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Kültür, toplumların yapıp yarattıkları maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Uzun bir 
tarihsel süreci olan Anadolu da, güçlü bir kültür birikimine sahiptir. Anadolu, yüzyıllar boyunca 
bir ucu Orta Asya’ya, diğer ucu Anadolu’ya uzanan coğrafyanın yerli kültürlerinden beslenmiş 
zengin etnik yapısı ile pek çok değerli kültür araştırmalarına konu olmuştur. Ancak bu kitapta 
Anadolu kültürünün incelenmesinden çok, “sembol” kavramı kapsamında kültür ürünlerine 
bakış amaçlanmıştır. Bu nedenle sembolün kapsam alanına değinilerek, kültür ürünlerindeki 
sembolik değerlere bir giriş yapılmıştır. 

Sembol ve kültür gibi, sınır çizme ve sınıflama güçlüğü olan kavramlarda kültürün tamamına 
değinmek mümkün olamayacağı gibi kesin sınıflandırmalara gitmek de doğru olmayacaktır. 
Bu nedenle bu kitapta öncelikle manevi kültür ürünlerinin en temel olanlarına sembolik açıdan 
bir yaklaşım sağlanmaya çalışılmıştır. Manevi kültür ürünlerinin büyük bir çoğunluğu, gerek 
yapısal gerek işlevsel bakımdan semboller dünyasının alanı içindedir. Örneğin nazar, büyü, iyi, 
kötü, uğurlu, uğursuz gibi pek çok kavrama yüklenen anlam ve bu anlamların belli nesne, oluş 
ya da duruşlarla birlikte oluşturduğu sembolik durum, bu kitapta vurgulanmak istenen ana 
tema olmuştur.

Kısaca bu küçük kitap okuyucu için, kültürel sembollere girişte bir yaklaşım ve manevi 
kültür ürünlerine sembollerle toplu ve genel bir bakış açısı sağlamaya çalışmaktadır.

Bu kitap özellikle sembollerin tarihsel ve kültürel temellerine işaret ederek günümüzde yer 
alan pek çok davranış ve inancı anlamlandırabilirse amacına ulaşmış demektir.

Bu kitabın oluşumu 1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. 
Taciser Onuk danışmanlığında tamamlanmış olan “Konya ve Yöresi Kilimlerinde Semboller” 
isimli doktora tezinin küçük bir bölümünün geliştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Kitabın oluşumunda beni destekleyen hocam Sayın Prof. Dr. Taciser Onuk’a, katkılarını 
esirgemeyerek kitabın her aşamasında değerli görüş, eleştiri ve yöntem yaklaşımları ile beni 
daha sistematik düşünmeye yönlendiren eşim Ersen Alp’e teşekkür ederim.

Türkiye’de oldukça sınırlı bir okuyucuyu ilgilendiren ve bu anlamda talihsiz kavramlar olan 
“sanat ve kültürü” önemseyerek, bu kitabın basımına emek veren Eflatun Yayınevi Genel Yayın 
Yönetmeni Sayın Fethiye Çolak ve diğer tüm yayınevi çalışanlarına sonsuz teşekkürler.
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SEMBOL
BÖLÜM

1

GİRİŞ

Yalnız sanat alanında değil bilim, din ve günlük yaşam ilişkilerinde de insanlar 
arası iletişimin ortak unsuru olan düşüncenin oluşum sürecinde sembolik anlatım-
lar önemli bir yer tutmaktadır. Aynı etkiyi farklı kişilerin farklı sembolleştirmeleri, 
hatta bu farklılıkların bir kargaşa ile sonuçlanması da olasıdır. Tarihsel süreç içeri-
sinde sembolik anlatımlar, kültür etkileşimi, din, gelenek, görenek, inanış, töreler, 
doğa verileri, insan psikolojisi gibi birçok etken nedeni ile belirli dönem ve yöre 
insanlarında benzer nitelikler göstermektedir.

Sembol ile insan ilişkisi insanlık ile birlikte var olmuş, tarih öncesi dönemlerden 
bu yana, özellikle sanatsal olarak bakıldığında, sanatın biçimi ve içeriği değişse de 
insanın olay, olgu ve nesneleri sembolleştirme eğilimi değişmemiştir.

Bir resime ya da yeni bir ürüne bakıldığında “bu nedir?”, “bu ne anlatmak isti-
yor?” gibi soruların beyinde uyanması, insanı bir sanat eseri karşısında sistematik 
ve tanımlamalı bir düşünceye itmektedir. İnsanoğlunun önceleri korku, büyü ve 
dini, sonra iletişim kurma ve kendini ifade etme isteğini, daha sonraları ise yaşamı 
kolaylaştırma ve söylenemeyen, somut olmayan, tanımlanamayan olay ve olguları 
(kuvvet, güç, bereket, ölüm, yaşam vb.) sembolleştirme eğiliminde olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu anlamda dil, din, mitos ve sanat bir semboller dizisi olarak gelişmiş ve 
her dönemde insanın vazgeçilemez bir parçası durumuna gelmiştir. Pek çok klasik 
ve çağdaş filozofa göre mitoloji, sanat, dil ve din olgularının tamamı sembollerden 
kurulmuştur. Sembol, içeriği ve anlamı ortaya koyan karmaşık yapısı gereği çift yön-
lüdür. Anlatılmak istenen ile anlatılan arasında bir süreç olma yönüyle de tek bir 
anlamı değil çoğu kez birden çok anlamı kapsar.

MÖ 6800 yıllarına dek uzanan, köklü bir kültür birikimine sahip olan Anadolu, 
etnik, sosyal, dinî, coğrafi ve kültürel özellikleri nedeniyle sembolik anlamlar, form-
lar ve motifler açısından büyük bir zenginliğe sahiptir. Sembolik motifler plastik 
yönleriyle olduğu kadar, içinde yaratıldıkları toplumun yaşam biçimini ortaya koy-
maları yönüyle de büyük önem taşırlar.

Anadolu insanı çok değişik ve sayısız topluluk ve kültürlerin etkisinde kalarak, 
çağlar boyunca karışım ve kaynaşım süreçlerinden geçerek bir bütün oluştur-
muştur. 
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İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisinde yapıp yarattığı maddi ve manevi her ürün 
kültürü oluşturur. Bu nedenledir ki, kültür kısa bir dönemde oluşamaz. 

Anadolu’nun zengin yapısı, Anadolu insanının yarattığı kültür ürünleri ile ortaya 
çıkmaktadır. 

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan geniş coğrafyada kültür ürünlerinde bulunan 
semboller, salt bir süsleme unsuru olmanın ötesinde, kökleri tarih öncesine giden 
kültürel, sosyal, dinî, felsefi ve mitolojik boyutlarıyla bir toplumun yaşantısını belge-
ler niteliktedir. Aynı zamanda bu sembollerin değişerek de olsa geçmişten bu yana 
birikmiş dinî, mitolojik ve toplumsal anlamları, plastik açıdan ortak ve ayrı yönleri 
ile sınıflandırılmaları, kültürel yapıyı ortaya koyma açısından son derece gerekli gö-
rülmektedir.

Böylesine köklü bir kültür birikimine sahip olan Anadolu’da mitoloji ve inanç-
ların da o ölçüde zenginliği doğaldır. Sembolik anlatımlarda din, büyü, mitoloji, 
hayvan ve bitki sembolizmi ile coğrafya ve yaşam koşullarının etkisi büyük olmuş, 
geçmişten günümüze birçok sembol bu yolla taşınagelmiştir.

Bu kitabın genel amacı, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan geniş coğrafyada ha-
len yaşayan kültürel sembollerin dinî, felsefi, sosyal, mitolojik ve tarihsel kökenle-
rine bir yaklaşımda bulunmaktır. Bugün halen Anadolu’da dilek ağaçlarına bezler 
bağlanıyor ve mum yakılıp adak adanıyorsa, bu davranışları vahşi, kaba, aşırı sıfat-
larıyla veya cehalet olarak kestirip atmak gibi kolay bir yolu seçmektense, bunların 
nedenlerine bakmamız ve insana ait kültür ve gelenek yapılarını inceleyip araştır-
ma zahmetine katlanmamız gerekmektedir. Kitabın amacına ulaşabilmesi için şu 
sorulara yanıtlar aranmıştır:

1. Sembol nedir, ne değildir?

2. Tarihsel süreçte sembolün sanat ve felsefede yeri ne olmuştur?

3. Kültür nedir? 

4. Türk kültürünün kökenleri nelerdir?

5. Orta Asya ve Anadolu’da mitoloji, büyü, astroloji, inanç, gelenek ve görenek-
lerdeki manevi sembollerin tarihsel kökenleri nelerdir?

Baştaki genel amaç kapsamında, bu kitapta sembol ve kültür kavramları ile Türk 
kültüründeki sembollerin oluşumuna bir yaklaşım sağlanmaya çalışılmıştır. Sem-
bollerin kökenlerine inilip anlam, biçim ve konularının ortaya çıkarılarak geçmiş 
kültür ile günümüz kültürü arasında bir köprü kurulmasının, geleceğin sanatına 
sağlam bir temel oluşturacağı düşünülmektedir. 

Kuşkusuz sembol ve kültür gibi zor, çok anlamlı ve karmaşık bir alanda kesin 
çözümlemelere gitmek bu kitabı aşan bir girişimdir. Bu nedenledir ki kültürel sem-
bollere burada bir yaklaşım getirilmiş, bir başka deyişle kültürel sembollere bir giriş 
yapılmış, bu anlamda daha geniş ve derin araştırmalara ihtiyaç olduğu vurgulan-
maya çalışılmıştır.
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1. 1. SEMBOLÜN TANIMI

Sembol ilk çağlardan günümüze dek filozof, sanatçı ve sanat tarihçilerini dü-
şündüren bir kavramdır. Sembol sözlük anlamıyla çoğu kez simge ile anlamdaş 
tutulmuştur.1 

Sembolün tek bir cümle ile tanımını yapmak oldukça güç bir girişimdir. Çünkü 
sembol çoğu zaman doğrudan açıklanamayan yönü ile yalnızca bir nesneye işaret 
etmez. Birden çok anlam ve kavramı kapsar. Sembol yapısı gereği geniş bir kapsam 
alanına sahiptir. Öyle ki felsefeden dine, mitolojiden sanata, dilden bilime dek uza-
nan anlatım şekilleri ve hatta tüm bu alanların kendileri de geniş sembol ailesini 
oluştururlar. herhangi bir nesne, kavram, duruş, ifade (anlatım) ve biçimin sembol 
olabilmesi için anlama işaret etmesi gerekmektedir. Sembol, anlamı kapsadığından 
soyut bir nitelik taşır. Bir başka deyişle anlatılamayan, kanıtlanamayan, duyularla 
algılanamayan soyut kavramları işaret eder.

Sembolün iki farklı unsuru vardır. Biri anlam, diğeri ise anlatımdır. Anlam düşün-
sel olana ilişkin, anlatım ise biçimsel olana ilişkindir. Ancak sembol böylesine kolay 
bir anlatımı içerir gibi görünse de karmaşıktır. Çünkü sembolün anlam yüklemeleri 
her zaman tekil değildir. Çoğu kez sembolün işaret ettiği anlam çağrışımlı ya da çok 
anlamlıdır. Örneğin yılan Doğu kültüründe kötülüğü anlattığı gibi aynı zamanda 
şifaya da işaret eder. Öyleyse bir sembol çok anlamlı olabileceği gibi, ona süreç içe-
risinde değişik anlamlar da yüklenebilir. Farklı toplumlarda farklı özlere bürünebilir, 
hatta aynı toplumda bile farklı anlatımlara yönelebilir. Bu yönüyle “sembol karşılaş-
tırmaya da açıktır”2. Sembolde kültürel ayrılıklardan kaynaklanan farkları doğadan 
kaynaklanan farklarla bağlama işlemi, anlamsal olarak birikerek gelmiş olanla, bi-
çimsel olarak gösterenin ilişkisini kurmak evrimsel gelişime aykırı bir yaklaşımdır. 
Örneğin klasik bir sembol olan kartalın bir toplulukta sembolik anlamı farklı, bir 
başka toplulukta ise daha farklı olabilir. Ya da aynı anlamda farklı biçimlerde or-
taya konabilir. Bu kültürel bir sorun çerçevesinde ele alınabiliceği gibi insanlığın 
gösteren ve gösterilen olmak üzere ortak evrimleşme (kavrama yönelme) aşama-
larının birinde ortaya çıkmış olması ile de açıklanabilir. Ortak sembollere yönelme 
tek başına kültürel birliği göstermez. Tam tersine insanlığın evrimleşme sürecinde 
ortak temalar, inançlar ve kutsallık çerçevesinde sembole evrensel yaklaşımı içerir. 
Örneğin birbirinden bağımsız kıtalarda gelişen totemlerde bile aynı kavrama (anla-
ma) dönük semboller ortaya çıkar. Burada semboller Levi Strauss’un deyimi ile “çok 
sayıda olasılığı barındıran kavramsal bir araç” hâline dönüşür3. Buradan anlaşıldığı 
gibi sembol bir anlamda kendi biçiminden sıyrılıp anlamı öne çıkarır. Yani tapınılan 
şey kartalın kendisi değil kavramıdır.

1 “Sembol”, Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1969, 649.
2 Necla Arat: Ernst Cassirer ve S.K. Langer’de Sembolik Form Olarak Sanat (İstanbul, 

1977), 41-43.
3 Philippe Borgeaud: Karşılaşma Karşılaştırma dinler tarihi araştırmaları, Çev. Mehmet 

Emin Özcan (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1999), 85.
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Sembol anlatım yönü ile de ilginç bir evrimleşme göstermiştir. Bir obje, kavram, 
ifade ya da eylemi anlatmak için kullanılan formlar somut anlamlarda benzerlik il-
kesine dayalı gelişirken soyut anlamlarda ise soyutlama ve geometri gibi minimal 
bir yapı sunarlar. Öyle ise sembolün anlama dönük yüzü ne denli soyutsa anlatıma 
dönük yüzü de o denli soyuttur. Doğrudan anlatılamayan bir şeyi sembol ile anlat-
mak plastik açıdan ancak soyut biçimlere yönelmeyi gerektirir. Çoğu kez sembolün 
anlatım biçimi kendi olmaya devam ederken aynı zamanda bir başka şey biçimine 
girer. Örneğin daire formu güneşi anlatıyorken daire olmaya devam ederek aynı 
zamanda bir başka gerçekliğin yansıtması ve imalı bir objesi durumuna da gelmek-
tedir. Burada daire bir yandan geometrinin biçim alanı içinde yer alırken bir yandan 
da astroloji ve inanç dünyasının bir fenomeni olmaktadır.

Sembol bire bir açıklanamayan yönü ile dikkat çekicidir. Çünkü sembol bire bir 
açıklanabilseydi sembol olmaz, bir gerçekliğin gerçek bir anlatımı olurdu. Bu anlam-
da sembol özgürlüğü elde etmiştir. Örneğin semboller, işaretler gibi yalnızca neyi 
işaret ediyorsa onu göstermezler. Bu yönü ile sembol hiçbir zaman bir nesne ile ör-
tüşmediği gibi, kendi başına buyruk, kendi kendini açıklayan, kendi kendine yeten 
bir anlamı taşır. Bu nedenle de sembol evrenseldir. İnsanlık tarihinde sembolün olu-
şumu ve ifade ediliş mantığı da evrenseldir. Ancak sembolün anlaşılabilmesi ya da bir 
başka deyişle okunabilmesi için ait olduğu kültürel sürecin bilinmesi gerekmektedir. 
Örneğin yazının ve alfabenin bulunuşu insanlığın gelişmişlik sürecinin ortak bir zafe-
ri iken her kültüre ait yazının okunabilmesi için o alfabenin bilinmesi gerekmektedir.

Sembol yalnızca anlamı ile değil, bu anlamın ifade ediliş biçimi ile bir bütün 
olarak var olmuştur. Sembol, sembolik anlatım ve sembolik formlar tarih öncesi 
dönemlerden günümüze dek farklı ifade ediliş biçimleri ile ortaya konmuştur. Bu 
farklılık her dönemin ve toplumun kültür, yaşantı, din, dil, bilim ve sanatı kavrayı-
şı ile paralel gitmiştir. Ancak klasik semboller çoğu kez ulusallığın, resmî dinin ya 
da siyasi bir çemberin sıkışmışlığı altındadır. Bu semboller aynı zamanda allego-
riktir. O toplumdaki herkes tarafından okunabilir. Oysa doğal semboller soyuttur. 
hem çok anlamlı hem de ilişkiler arası ilişkiseldir. Sembolün ortaya konuş biçimi 
(formu) değişse de biçimin anlamı anlatması yönüyle tüm insanlığın ortak üretimi 
olmuştur. Yani sembolleştirme başlangıçtan günümüze dek insanın kendisini ifa-
de etmede kullandığı evrensel bir dil olmuştur. Örneğin bir toplumda bir kavram 
“X” sembolü ise, bir başka toplumda aynı kavram “Y” sembolü olma durumuyla yer 
değiştirir. Sembol belli zıtlıkları ve dualizmi de dinamiğinde taşır. İyi-kötü, bencil-
fedakâr, ölüm-yaşam, aydınlık-karanlık, sevgi-nefret, güzel-çirkin, kutsal-kutsal dışı 
gibi zıtlıkların anlatımı, sembolün ana karakterini belirler. İnsanın bir oluşum ya da 
bir duygu karşısında o duygu ya da oluşumun zıt anlamlısını da eğretileyerek ya 
da çağrıştırarak anlatma durumu sembolik anlatımda çok yoğundur. Çünkü öyle 
bir durumu bir başka biçimde anlatmak neredeyse olanaksızdır. Sembolik olarak 
ortaya konan durum ya da şey, çoğu kez kendi gerçekliğinden daha abartılı, daha 
açıklayıcı, daha canlı ve daha gerçektir. hem kendisi iken hem değil, hem zıt hem de 
çok anlamlıdır. Eliade, sembolü kutsalın tecellisini meydana getirmek ya da devam 



Sembol 5

ettirmekle, kutsal ve kozmolojik bir gerçeği açığa vurmakla görevli kılar4. Burada 
Eliade, sembolü kutsalın açığa çıkmasında bir araç gibi görür, sembolü aracı kılar. 
Oysa kutsal olanın ve kutsalın kendisi de bir sembol durumundadır. Sembolü aracı 
olarak kabul etmek aynı zamanda sembolü bir biçim olarak görmeyi gerektirir. Oysa 
sembol biçimin arkasında saklanan anlamı içerir. Farklı kültürlerdeki sembollerin 
biçimsel olarak benzerlikleri ile farklılıkları aynı şansa sahip değildir. Çünkü biçimsel 
benzerlik coğrafyanın sunduğu olanaklar, doğal objelere yönelme ve ortak doğal 
biçimlere yönelme ile açıklanabilir. Ancak farklı kültürlerdeki anlam benzerliği veya 
farklılığı aynı şansa sahiptir. Öyle ise “benzerlik” ve “farklılık” sembol olma sürecinde 
aynı şansa sahiptir.

İlk insanlar için korku, büyü, inanç ve kutsallık çerçevesinde gelişen ritüeller, 
doğadan yola çıkılarak oluşturulan ilk gerçekçi çizimler, tapınma objeleri (dağ, 
güneş, taş, ağaç, hayvan vb.) hatta doğanın kendisi, sembolleştirmenin temelini 
oluşturmuştur. Bu sembolleşmeye yönelmede, insanın kutsal olanı kutsal olmayan-
dan ayırma eylemi ile sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Doğanın gücü karşısında insa-
nın güçsüzlüğü, pek çok temel çelişkiler sembole yönelimin özünü oluşturmuştur. 
Gerçekte bu, mağara duvarlarına yapılan ilk çizimlerden de önce tapınmaların ve 
ritüellerin kendileri ve hatta doğanın kendisi de insan için bir sembol durumun-
dadır. Bu anlamda ilk nesne ve biçimler doğanın taklidini içermektedir. Ancak bu 
nesne ve biçimler artık doğanın değil, insanın yeni anlam ve kavramlar yüklediği, 
yeniden yarattığı sembollerdir. “Biçimlerin tümü de kendiliğinden değildir. hepsi 
de ülküsel, ilk örneğe tabi olmadığı gibi, birçoğu tarihseldir. Yani zaten var olan bir 
biçimin evriminin veya taklidinin sonucu olarak ortaya çıkmışlardır”5. Örneğin bir 
kayın ağacı artık herhangi bir ağaç olmaktan çıkıp kutsal olan ile özdeşleşmiş ve bir 
maddi varlık olarak kendi olmaya devam ederken aynı zamanda bir başka anlam 
dünyası içinde de yerini almıştır. Öyle ise bu ağaç, ağaç olmaktan ötürü değil kutsal 
olmaktan ötürü anlam kazanmaktadır. Tapınılan şey ise ağacın kendisi değil, onun 
kutsal olana ait olan bir başka var oluş biçimidir.

İnsanoğlunun süreç içerisinde gelişen sosyal, zihinsel, duygusal yönü ve ihti-
yaçları paralelinde sembol aynı zamanda bir iletişim aracı olmuş; resim, alfabe ve 
yazılar bu iletişimin somut belgeleri olan semboller dizisine dönüşmüştür. Sem-
bol, bir topluluğun, toplumsal bir varoluşun ortak özlem, beklenti ve inançlarının 
göstergesi hâline gelmiştir. Örneğin semboller, bir totem ya da bayrak etrafında 
oluşan duygu ve inançlar gibi bir dizi resmî yaptırıma da yol açmış ve bu anlamda 
semboller zaman zaman resmîleşme ve kurumsallaşmanın da sınırları içerisinde yer 
almıştır.

İnsanoğlu için doğada gördüğü ilk temel nesneler olan dağlar, yıldızlar, ay, 
güneş, ağaçlar, taşlar, sular; geometrik yapıları, kapalı formları ve süreklilikleri ile 

4 constantin Tacou: din ve Fenomenoloji, Çev. havva Köser (İstanbul: İz Yayıncılık, 
2000).

5 Mircea Eliade: İmgeler Simgeler, Çev.Mehmet Ali Kılıçbay (Ankara: Gece Yayınları, 1992), 
127-128.
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onada güçlü bir biçim hafızası oluşturmuşlardır. Tüm çağlarda insan, biçim yaratma 
sürecinde bu temel geometrik formlara ulaşmış, doğanın dili olan soyutlama ve ge-
ometriyi kullanmıştır. İnsanoğlu sembollere yönelirken, bir nesne, olgu, durum ya 
da duyguyu sembolleştirirken çoğu kez anlattığı nesne, olgu, durum ya da duygu 
geride kalmış, biçim öne çıkmıştır. Çünkü biçim duyusal olarak algılanabilen şeydir. 
Dolayısıyla duyular önce biçimi algılar. Sembol bu çift yönlülüğün içinde her an 
anlaşılmama tehdidi ile de var olur. Örneğin İslam sanatının soyut biçimsel kurgu-
su, içinde sakladığı anlamın önüne geçer. İslam sanatını okumayı bilmeyen insan-
lar için bu soyut şekiller bir estetik kurgudan ibarettir. “İslam sanatında, çeşitli anıt 
gruplarını betimler ve tartışırken yorumlarında hep aynı, değişmeyen anlam belir-
sizliği ya da çifte anlamlılıkla karşılaşırız. Sanki formlar kendilerinden başka hiçbir 
şeye gönderme yapmıyorlar”6.

Sembol nereden çıkıp neyi anlatırsa anlatsın, insandaki düzen kurma, ritim ara-
ma yetisinden doğan biçime yönelme girişimi kavramlarla donatıldığında sembo-
lizme giden süreçtir. Bugün için anlaşılmaz görünen biçimlerin bile anlamsız olarak 
nitelenmesi, onların anlamsızlıkları içindeki anlamı ortaya koymakta ve özellikle de 
bu yönüyle semboller araştırılmayı beklemektedir.

1. 2.  TARİhÎ SÜREç İçERİSİNDE SEMBOLÜN SANAT vE 
FELSEFEDEKİ YERİ

“Sembol” kavramı kapsam alanı olarak sanat ve felsefenin içinde yoğun olarak 
yer almaktadır. Bu yer alış çağdaş sanat ve felsefe akımlarından çok önce, tarih ön-
cesi dönemlere dek inen bir serüveni kapsamaktadır. 

İlk çağlardan bu yana sanatın ne olduğu ya da ne olmadığı, düşünürler, sanat 
tarihçileri ve sanatçılar tarafından sorgulanmış, bu doğrultuda sanatın yüzlerce ta-
nımı ortaya çıkmıştır.

clive Bell, sanatın insanlığın yaşamı ile hiçbir ilgisi olmadığını, gerçek sanata 
erişmek için yaşamla ilgili tüm anıların geride bırakılması ve sanatın salt bir form 
alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürer7. Bir başka tanımda ise sanat yapıtları, 
yaratılmış plastik formlar olarak ele alınmaktadır8. Gombrich ise sanat diye bir şey 
olmadığını, sanatı yaratan sanatçılar olduğunu belirtmektedir9. Bir başka anlayışta 
ise sanatın toplumsal yönü öne çıkarılırken, sanatı belirleyen önemli bir etken ola-
rak ekonomik ilişki ve altyapının önemi vurgulanmaktadır10.

6 Oleg Grabar: İslam Sanatının Oluşumu, Çev. Nuran Yavuz (İstanbul: hürriyet Vakfı Yayın-
ları, 1988), 161.

7 Necla Arat: age., III.
8 Necla Arat: age., III. 

9 E.h.Gombrich: Sanatın Öyküsü, Çev. Bedrettin cömert (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984). 4
10 Aziz Çalışlar: Günümüzde Sanatsal Kültür ve Estetik (İstanbul, 1983), 29-30.
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Tanımlar çoğaltılacağı gibi, bu tanımlardan da anlaşıldığı kadarıyla sanata yak-
laşım iki genel bakış açısı altında toplanmaktadır. Bunlardan birisi, sanatın biçim 
ve form özelliklerinin öne çıkarıldığı, plastik unsurlara ağırlık veren “Sanat sanat 
içindir.” anlayışı ile bir anlamda da sanatçıyı nüve alan görüştür. Diğeri ise, sanatın 
içeriği ve özü üzerinde duran, toplumsal olgu ve olaylardan sanatı ayırmayan işlev-
sel sanat “Sanat toplum içindir.” görüşüdür. her ne olursa olsun, tüm tanımlardan 
ortak olarak çıkarılacak bir başka tanım ise sanatın, insanın kendisini ve toplumunu, 
düşünce, duygu, istek ve beklentilerini ifade etmede izlediği bir tavır olsa gerektir. 
Bugün için sanatı tanımlarken salt plastik unsurlara değinmenin ve estetik kriterler 
sunmanın son derece tehlikeli olduğu düşünülmektedir. Çünkü günümüzde sana-
tın ve estetiğin sınırları ulaşılamayacak denli genişlemiştir.

Sanat bir tavır olma yönüyle de insanın serüvenine koşut bir serüvende geliş-
miş, insan değiştikçe çağ değişmiş, çağ değiştikçe insan değişmiş ve bu paralelde 
sanat da değişmiştir. Tarih öncesi dönemlerde doğanın ve doğa güçlerinin insana 
hakim olmasının getirdiği korku, zayıflık, anlaşılmazlık ile henüz insan beyin gü-
cünün gelişmemişliğine koşut olarak yaratılan ilk eserler büyük ihtimalle büyü ve 
mistizmin etkisi altında oluşmuştur.

Ta başlangıçtan beri büyücüdür insan. İlk çağlarda sanat bir büyü aracıydı. Baş-
langıçtaki büyü zamanla dine, bilime ve sanata dönüşmüştür11. Demek ki bugün 
mağara duvarlarında ilk örneklerine rastlanılan resimler sanat amacıyla değil, en 
doğal dürtü olan korku, doğaya hakim olma ve av toplumu için ilk sırada olan hay-
vanın gücüne insanın kavuşması ile avın bereketli geçmesi çerçevesinde oluşan 
birtakım büyü ve ritüellerin sonucudur. Bu ilk resimler henüz insanoğlunun soyut-
lama yapacak denli gelişmemiş olmasının12 da sonucu gerçekçi-natüralist resimler-
dir. hayvanların tüm ayrıntılarına dek işlendiği bu resimlerdeki şaşırtıcı benzerlik 
ve ustalık, insanoğlunun henüz sıfır derecesindeki açık hafızası ile neredeyse kor-
kup taptığı hayvanı çok iyi gözlemlemesi sonucu olsa gerektir. Burada benzerlik ve 
benzetme önemli kavramlardır. İlk insan için öncelikle işlevsellik önem taşıdığın-
dan yapıp yarattığı her şey, doğa verilerinden yola çıkılarak oluşturulan doğa takli-
di ürünlerdir. İnsanoğlu henüz olmayan hayal gücünü ilk olarak doğa nesneleri ve 
doğa güçlerinin ilhamı ile zenginleştirmiştir. Bu anlamda ilk nesneler, doğal biçim 
ve formlardan yola çıkılarak yapılmıştır. Bu doğrultuda ilk insanların henüz soyut-
lamaya gitmeden doğalcı-natüralist olmaları son derece doğal bir oluşumdur. Bu 
benzerlik kavramı daha sonraları da görüleceği gibi tüm sanat tarihi boyunca insa-
nı en çok ilgilendiren ve birçok sanat eserinin özünü oluşturan bir olgu olmuştur. 
Çünkü nesne, form ve biçim yaratılmış olandır ve ilk olarak doğanın temel form ve 
biçimlerine sıkıca bağlıdır. İnsanoğlu için ilk gördüğü temel nesneler, dağlar, yıldız-
lar, ay, güneş, taşlar, sular geometrik yapıları ve kapalı formları ile güçlü bir biçim 
hafızası yaratmış, neredeyse bu temel formlar ilk insanın beynine çıkmamacasına 
kazınmıştır. Tüm çağlarda bütün bu yaratma süreci boyunca insanoğlunun soyuta 
yönelirken bu temel biçimlere dönmesinin nedeni burada aranabilir mi?

11 Ernst Fischer: age.
12 Sezer Tansuğ: age., 22.


