı.  

Burhan Oğuz, 1 Mart 1335’te (1919) İstan-
bul’da doğdu. İlk ve ortaokulu Collége Sainte 
Jeanne d’Arc’ta, Liseyi Saint Benoit’da oku-
du. 1942’de Yüksek Mühendis Mektebi’n-
den (İTÜ) Makine ve Elektrik Yüksek Mü-
hendisi olarak mezun oldu. 1942-1993 yılları 
arasında çeşitli fabrikalarda mühendis olarak 
görev aldı. Bu arada, 16 Aralık 1946’dan ka-
patılana kadar Türkiye Sosyalist Partisi Mer-
kez İcra Komitesi üyeliği ve Türkiye Demir 
ve Çelik Sanayii İşçileri Sendikası başkanlığı 
yaptı. 1979-1984 tarihleri arasında Edirne 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
si ve sonra Trakya Üniversitesi’nde kadrolu, 
1993-2000 arasında da Marmara Üniversite-
si Teknik Eğitim Fakültesi Metalürji Bölümü 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürün-
leri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans sı-
nıflarında öğretim görevlisi olarak yer aldı.  

Antropoloji, sosyoloji, din, kültür, tarih, si-
yaset, bilim... Bu topraklara dair ne varsa 
yazmıştır Burhan Oğuz. Derinine yazmıştır. 
Kitaplarında Yahudi Kabalası’ndan Bektaşî 
geleneklerine, Talmud’tan kilise babalarına, 

ezoterik geleneklerden sûfî 
teşkilatlanmalarına kadar 
referans alınmamış nere-
deyse hiçbir konu yoktur. 
Göğün hareketlerinden 
astrolojiye, antropolojiden 
jeolojiye sanki dünyanın 
bütün kaynakları taranıp 
özeti çıkartılmış gibidir. 
Bir yazar olmanın ötesin-
de, bilgi aşığı bir ansik-
lopedisttir Burhan Oğuz.  

Yine de eserlerinde önem-
li olan, ne yazdığı kitap-
ların sayfa sayısı, ne de çalışma azmidir. 
Asıl önemli olan yazdıklarının kalitesidir. 
Burhan Oğuz’un ismiyle ilk kez karşıla-
şanlar bu ismi mutlaka akıllarında tutsun. 
Kitapçıya gittiğiniz zaman bir eserini is-
teyin. Rastgele bir sayfasını açıp herhangi 
bir satırdan okumaya başlayın. Çünkü ne 
demek istediğimi anlatabilmenin başka bir 
yolunu bulmak zor. Bu deneme için Şalom 
okurlarına “Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir 
Mukayeseli Bakış” adlı kitabını öneririm.  

Burhan Oğuz, kitaplarını kimseye ithaf et-
medi, bilgiyi kim arıyorsa ona yazdı eser-
lerini. Bu nedenle bilginin değerini bilenler 
için kitapları eşsiz birer kaynak olmuştur. 
Akıl mabedinin kurulması şüphesiz ki, bilgi 
merdivenini de çıkmayı gerektirir. Her biri 
bir basamak olan bu kitapların kültür tarihi 
açısından önemi bu bağlamda çok büyüktür.  
Bilincin oluşması ilkin kişinin kendini için-
de bulduğuna yabancılaşmasıyla kurulur. 
Kültür içi bir varlık olarak insan, kendini 
bu soyutlanmaya ittiğinde çoğu zaman ar-
tık kendini onu aşan, yüce bir varlık olarak 
görür. Oysa sadece onun dışına atılmıştır; 

çünkü kültürü aşmak ancak onu anlamak 
ve anlamlandırabilmekle mümkündür. Bu 
yabancılaşma sürecinden geçen ve arada 
kaldığı için bir çıkmazın trajedyasını yaşa-
yan modern toplumumuz, onun eserlerin-
de kökleriyle bağ kuracaktır. Bu nedenle 
sezgisi kuvvetli olanlar için onun eserleri-
ni okumak zevk ve hayranlıktan ibarettir.  

Tarih ve kültürlerine dair ortaya bir eser ko-
yabilmek adına devletlerin oluşturduğu ekip-
lerin, aydın gruplarının, ansiklopedistlerin 
yaptıklarını, tek başına yapmış bir devdir 
Burhan Oğuz. Geçtiğimiz 17 Şubatta, dok-
san yaşında, Nişantaşı’ndaki evinin çalış-
ma odasında, yazmakta olduğu son kitabı-
nın henüz ortasındayken aramızdan ayrıldı.  
Bir buluşmamızda şöyle demişti: “Öyle me-
zarla falan işim yok benim, başıma toplanıp 
çiçek falan da bırakmasın kimse. Dostlarım 
beni anmak isterlerse, bir araya geldikle-
rinde benim için kadeh kaldırsınlar yeter.”  

Kadehimi saygıdeğer hocam ve dostum Bur-
han Oğuz’a kaldırıyorum, kazandırdıklarını-
za ve kazandıracaklarınıza... 

Düşündüklerim
Yazdıklarım

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2002 
Siyasî ve Toplumsal Makale ve Bildiriler

Daha önceki “Anılar” kitabı ile birlikte Bur-
han Oğuz’un bu kitabı, toplumun anatomisini 
bütün açıklığı ile sergiliyor, içinde yaşanan 
büyük çelişki yumağının gerçek nedenlerini 
cesaretle ortaya seriyor.

Birçok ilk’e imzasını atmış olan makale ve 
bildiriler, yaralara bütün açıklığıyla parmak 
basıyor, gerçeklere, acı da olsalar, karşıdan 
doğruca bakıyorlar. Her şeyin yerli yerine 
oturması için gerekli koşulları, bastıra bastıra, 
ısrarla ifade ediyorlar.

Mezartaşında Simgeleşen 
İnançlar

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2002
 
Dünyamızdan gelip geçici olduğunun bilin-
cinde insanoğlu, ebedî yaşamı ölümün ötesin-
de aramış. Başına diktiği taş bu umudu yan-
sıtıyor. Yontunun şekli, örgesi, asması, narı 
gülü vb. süs olmanın çok ötesinde bir anlam 
taşıyor. İşte bu semboller âleminde dolaştı-
rıyor bizi bu kitap, konuları yoğun biçimde 
özetlemiş olarak. 

Çevre Üzerine Düşünceler
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2008

Sanayi, getirdiği çeşitli “kirlenme”lerin yanı 
sıra, sebep olduğu zenginliğin kamçısıyla da 

onun bu kirlenmeleri telafi edecek bilim ve 
teknolojileri, her düzeyde geniş kapsamlı or-
ganizasyona yatkınlığı, ciddi uzun vadeli plan 
ve proje kavramlarını, bedeni ve fikri disipli-
ni, sosyal değişmeleri de beraberinde sürük-
lediği bir vakıadır. Bu itibarla ancak ciddi bir 
sanayileşme ile kalkınmanın çevre sorunları-
na çözüm getirebileceği kanaatindeyiz.

Türk ve Yahudi Kültürlerine
Bir Mukayeseli Bakış

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2003 

Antik Mezopotamya uygarlıklarını büyük ço-
ğunlukla Sâmî (Semitik) kökenli uluslar, ez-
cümle Asurlular, İbrânî ve Araplar temsil et-
mişler. Zamanla bunlardan ilki göçüp gitmiş, 
geriye kalan ikisi çıkmış günümüze. 

Burhan Oğuz Kitaplığı
Hazırlayan: Behiye Bobaroğlu
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İbrânîlerle aynı soydan gelen Aramîlerin 
dili, M.Ö. VII. ve VI. yüzyıllarda Yakın-Do-
ğu’nun lingua franca’sı olmuş, böylece Ya-
hudilerle Arapları birbirlerine yakınlaştırmış: 
“Gehenna” olmuş “cehennem” ve daha nice-
leri... 

Muhammed, “İbrahim’in dinini ıslah etmek” 
üzere yola çıkmıştı. Eski Ahid ile Kur’an ve 
birçok dini uygulamalar arasındaki ayniyet 
böylece izahını buluyor.

“Kur’an” sözcüğünün etimonu-kökeni tartışı-
lıyor, hakkında varsayımlar ileri sürülüyor bu 
kitapta. Daha Selçukludan önce Yahudi kolo-
nileri bulunuyordu Anadolu’da. Roma döne-
minde diaspora-dağılma bunları bu yarıma-
danın altmış kent ve sitesine dağıtmıştı. Bir 
kültürel alışveriş doğal oluyordu. Ahlat’taki 
Selçuklu mezartaşlarında Yahudi Yıldızı’nın 
(Mühr-ü Süleyman) bulunması şaşırtıcı ol-
muyor. Bunun izahı da yapılıyor bu arada. 
İslâmiyet yoluyla da birçok Yahudi kültürel 
öğesi Türk kültürüne nüfuz etme olanağını 
buluyor. Hurafeler de aynı, cinlere inanışlar 
da; taş kültü, dairenin sembolizmi, saçın gü-
cüne inanış da aynı…

Ya her iki dine mensup kişilerin mezartaş-
larındaki “hayat ağacı” motifleri; ya “nazar 
değmesi”nden aynı ölçüde korkma ve buna 
karşı alınan “önlemler”. Ya ayların adları, ya 
Kuba - Kybele ile Ka’aba (Kâbe) yakınlığı... 
Sâmîlerde Kybele dağ olup bunun İbrânîce-
si gebal, Arapçası cebel’dir. Bu sonuncusu 
Osmanlıcaya aynen geçmişti. Sözcüklerde 
büyük etkileşime her adım başı rastlanıyor, 
dini uygulamalarda olduğu gibi. Ama iş bu-
rada kalmıyor, hukuk düzeninde de bunu 
görüyoruz: Kuşak bağlama - hil’at, Osmanlı 
unvanları... Aynı bir kavram, bütün Sâmîleri 
müşterek taşlar kültünden bir mabed inşasına 
götürmüş; Türk ve Yahudilerde ay hakkındaki 
inançlar da birbirlerine çok benzemiş, harman 
yerinin dinî rituslarla ilişkisinde olduğu gibi. 
Nice ayrıntılar veriliyor bu kitapta...

Yüzyıllar Boyunca Alman 
Gerçeği ve Türkler

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2007 

Birkaç türlü yaklaşım var sorunlara bu kitap-
ta. Biri, doğruca dünya emperyalizm piyasa-
sında Almanya’nın yeri ve payı; bir başkası, 
bu yönde onun öbür güçlerle benzer yanla-
rıyla kendisine özgü yöntemleri ve nihayet, 
değişik bir tarihi oluşum içinde Alman top-
lumsal sınıflarının özellikleri: ne burjuvası 
öbür burjuva, ne demokratı bizim bildiğimiz 
demokrat…

Birliğin gerçekleşmesinin çok öncesinden 
beri bir Pan-Cermen ideal vardı, Prusyalının 
beyninde. Bu ülkünün somutlaşması ancak 
ilk ağızda Osmanlı mülküne el atmakla müm-
kündü. Gerisi kendiliğinden gelecekti. Böyle 

de yapıldı ve doğdu “geleneksel dostluk”... 
Ve bu dostlusun acı öyküleri, bugün sahnele-
nen senaryoları.

Türk ve Alman toplumsal yapısının benzer 
ve değişik yanları, Türk bilincinde oluşmuş 
Alman imajı irdeleniyor, bu arada; birkaç ta-
rihi belit de çıkıyor ortaya; XX. Yüzyılın son 
çeyreğinin Almanya’sının. Moltke-Bismar-
ck-Wilhelm-Hitler zincirinin bir uzantısından 
başka bir şey olmadığı, Pan-Cermen progra-
mının günün koşullarının elvermesi oranında 
yürütülmeye ve ‘geleneksel dostluk’un bu 
yönde bu kez Cumhuriyet Türkiye’siyle ay-
nen sürdürülmeye çalışıldığı; ‘Berlin-Roma 
Mihveri’nin şimdi ‘Bonn-Ankara Mihveri’ 
olarak canlandırılma çabası; sosyal görünü-
mün Hitler’e iktidarı hazırlayan duruma bir 
hayli benzediği, W. Brandt’ın “Ortanın so-
lu”ndaki sosyal-demokrasisinin bu eğilimin 
bir kamuflajından ibaret olduğu…
Çok hisse var alınacak, bu kıssalardan.

Faşizm, Alman Kimliği - 
Türkiye ile İlişkiler

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2008

Bazı konular üzerinde ısrar edişimiz, Tür-
kiye’yi yakından ilgilendiren kısımlara ışık 
tutmak amacını güder. Kitap ve makalelerden 
derlediğimiz veriler, yeni araştırıcılara yara-
yacağı gibi günümüz Türkiye’sinin izahına 
da yardımcı olacaktır. Faşizmi anlatırken 
sosyal-demokrasinin de filmini çektik. Bu 
vesileyle birçok temel sosyal kavram ayrın-
tılarıyla irdeleniyor bu kitapta. Günümüz Al-
manya’sının künhüne varabilmek için tarihi 
boyunca geçirmiş olduğu fikir hareketleri 
(Bernstein, Kautsky, Luxemburg...) enine 
boyuna tetkik edildi. Osmanlı, “kozmopolit” 
yapısı itibarıyla görünürde daha bireyci, daha 
liberaldi. O ise ki Alman, Cermen karakterine 
dayanıyor, ilerici derecede “ortak değerleri 
paylaşan” bireyden çok, toplumun tercihle-
rine önem veriyordu. Alman milliyetçiliğinin 
kaynağı da bu oluyordu. Bu milliyetçiliğin 
rüzgârı da Türkiye’de esmişti: ‘Derin dev-
let…’ XIX. yy. sonlarından günümüze kadar 
Türk-Alman ilişkileri göz önüne alındığın-
da, insanın aklına bir soru geliyor: Acaba, 
Almanya’nın işgücü açığını kapatmak üzere 
çoğunlukla Türk işçilerine kapılarını açması 
belli bir amaca mı dayanıyordu?...

Bu kitap, yeni araştırıcılar için, üzerinde çalı-
şılacak birçok konu içererek, onlara yardımcı 
olabilecek bir rehber oluyor.

Yaşadıklarım Dinlediklerim 
Tarih ve Toplumsal Anılar

Simurg Yayıncılık, 2000

Bir tarihçi için İttihat ve Terakki’den gü-
nümüze uzanan siyasi tarihimizin taşlarını 
yerinden oynatacak bir panorama... Bir top-

lumbilimci için karış karış taranmış bir Ana-
dolu’nun gündelik yaşamından çıplak ve sım-
sıcak manzaralar... 
 
Bir anı tiryakisi için çok yönlü bir mühendi-
sin, kültür tarihçisi Burhan Oğuz’un dünya-
sına, ne pahasına olursa olsun gerçeklikten 
ödün vermeyen bir ruhun derinliklerine son 
derece eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir yol-
culuk... 
 
Yüzlerce fotoğraf ve görsel malzemeyle bel-
gelenen anılar toplumsal coğrafyamızın son 
100 yılını yansıtan çarpıcı bir ayna.  

Türk Halk Düşüncesi ve 
Hareketlerinin İdeolojik 

Kökenleri
Simurg Yayıncılık, 1997

Toplumun günümüzde içinde yaşadığı siyasi, 
ekonomik ve sosyal koşullar karşısındaki tu-
tumu, onun gerçek yüzünü maskelemektedir. 
Bu gerçek yüzü belirtip ruhunda uyuklayan 
tüm potansiyelleri tahmin olanağı veriyor bu 
kitap. Bunda ne Yunus’a romantik selamlar 
gönderiliyor ne de Bedreddin’e aslında olma-
yan nitelikler yakıştırılıyor. Olaylar, bütün ay-
rıntılarıyla tam bir nesnellikle irdeleniyor. Ve 
daha da önemlisi Yunus’u Yunus, Bedreddin’i 
Bedreddin yapan ‘virüs’, tarih içinde geriye 
doğru izleniyor. 

Hıristiyan Anadolu’daki halkçı ve eşitlikçi 
hareketler, bunlardan önce gelen aynı yoldaki 
Helen, Roma, Önasya dünyalarında ve As-
ya’da vaki büyük düşünce akımları ve hare-
ketler, yine aynı doğrultuda büyük Kilise Pe-
derlerinin doktrinleri sergileniyor bu kitapta. 

İdareci sınıf -idare edilenler, Selçuklu sarayı- 
Türkmen, Osmanlı-halk çelişkileri ve bunla-
rın yarattıkları hareketler derinlemesine irde-
leniyor. ‘Ozan dolu Anadolu’ adamının ger-
çek düşünce sistemi gün ışığına çıkarılıyor.  

Diğer Kitaplarından Bazıları:
• Ark Kaynağı El Kitabı, Murat Matbaası, 1975
• Ark Kaynağı, Genişletilmiş, 1989
• Asbestli Çimento Tazyikli Boru döşeme Kılavuzu 
ve İsale Proje Esasları, Süperlit Yayınları, 1965
• Aşınma Sorunları ve Dolgu Kaynağı Teori, Oerli-
kon Yayınları,1993
• Bizans’tan Günümüze İstanbul Suları, Simurg 
Yayıncılık, 1998
• Demirdışı Metaller Kaynağı Metalürji – Uygula-
ma, Oerlikon Yayınları,1990
• Dökme Demir Kaynağı El Kitabı (Çeviri), Oerli-
kon Yayınları,1974
• Dünyada ve Türkiye’de Laiklik, Anadolu Aydın-
lanma Vakfı Yayınları, 2006
• Elektrik Ark Kaynağı Temel Eğitim Rehberi, Oer-
likon Yayınları,1993
• Sertlehimleme Teori – Uygulama, Oerlikon Ya-
yınları,1988
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“Gençlik yıllarımızda bir Türkiye sosyal 
tarihi yazmayı hayal edinmiştik. Meslekî 
görevimiz gereği elektrifikasyon işleri 
için Anadolu’nun her yöresinde dolaş-
mak, çeşitli etnik gruplara mensup yurt-
taşlarla temas etmek, rastladığımız tarihî 
ve mimarî kalıntıların fotoğraflarını çek-
mek yurttaşların yörelere göre kullandık-
ları değişik tekniklere tanık olmak, bizde 
bu hayali yaratmıştı.

İşe koyulur koyulmaz, böyle bir girişi-
min ancak sağlam bir bilgi alt yapısına 
dayanarak gerçekleştirilebileceğini fark 
ettik ve uzun yıllar kendimizi geniş bir 
literatür taramasına verdik. Tekniklerin 
kökenlerinin saptanmasında dil unsuruna 
ağırlık verdik ve bu amaçla da halk dili 
ansiklopedilerini tarayıp bunları konulara 
göre tasnif etme işine koyulduk.”[1]

THKK 1
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2003 

Giriş Beslenme Teknikleri

Bu kitap, “kültür” kavramını geniş boyutlar-
da tarif ederek; onu tekniklerin, müessesele-
rin, düşünce sistemlerinin, inanç ve âdetlerin 
tümü şeklinde irdeleyerek; mülkiyet şekille-
rinin üretim araç ve yöntemleriyle ilişkilerini 
belirleyerek; hayli değişik, alışılagelinmemiş 
bir açıdan meselelere yaklaşarak; ve her şe-
yin üstünde, bütün görüşleri ilmî kaynaklara 
dayandırarak.
 

THKK 2/A
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2002 

Tarım - Hayvancılık - Meteoroloji

Toprakla, gökle uğraşıyor bu cilt, ilkinde ol-
duğu gibi bilimsel verilere dayanarak. Bu ve-
riler onu yepyeni savuncalar (tezler) sergile-
meye götürüyor. Din, insanoğlunun toprakla 
olan ilişkisidir. Böyle olunca da tüm dinler, 
tek bir kanun içinde, hidrojen çekirdeği gibi, 
tek bir nucleus çevresinde irdeleniyor. Anado-
lu ise, alabildiğine zengin tarih ve mitos hazi-
nesinin yanı sıra, Tevrat’ın ve İncil’in birçok 
olayının sahnesini oluşturuyor, Nuh sonunda 
buraya konuyor. Nereden bakılsa, varılıyor 
tarih öncesinin Ana Tanrıça’sına, ekmek için 
ona yakarma rituslarına. “Atam gök, anam 
yer!” diyor Bektaşi, “Marifet Kapısı”nda ev-
lendirmişti bu iki “tanrısal varlık”ı, eskinin 
yine “Hieros gamos”u gibi. Dinsel ayrılıklar, 
mezhepler, birtakım siyasal, toplumsal ve 
ekonomik koşulların hazırladıkları birer olgu-
dan başkası değillerdir.

[1]  http://www.burhanoguz.com/kitaplar/
kultur/11.html 

THKK 2/B
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2003 
Tarım - Hayvancılık - Meteoroloji
 
Bu kitap da, yine çok geniş açılardan yaklaştı-
ğı sorunlara yeni boyutlar getiriyor; alışılagel-
miş belli kalıpların öznel yakıştırmadan ibaret 
ucuz ve kolay çözüm olmaktan öteye geçeme-
diği, gerçeklerin çok başka olduğu belgeleriy-
le konuyor ortaya ve “resmî” bazı doktrinlerin 
de tutarsızlığı çıkıyor gün ışığına.

Osmanlı müesseselerini yerine oturtan bürok-
rasinin kaynağı medresenin ideolojik köken-
leri derinlemesine irdeleniyor ve bugüne ka-
dar gözardı edilmiş odaklara varılıyor. Böyle 
olunca da temel müesseselerin tarihî dayanağı 
başka bir köşede yer alıyor. İslâmî kökenli 
sanılan nice kurumun, bu dinin kuruluşundan 
yüzyıllar önce başka ülkelerde var olduğu 
seriliyor gözler önüne: Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun bir “İslâmî Devlet” olmadığı, her yönü 
ile belli oluyor.

Çin’den, Orta Asya’dan, Hint’ten, Yunan’dan, 
Mezopotamya’dan, İran’dan, Bizans ve Ro-
ma’dan rüzgârlar esiyor Anadolu üstüne bu 
kitapta…

THKK 2/C
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2003 

Tarım - Hayvancılık - Meteoroloji 

Bu denli bir kültürler mozayiğine sahip Ana-
dolu’nun tarım, hayvancılık ve takvim-mete-
oroloji tekniklerinin kökenlerine inmek hayli 
güç, hatta olanaksız gibi görünüyor. Ama yeni 
araştırıcılara hiç değilse bir yol gösterebilmek 
için Türkiye halkını oluşturan öğelerin tarih 
boyunca yakın temasta bulunmuş oldukla-
rı ülkelerin teknikleri irdelenmiş ve burada, 
daha önceki ciltlerde de yapmış olduğumuz 
gibi, halk dili lügatçesi taranıp alet ve yön-
temlere ait sözcüklerin etimonları-kökenleri 
mümkün olduğunca araştırılmıştır. 

THKK 3
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2003 

İnşa, Isıtma ve Aydınlatma Teknikleri

Bu kitap, görevi gereği Anadolu’yu karış ka-
rış dolaşmış bir mühendisin gözlemlerinin 
ürünüdür. Hiçbir iddiası olmayan fotoğraflar, 
çok sayıda uzmanın eserlerinden esinlenmiş 
tezlere destek oluyor. Ne sanat, ne de mimari 
tarihi olan kitap, esas konusu itibariyle ‘hal-
kın inşa teknikleri’ni irdeliyor; buna ‘ısıtma 
ve aydınlatma teknikleri’ de eklenmiş. Ama 
tezler doğrultusunda sözü edilen disiplinlere 
az çok temas edilmiş, bu da, geniş bir literatür 
taramasıyla yapılmış. Böylece de her yörenin, 
birbirinden çok farklı inşa tarzları ve bunların 
tarihi içindeki kökenleri gözler önüne seril-
miş, birçok ayrıntılarıyla.

THKK 4
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2004 
Dokuma ve Giyim Teknikleri 

Bu kitap, bir tekstil tarihi ya da moda mec-
muası olmadan, bütün bu büyük tarihî olayın 
mukayeseli öyküsünü anlatıyor, gerek bizzat 
Anadolu’da çekilmiş, gerekse geniş bir lite-
ratür taramasıyla sair belgelerden edinilmiş 
fotoğrafların takviyesiyle.

THKK 5
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2005 

Halk Eczacılık ve Sağaltma Teknikleri

İster istemez tıp ve eczacılık tarihleri üzerinde 
kısa gezintileri de içeriyor bu kitap. Zamanın 
tıbbının nasıl halka mâl olduğunu da anlatma-
ya çalışıyor. Ticarî alışverişin ayrılmaz sonu-
cu kültürel alışveriş sonunda ot ve devâ ithal 
ve ihracına tanık oluyoruz. Kitapta, halkın, 
Bizans hastanelerinin deneylerinin bir ürünü 
olan “ampirik” bilgileri nasıl özümsemiş ol-
duğu anlatılıyor. Ama bu “ampirik” bilgilerde. 
Selçuklu tıbbının mirasçısı Osmanlı tıbbınınki 
de kesin olarak vardı. Bütün bu sonuncularla 
bugüne çıktık. Çin, Hint, İran, Mısır, Mezopo-
tamya, Greko-Romen vb. dünyalarının asırlar 
boyu bıraktıkları tıbbî tortuların izlerine gü-
nümüzde halk tıbbında rastlanıyor. 

THKK 6
Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 2006

Ulaştırma-İletişim, Mübadele, Ölçü ve Meta-
lürji Teknikleri

Bu son cilt, birkaç disiplini birden içeriyor. 
Bunda da, diğerlerinde olduğu gibi, konuları 
hep geniş boyutlarda irdelemeye çalıştık. Ar-
tık bundan böyle, doğruca “Türkiye Sosyal 
Tarihinden Kesitler” çalışmasına girişiyoruz. 
Ancak Kültür kökenleri serisinin de, işbu 
sosyal tarihin ayrılmaz bir parçası olduğunu 
önemle belirtelim. Yani, arada bir kesiklik ya-
şanmıyor.

Türkiye Halkının Kültür Kökenleri
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Bir şeyi, bir olguyu özne için veya toplumsal 
açıdan değerli kılan nedir?

(Milliyet’in Ocak 1984’te tertiplediği “İstan-
bul’dan Göreme’ye Kültür mirasımız”ın ko-
runması konulu seminerine sunmuş olduğum 
tebliği aşağıda veriyorum)

Tarihî değer deyiminden geçmişte meydana 
getirilmiş, sanat açısından değerli bir yapıt, ya 
da ülke bakımından önemli bir olayın geçtiği 
mahal anlaşılır. Biz burada yapıtlar ve bunların 
arasında da pek fazla irdelenmemiş bir türden 
söz edeceğiz.

Sanatçı ideallerini yansıtan, zanaatkâr uygu-
laması.
Sanatçı, yapıtında ideallerini, duygularını yan-
sıtan, bunları somutlaştıran bireydir. Ortaya 
ayrıca bir de el işçiliği maharetini koyar. Giotto 
azizleri işleyecektir. Michelangelo da “Musa”-
sının saçlarından bir çift küçük boynuz belir-
tecektir, bu peygamberin çağında revaçta olan 
boğa kültünden bir anı olarak. İlki Ortaçağ’ın 
karanlıklarının, öbürü de Aydınlanma Ça-
ğı’nın ürünüdür. Yani bir yapıt her ne kadar 
kişisel bir ifade ise de büyük ölçüde sanatçının 
çevresinin genel anlayışından alır ilhamını.

Hegel, sanatla doğa arasındaki ilişkilerin öne-
mini belirttikten sonra “Ancak, tinin bir yara-
tısı olan sanatta ifadesini bulan şey “güzel”dir; 
doğal güzel bu sıfata tinle ilişkileri oranında 
layıktır... Sanata bir nihaî amaç saptamak iste-
nirse bu ancak gerçeğin açığa vurulması, insan 
ruhunda heyecana gelenin somut ve mecazî 
olarak temsili olabilir. Bu amaç onda tarih, din 
ve saire ile müşterektir...” diyor. Daha sonra da 
“Söylediğimiz gibi Güzellik, içerikle bu içeri-
ğin oluş şeklinin birliğini temsil edip gerçeğin 
kavrama yarar hale getirilmesinin, ona intibak 
ettirilmesinin sonucudur. İki şey vardır: Tasa-
rım ve Şekil; Tasarım henüz soyuttur, henüz 
salt şekli bulmamıştır... Tasarımın ilk şekli 
sembolik şekildir. Sembolik sanatta bir yandan 
soyut tasarım, öbür yandan da ona uymamış 
doğal şekiller vardır... Sembolik, ya da Do-
ğulu sanat böyle nitelenir. Bu sanat yükseklik 
(ulüvv) kategorisine mensup olup yüksekliği 
niteleyen de sonsuzu (ebediyeti) ifade etme 
çabasıdır. Ama burada bu sonsuz bir soyut-
lama olup buna hiçbir görünürde şekil inti-
bak edemez... Sembolik sanatı yine niteleyen 

bir başka şey de bunun hareket noktası olarak 
doğadan iktibas edilen sezgiler, doğal şekillen-
melerdir... Bu sonuçlar bir anlam vermek için 
ona zatî, evrensel, salt tasarım ithal edilir. Do-
ğal teşekkülleri ele almanın bu tarzı Doğu’nun 
pantheizmi denilen şeyi oluşturur. Bunda bir 
soyut ve sonsuz hürriyet cevelân eder...” diye 
de ekliyor.

Ünlü filozofun bu girişte aktardığımız sözle-
rimizin konumuzla yakından ilgili olduğunu 
biraz aşağıda göreceğiz. Bu konu, dinî mimar-
lığın ayrılmaz bir parçası olarak duracaktır hep 
karşımızda. Bir mimarî yapıt, ancak yaşa-
yan bir çevre ile bütünleşerek kendini ka-
nıtlar. Bu gerçeği çok iyi kavramış olan Koca 
Sinan, Selimiye Camii’ni bina ederken ona bir 
dinamik bütünlük kazandırmak üzere bir çar-
şının kurulmasını önermiş, böylece de Selimi-
ye’nin etrafında onunla bütünleşmiş bir tarihî 
çevre oluşmuştu. 1960’dan beri bu çevreye bir 
çağdaş düzenleme getirme girişimleri birçok 
aşamadan geçmiş, ancak sonuç itibariyle geri-
ye Selimiye’nin etrafında çepçevre değerlendi-
rilmemiş bir büyük boş alandan başka bir şey 
kalmamıştır.

Aşağıda anlatacağımız çalışmayı desteklemek 
üzere kaleme almış olduğumuz bir küçük kita-
bın başında “Türk – İslâm mezar taşları, şekil 
ve ölçüleri, bunların içinde dengelenmiş çeşitli 
süsleme öğeleri ve taş işçiliğinin nefaseti iti-
bariyle birer mimarî şaheseri olmanın ötesin-
de bütün bir inanç ve dinî düşünce sisteminin 
aynasıdırlar. Onlarda, altında yatan kişinin 
mensup olduğu sosyal grubun dünya görüşü, 
ahret hakkındaki ümit ve korkuları okunur. Bu 
itibarla bir mezarlık, paha biçilmez bir etnog-
rafya laboratuvarıdır. Ve “önümüzde bugüne 
kadar üzerinde az çalışılmış bir sembolizm 
serveti durmaktadır” demiştik.

Gerçekten, bu dünyada sonsuza dek yaşamak 
hayalinden geçmiş âdemoğlu, hiç değilse, öbür 
dünyada buna erişmek düşünü görmüş, başına 
diktiği şahideyi bu umudunu gerçekleştirmek 
üzere birtakım “sihrî” örgelerle süslemiştir. 
Bütün bir “dünya” oluşturmaktadır, bu şahi-
deler.

Şimdi “koruma”dan gerçek amacın herhan-
gi bir yapıtı atmosferik ve sair tahribattan 
esirgemenin ötesinde, onu insanların, kültü-

rel (ve de turistik) istifadesine sunmak üze-
re, münasip çekici bir şekilde takdim etmek 
olduğunu hemen vurgulayalım.

Selimiye’nin de, kendisinden önce bina edil-
miş camilerin (örneğin, Muradiye Camii) de 
hazireleri, yontu, mimarî şekil, sembolizm ve 
stilizasyon şaheserleriyle doludur. Ancak bun-
lar dağınık halde olup her gün daha çok kay-
bolmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlar. 
Oysa ki, Türk harsının bir yanını temsil eder-
ler, bu yapıtlar.

Trakya Üniversitesi’nin henüz akademi oldu-
ğu 1981 yılında, Mimarlık Bölümü, Edirne 
Belediyesi’nin danışmanlık (fahrî) görevini de 
üstlenmişti. Bölümün başkanı Arman Güran 
hoca, en azından Koca Sinan’ın düşüncesine 
saygı açısından Selimiye’nin boş çevresine 
hayatiyet kazandırmak üzere bu paha biçilmez 
sanat ürünlerini, mezar taşlarını kullanarak, 
bunlarla bir açıkhava müzesi meydana getir-
mek önerisinde bulunmuş, kişisel kanımızca 
da çok güzel ve çekici bir ön proje hazırlayıp 
belediyeye sunmuştu. Belediye Başkanı Sa-
yın Ayhan Ergin’in büyük ilgisini çekmiş olan 
ön proje maalesef, Ergin’in Artvin Valiliği’ne 
atanmasıyla uygulanma olanağından yoksun 
kalmıştı.

Proje, dağınık halde, bürümüş çalılıklar arasına 
terkedilmiş, her an yok olması melhuz bu sem-
bolizm dünyasının çok seçkin ve orjinal örnek-
lerini bir yandan kurtarmak, bir yandan da bu 
paha biçilmez malzemeyi kullanarak büyük bir 
kültürel (ve turistik) gereksinmeye cevap vere-
cek bir açıkhava müzesini esas konu almıştı, 
Selimiye çevresini düzenleme babında. Müze 
dahi kendi içinde bir “külliye” oluşturuyordu, 
yerel renkli Rumeli köftecisi, çayhanesi, din-
lenme mahalleri... ile.

Müze, her şeyden önce öğretici görevi olan 
bir kurumdur. Arman hocanın projesi bu il-
keyi esas almış, düzenleme buna göre yapıl-
mıştı. Burayı gezen, bu semboller âlemiyle ta-
nışmış olarak çıkacaktı, gezi sırasında ilgisini 
hep kreşendo’da tutarak.

Evet, gönül bu projenin uygulanmasını arzu 
ediyor. Kimden dileyelim bunu? Acaba büyük 
hizmetlerini şevkle sürdüren Sayın Çelik Gü-
lersoy’a seslenmemiz münasip olur mu?

Değerler Sorunu 
Değer nedir?
Burhan Oğuz


