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ÖN SÖZ

Öğrenc� sempozyumları b�rçok akadem�syen�n hayatında güzel ve heyecanlı 

hatıralar olarak yer almaktadır. Akadem�ye adım atmanın, �lk kez başkaları karşısında 

b�ld�r� sunmanın heyecanı hep�m�zce malumdur. K�ş�n�n bulunduğu alandak� 

hocalarla tanışmak, gündemden haberdar olmak, k�mler�n hang� çalışmaları 

yaptığını öğrenmek, en öneml�s� de tecrübel� hocalardan �st�fade etmek g�b� b�rçok 

katkısı olan büyük sempozyumların küçük b�rer provası g�b�d�r öğrenc� 

sempozyumları.

S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� Edeb�yat Fakültes� olarak b�z de öğrenc�ler�m�ze 

bu tecrübey� yaşatmak �sted�k. Gelenek hâl�ne get�rmey� düşündüğümüz l�sansüstü 

öğrenc� sempozyumunun bu sene �k�nc�s�n� gerçekleşt�rm�ş olduk. Bu sene geçen 

seneye göre daha yoğun b�r katılımın olduğu sempozyumlarımızda her sene hem 

n�tel�k hem de n�cel�k olarak artış olmasını temenn� ed�yoruz.

Bu sempozyum k�tabında toplam otuz yed� öğrenc�n�n b�ld�r� tam metn� 

bulunmaktadır. On oturum hâl�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z sempozyumun k�tabını da 

oturumlar şekl�nde tasn�f ett�k. Normalde programda kırk öğrenc� olmasına rağmen 

çeş�tl� nedenlerle sempozyuma katılamayan veya b�ld�r� tam metn�n� gönderemeyen 

öğrenc�ler neden�yle k�tap otuz yed� b�ld�r� metn�n� �çermekted�r.

Türk D�l� ve Edeb�yatı, Sosyoloj�, Felsefe, Sanat Tar�h�, Arkeoloj� ve Sosyal 

H�zmet bölümler�nden öğrenc�ler�n sunduğu bütün b�ld�r�ler bu k�tapta toplanmıştır. 

Sempozyumda emeğ� geçen başta düzenleme kurulu olmak üzere herkese 

teşekkür eder, seneye daha fazla bölümden ve daha gen�ş b�r katılımla yapmayı 

temenn� ett�ğ�m�z sempozyumda görüşmek üzere herkese �y� çalışmalar d�ler�z.

Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş

Doç. Dr. Mustafa Sefa Çakır
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BAYTARNÂMELERE GÖRE  
AT ve AT BESLEMENİN FAZİLETLERİ* 

Fatih Köse** 

“At insanlık tarihindeki en önemli unsurlardan biridir. Çağlar bo-
yunca siyasi, askeri, içtimai, iktisadi ve sanatsal alanlarda büyük etkileri 
olmuştur. Atın savaş meydanlarında aktif şekilde kullanılmasından itiba-
ren atçılıkta ileri olan milletler bilhassa askeri ve siyasi yönlerden diğer 
milletlere karşı üstünlük sağlamıştır. Yaşadıkları coğrafya ve hayat tarz-
larından dolayı at ile adeta doğal bir birlikteliği bulunmuş olan Türkler 
ve diğer Orta Asya kavimleri bu milletlerin başında gelmektedir.” (Köse, 
2022: XV). 

“Atın ehemmiyetini idrak ederek atçılıkta ilerlemeyi, at nüfusunu ko-
rumayı ve artırmayı hedefleyen, yazılı edebiyatta da gelişmiş bulunan çe-
şitli kültürlerde atçılığı konu edinen eserler kaleme alınmıştır. Bu eserle-
rin en önemli kısmını ise temeli Antik Yunan kültürüne dayanan, 8. yüz-
yılda başlayan ilmi faaliyetler neticesinde Arapça ve Farçaya tercüme 
edilmiş eserler üzerine İslam medeniyeti dairesinde şekillenen bay-
tarnâme türü oluşturmaktadır.” (Köse, 2022: XV). 

Konularını at ve atçılığın teşkil ettiği; muhtevalarında atların yaratı-
lışları, donları, nişaneleri, vasıfları, atlarla ilgili ayet ve hadisler, atların 
eğitilmesi, marazları, binilmesi, hastalıkları ve tedavileri gibi bilgi ve pra-
tikler bulunan baytarnâmelerde atın ve at beslemenin faziletlerine de 
önemli bir yer verilmiştir. Pek çok hadis, rivayet ve hikâye nakledilerek 
atın ve at beslemenin faziletleri bildirilmiş, bu suretle müslümanlar bil-
hassa gaza için at beslemeye teşvik edilmiştir. 

* Bu çalışma yazarın Baytarnâmeler Bağlamında At, Atçılık, At Hastalıkları ve Tedavileri
başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. 

** Arş. Gör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü. Sivas/Türkiye, fkose@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7493-7494 

mailto:fkose@cumhuriyet.edu.tr
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Hâzâ Kitâbu Baytarnâme’de insandan sonra hayvanların en şereflisi-
nin at olduğu ifade edilmekte ve ferâset sahibi olduğu için atın Arapçada 
feres olarak adlandırıldığı bildirilmektedir (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 
1b). “Atlar yaklaşık 320 derecelik bir görüş açısına sahiptir. İşitme duyu-
ları insana oranla oldukça gelişmiştir. İnsanların duyamadığı frekanstaki 
sesleri duyabilmektedirler. Kulaklarını da 180 dereceden daha fazla çevi-
rebilir ve farklı yönlerden gelen sesleri işitebilirler. Ayrıca atların duygu-
sal hisleri ve sezgileri de oldukça kuvvetlidir. Çabucak kavrama, hemen 
anlama, sezme ve izan sahibi olma gibi anlamlara gelen Arapça “ferâset” 
kelimesi bu nedenlerden dolayı at anlamına gelen “feres” sözcüğünden 
türemiş olmalıdır.” (Köse, 2022: 51). 

Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl ile Mufassal Baytariyye’de, atın sahip 
olduğu üstün nitelikler biraz da mübalağalı bir şekilde şöyle bildirilir: 
“Malum ola ki attan güzel, kutlu, gösterişli, eşkin ve yüğrük hiçbir hayvan 
yoktur. Her ne kadar kutlu hayvan olsa at onu göğsü ile yıkar. Gece vakti 
sudaki ince, ak kılı görür ve seçer. Kendisinden yere düşen bir tüyün se-
dasını işitip sezer. Ceylan, tavşan ve yaban koyunu ki hepsi gayet yüğrük 
hayvanlardır; at, üzerinde koşumlar, aletler ve insan olduğu hâlde hep-
sine de yetişir ve onları geçer.” (Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl: 6b-7a; 
Mufassal Baytariyye: 46b). 

Atların en temel işlevlerinden biri binek olarak kullanılmalarıdır. Ali 
el-Arabî Esbnâmesi’ne göre bu işlev atın yaratılış gayesidir. Eserde şu ifa-
deler yer almaktadır: “Hak sübhanehu ve Teâlâ bu zayıf insan bedenini 
ve kalıbını ruhuna merkep eylemiştir. Tâ ki onun üzerinde fani dünyayı 
gezip madde âlemini seyreyleye. Tıpkı bunun gibi zayıf bedene de atı 
merkep eylemiştir ki onun üzerinde arzularına ulaşa, zorluklardan ve 
zahmetlerden kurtulup rahata ere.” (Ali el-Arabî: 78a). 

Kitâbu Makbûl’de nakledilen “Bir hadîs-i şerîfe göre Allah Teâlâ Hz. 
Âdem’e tüm eşyayı arz edip gösterdiği vakit ona bu eşya arasından dile-
diğini kendisi için seçmesini buyurdu. Hz. Âdem atı tercih etti. Bunun üze-
rine Hak Teâlâ buyurdu: Kendine ve evlâdına sebeb-i ʿ izzet-i ebediyye ola-
cak nesne ihtiyâr ettin yâ Âdem, mübârek olsun. Benim berekâtım sizin 
üzerinizedir, sizden sevgili bir mahluk yaratmadım.” (Kitâb-ı Makbûl Der-
Hâl-i Huyûl: 13b-14a). 
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Hâzâ Kitâbu Baytarnâme’de şu rivayet nakledilmektedir: ve ol va-
kitde kim Tanrı Teâlâ atı yaratdı anı ferişteler gördiler, didiler kim ya-
rabbi biz senün kulunuz, ʿibâdet iderüz temcîd ve tesbihe meşgûlüz. Bu 
nedir kim yeryüzüni bize virmişken bunları yaratdun? Pes Hak Teâlâ an-
ların arasında melâʾike yaratdı kim boyunları deve boynı bigi. Pes anlar 
anı gördiler atla üns dutdılar. Andan sonra Âdem’i (ʿaleyhi’s-selâm) ya-
ratdı ve Âdem diye ad virdi. Andan sonra Âdem atı gördi, musahhar ey-
ledi kim ana ʿizzet oldı ve oglanlarına. ve bâkî kaldı, anlar bakî kaldu-
gınca. ve atun kişnedüğinden müşrikler korkarlar ve hor olurlar. Andan 
sonra Âdeme eytdi: Ben yaratdugımda senden sonra atdur efdal (Hâzâ 
Kitâbu Baytarnâme: 6a). 

“Allah Hz. Âdem’e yaratılmış tüm varlıkları gösterip içlerinden birini 
kendisi için seçmesini buyurduğunda Hz. Âdem atı seçmiştir. ve bay-
tarnâmelerdeki ifadesi ile at Hz. Âdem ve evlatları için ebediyyen izzet 
sebebi olmuştur. Bu anlatılarda atın güzel sıfatlarından o derece bahse-
dilmiştir ki adeta anlatının sonunda Allah Teâlâ’nın Hz. Âdem’e hitaben 
söylediği rivayet edilen “Sizden daha sevgili bir mahlûk yaratmadım.”, 
“Ben yaratdugımda senden sonra atdur efdal.” sözlerini belirtmek ihti-
yacı hasıl olmuştur.” (Köse, 2022: 47). Hâzâ Kitâbu Baytarnâme’de ayrıca 
atın kişnemesinin “müşrikler”e korku saldığı, onları “hor” ettiği de bildi-
rilerek insandan sonra, yaratılanların en şereflisinin at olduğu Tanrı ke-
lamı olarak nakledilmektedir. 

Bineklik ve beygirlik gibi temel işlevlerinin yanı sıra savaşlarda kul-
lanılan etkili bir unsur olması, atların insanlar için ehemmiyetini artır-
mıştır. Baytarnâmelerin teşekkülündeki en temel etken de atın bu işlevi-
dir. Baytarnâmelerde atın en önemli harp unsuru olarak gaza fikri ile bir-
likte ele alındığı görülmektedir.  

Aksarayî Baytarnâmesi’nde şu ifadeler yer almaktadır: “Padişahlık 
ve hükümranlık dört unsur üzere bina olur. Birincisi akıllı, faziletli, âlim 
bir vezirdir. İkincisi hazine, mal ve zenginliktir. Üçüncüsü esirgeyen, gö-
zeten, ali cenap bir padişahlıktır. Dördüncüsü ise kuvvetli sipahiler ve 
güçlü yiğitlerdir. Zira itaat sipahi kuvvetiyledir. Sipahi silahlı ve aletlidir 
ama atı tüm aletlerinden önemlidir. Kovmakta, kaçmakta, savaşta, ha-
yatta ve her türlü hâlde her aletten ve eşyadan daha yararlıdır. Zîra sahi-
bini muradına eriştirir. Dünya imaretleri atların toynakları sebebiyledir. 
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Bir kişinin uzaklarda emeli olsa at onu maksadına eriştirir. Bir padişahın 
uzak bir diyara düşmanlığı olsa askeri at üstünde gelse erişir ve cihanı 
harap eder. Her hâlükarda at adama gereklidir.” (Aksarayî 4b-5a). 

Dünya imaretleri ile nizamının padişahlık ve hükümranlığa, padi-
şahlık ve hükümranlığın ise en temelde ata bağlı olduğu bildirilerek 
dünya nizamının temelinde atın olduğu ifade edilmektedir. 

Hâzâ Kitâbu Baytarnâme’de atın mühim bir savaş unsuru olarak za-
ferler kazandıran bir etkiye sahip olduğu şu ifadelerle nakledilmektedir:  

“İnsanın pek çok kazancı, menfaati at ile hasıl olur ve Allah kullarına 
atla yardım edip lütufta bulunur. (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 1b). “At insan 
ruhunun kurtuluşu ve selameti, düşmana karşı muzaffer olmanın esası-
dır. Eğer Allah takdir etmişse onunla zafer bulursun.” (Hâzâ Kitâbu Bay-
tarnâme: 6b). 

Baytarnâmelerde, İslam’daki gaza ve cihat fikirleri ile birlikte mü-
him bir harp unsuru olarak ele alınan ve faziletleri bildirilen atın beslen-
mesi, ayet ve hadislerle desteklenerek teşvik edilmektedir. 

 “Kurʿan-ı Kerîm’de şöyle buyurulmuştur: Küffâr için kılıç, mızrak, 
ok-yay, at ve cenkte size kuvvet verecek başkaca aletlerden gücünüz yet-
tiği ölçüde hazırlayın. Onlarla Hak Teâlâ’nın düşmanlarını ve sizin düş-
manlarınızı korkutursunuz. Yani yakın olan Mekke-i Mükerreme kâfir-
lerini ve onlardan başka, uzakta olan kâfirleri korkutursunuz ki siz on-
ları tam olarak bilmezsiniz, Allah bilir. Atlarınız ve aletleriniz hazır 
olunca küffâr sizden korkar. Bazı rivayetlerde “veâḣarîne min dûnihim 
lâ ya’lemuhum” ifadesi ile cinnîlerin kastedildiği ve onların at beslenen 
eve giremeyecekleri bildirilmiştir.” (Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl: 7b-
8a). 

“Rivayet edildiğine göre bir kimse Hz. Muhammed’e gelerek evine 
taşlar atıldığını, bunların insanlardan mı yoksa cinlerden mi geldiğini bil-
mediğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Muhammed buyurdu: “Git bir at bağ-
layıp besle. Tanrı kelamında işitmedin mi ki Allah’ın hoşnut olacağı şe-
kilde at besleyin ki onlarla tanrı düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı 
korkutursunuz, hem de gayrı düşmanları korkutursunuz ki siz onları bil-
mezsiniz Allah bilir ki onlar cinlerdir.” Bunun üzerine o kişi evine bir at 
bağladı ve ondan sonra o taşlar atılmaz oldu.” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 
2b-3a; Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl: 15a). 
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“Katâde bin Diʿâme’den rivayet edilmiştir ki İsa Peygamber aleyhis-
selam üç yolun başında lanetlenmiş iblisle karşılaştı ve sordu: Ya İblis se-
nin cismini eriten ve belini kıran şeyler nelerdir? İblis cevap verdi: O ki 
etimi eritir gaza için beslenen yahut müminlerin kalesinde olan atın kiş-
nemesidir. ve hangi evde gaza atı olsa ben o evden ırak yürürüm. ve o ki 
belimi kırar, kişinin sabah namazını cemaatle kılıp gün doğana dek Al-
lah’ı zikretmesidir.” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 3b-4a; Kitâb-ı Makbûl Der-
Hâl-i Huyûl: 15b). 

Yukarıda nakledilen ayet tefsiri, hadis ve menkıbeler ile atın “küffar” 
olarak nitelenen düşmanın yanı sıra cinlere ve şeytana karşı da koruyucu 
olduğu bildirilerek insanların at beslemeye teşvik edildiği görülmektedir. 

“Vel Âdiyât Sûresi’nde, Allah Teâlâ gâzilerin atları üzerine yemin et-
miş ve vel âdiyâti dabhân buyurmuştur. Yani gazilerin makbul atları için 
ki koşarlar ve avaz verirler demektir. Dabih diye Araplar atların koştuğu 
vakitte verdikleri katı nefesin avazına derler.” (Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i 
Huyûl: 8b). 

Allah’ın Kuran’da gazilerin atları üzerine yemin etmesi bu atların 
kıymetine ve “mübarekliğine” bir işarettir. Eserde bu ayet nakledilerek 
atın faziletine dair bildirilenler ve at beslemenin teşvikine yönelik propa-
gandalar pekiştirilmiştir. Baytarnâmelerde aynı doğrultuda pek çok hadis 
ve menkıbe de nakledilmektedir:  

 “Resul aleyhisselam at beslerdi. Ata hayretle bakarak inananlara da 
at beslemelerini tavsiye eder ve at beslemekte ne kadar sevaplar oldu-
ğunu bildirirdi. ve dedi ki: At beslemeye gayret edip öncelik verin ki onda 
dünya ve ahiret saadeti vardır ve bereketler ondan hasıl olur ve artar. 
Zira Allah Teâlâ ata çok hayırlar bağlamıştır.” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 
2a). 

 “Ebû Eyyüb Ensârî’den rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyu-
rulmuştur: Melekler lehv kısmından bir nesneye hazır olmazlar. İlla bir 
kişi hatunuyla lehv etse yahut at koşsa yahut ok yarışsa o vakit hazır olur-
lar. Lehv oyun demektir ve bu hadisin manası şudur ki melekler kişinin 
karısıyla muhabbet etmesi, at yarıştırması ve ok yarıştırması dışında hiç-
bir oyunda bulunmayıp oyun oynanan yerden kaçarlar. Ebû Hureyre’den 
naklolunan başka bir hadîs-i şerîfte de ok atıp yarışmak, at koşturmak ve 
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hatunu ile muhabbet etmek dışındaki tüm oyunların batıl olduğu bildiril-
miştir.” (Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl: 15b-16a). 

“Bazı hadislerde nakledildiğine göre binek atları sahiplerinin kendi-
lerini sevmesi, sahiplerinin rızıklarının bol olması ve akibetlerinin hayırlı 
olması için Allah Teâlâ’ya dua ederler” (Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl: 
14a). “Ebû-zerr Gıfâri Mısır’da atını satarken benim atımın duası kabul 
olunur diye atını övdü. Atın duasının ne olduğu sorulduğunda şöyle nak-
letti: “Ey benim rabbim sen beni Âdem oglına musahhar eyle ve beni 
anun eli ile merzûk eyle ve ehli ile mâlından ana muhabbetli eyle. Ey be-
nim rabbim benim yüzümden anı merzûk eyle ve anun yedinden beni 
merzûk eyle.” (Tuhfetü’l-Fârisîn: 11-12).  

“Rivayet edilir ki her gece her ata bir melek inip alın saçından tutar 
ve o at sahibine hayır ve bereket için dua eder. Ancak boynunda def pul-
ları olan ata melek inmez1” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 2a). 

 “Rivayettir ki ata binen kimse her ne zaman tesbih edip tekbir ge-
tirse at bunu işitir ve o da tesbih eder ancak binen kişi onun tesbih ettiğini 
işitmez.” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 6a; Tuhfetü’l-Fârisîn: 10). 

“Enes bin Mâlik’ten rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem “bereket 
atların alınlarındadır.” buyurmuşlardır.” (Mufassal Baytariyye: 47b; 
Kitâb- Makbûl Der Hâl-i Huyûl: 16b).  

“Şâʿbî’den rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed şöyle demiştir: 
Atın alın saçında kıyamete kadar hayır vardır. O hayır ahiret sevabı ve 
ganimet malıdır (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 3a). “Kelbînin babasından, 
onun Abdullah Ümiyye’den, Abdullah Ümiyye’nin Ebû Zerrʿa’dan, Ebû 
Zerrʿa’nın Ömer bin Cerîr’den ve onun da Abdullah Beclî’den rivayet etti-
ğine göre Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem bir gün atının kâkülünü öpmüş 
ve şöyle demiştir: Atın alın saçına hayır bağlıdır. O hayır ise ecir ve gani-
mettir.” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 3a-3b).  

“Katâde’den rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed atı çok severdi. 
Muhammed bin Mehdî Muʿâviye bin Sâlih’ten, Muʿâviye bin Sâlih Alâ bin 

                                                           
1 “Araplarda def, davul gibi ritim sazlar eşliğinde yedekteki atı dans ettirmek gibi bir âdet 

vardır. Bu atların bileklerine ve boyunlarına da ziller ve def pulları takarlar. Atın her 
adımı ile sesler çıkar ve at bu seslere tepki vererek ritmik hareketlerde bulunur. “Boy-
nunda def pulları olan atlar” ibaresi ile bu faaliyetlerde kullanılan atlar kastedilmiş olma-
lıdır.” (Köse, 2022: 54). 
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Hâris’ten, o ise Mekhûl’den rivayet eder ki Hz. Muhammed atın kuyru-
ğunu, yelesini ve kâkülünü kesmeyi yasaklamıştır. ve demiştir ki “atın 
kuyruğu atın yürümekteki ve haşeratı kovmaktaki yardımcısıdır. Yelesi 
kanadı ve ziynetidir. Alın saçında ise hayırlar vardır” (Hâzâ Kitâbu Bay-
tarnâme: 1b). Bir rivayete göre Resul Aleyhisselam atın çokça talim etti-
rilmesini buyurmuş, atın alın saçında hayırlar olduğunu bildirmiş ve 
şöyle demiştir: “Halkın iyisi o kişidir ki gaza yolunda atının cilavısını tut-
muş ola, ne zaman ki harp avazı işite, onun üzerine uça.” (Hâzâ Kitâbu 
Baytarnâme: 1b-2a). 

“Ebî Kebîse’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Resul aley-
hisselamdan şöyle işittim: ‘Atın alın saçında hayır bağlıdır ve onun ehli 
ona yardım eder. Ona ot ve yem veren kişi sadakaya elini açmış olan ha-
yır sahibine benzer’” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 3b). Başka bir rivayete 
göre Hz. Muhammed şöyle de demiştir: “Hiçbir şey kulun terazisini gaza 
atına nafaka vermek ve onunla cihada hazırlanmak kadar ağır eylemez. 
ve gaza yolunda toz konmuş ayağa kıyamet gününde ateş tesir etmez” 
(Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 3b). İbn-i Ömer’den rivayet edilen bir hadiste 
Hz. Muhammed “Kıyamet gününe kadar atın alnına hayır bağlıdır.” bu-
yurmuştur. Bu hayrın ne olduğu sual edildiğinde ise “ecr ü ganimet için-
dir ve atın yemini-suyunu vaktiyle güzelce verenler sadaka vermiş gibi 
sevaba nail olurlar” buyurmuştur (Tuhfetü’l-Fârisîn: 14). Urve Bârikî’nin 
rivayet ettiğine göre de Resul Aleyhisselam “Hayır ve iyilik kıyamet gü-
nüne dek atların alnına bağlıdır. At insanın dünya ganimeti bulmasına ve 
ahiret sevabına vasıl olmasına vasıtadır.” buyurmuştur.” (Ali el-Arabî: 
81a). 

“İmam Taberânî’den nakledilen bir hadîse göre kişi atı için arpa ayıt-
lasa ayıtladığı her arpa tanesinin on mislince kendisine sevap yazılır 
(Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl: 16a). Hz. Ayşe rivayet eder ki bir gün Al-
lah resulü, atı yanında bağlı durduğu hâlde oturuyordu. Ona dedim ki yâ 
Resulallah bu atın torbasını ben asayım. “İstersin ki büyük sevap kazana-
sın. Bir kişi bir ata torba assa onun karşılığında o kişiye hasenat yazılır. 
ve yemini yedikten sonra torbasını alsa onun karşılığında bir günahı sili-
nir” diye buyurdu (Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl: 16a-16b). Hasan b. 
‘Arfe’nin Muaz b. Cebel’den rivayetle naklettiğine göre Hz. Muhammed 
şöyle buyurmuştur: “Allah rızası için (at) beslemek de oruç tutmak kadar 
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hayırlıdır.” Yine Hasan b. ‘Arfe, Enes b. Malik’ten rivayet ederek Hz. Mu-
hammed’in şöyle dediğini bildirmiştir: “Ramazan ayında (at) yetiştirmek, 
altı yüz sene ibadet etmekten hayırlıdır. Bu işin faziletini ancak onlar ya 
da onlardan daha iyi olanlar anlayabilir” demiştir (İlm-i Fürûsiyyet: 11b). 
Ebû Hureyre’nin rivayet ettiğine göre Resul aleyhisselam şöyle buyur-
muştur: Her kim ki Allah’a iman edip hak vaadine inandığından dolayı 
gaza niyetiyle at beslerse o atın yemi ve suyu o kişinin terazisinde olur. 
Yani o ata yem verdiği vakitte ona sevap yazılır ve kıyamette kişi o sevap-
ları hasenatı terazisinde bulur. Aynı şekilde suladığınca da ona sevap 
olur. Bundan murat at besleyen kişinin niyetinin Allah rızası için gaza ve 
cihat etmek olmasıdır. Gaza etmiş olmak ya da olmamak önemli değildir 
zira o Allah’ın takdirine ve nasibine bağlıdır. Niyet edip ona teveccüh et-
mek kâfidir. Nitekim rivayet edilmiştir ki müminin niyeti amelinden ha-
yırlıdır.” (Ali el-Arabî: 81b). 

 “Bir hadiste rivayet edildiğine göre atlar üç türlüdür: Biri rahman 
yani cihat için, biri şeytan yani gurur ve kibir için ve biri insan yani men-
faat içindir (Tuhfetü’l-Fârisîn: 12). Diğer bir rivayette nakledildiğine göre 
at beslemek, at sahibine ve at sahibinin niyetine göre üç kısımdır. Bir ki-
şiye sevap, bir kişiye “perde” ve bir kişiye vebaldir. Sevap olduğu şu kimse 
içindir ki kişi atını hak yoluna beslemiş ola. Şeriat sahibinin emir ve hük-
münü yerine getirmek niyetiyle besleye. O kişinin atı çayırda olsa otladı-
ğınca kendisine sevap yazılır. Eğer kösteğini açıp bir iki meydan koştursa 
tüm ayak izleri adedince sahibine sevap verilir. Eğer bir ırmağa uğrasa at 
o ırmağın suyundan içsin ya da içmesin suyun akışınca sahibine sevaplar 
yazılır. Velhasıl hak yoluna beslenen at ne hâl üzere olursa olsun sahibine 
sevap kazandırır. Zikredilen mesellerden murat sevabın çokluğunu be-
lirtmektir. Nitekim âyet-i kerîmede bildirildiği gibi “meseli habbetin em-
betet sebʿa sebâil.”2 At beslemenin kendisine “perde” olduğu kimse odur 
ki atı zenginlik için beslemiş ola ve Hak Teâlâ’nın atın sırtındaki ve boy-
nundaki hakkını unutmaya. O vecihle beslenen at sahibine “perde” olur. 
Buradan anlaşılır ki eğer at gaza niyeti ile değil de mal olarak sahiplenilir 

                                                           
2 Bakara Sûresi 261. ayete gönderme yapılmıştır. Ayet: Mallarını Allah yolunda infak eden-

lerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği 
gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir. 
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ise zekat vacip olur. Nitekim Hanefî mezhebine göre atın sırtındaki hak-
tan murat ona gazada ve hak emrinde binmektir ve boynunda olan hak-
tan murat kıyameti hesap edip ondan zekat çıkartmaktır. At beslemenin 
vebal olduğu o kimse içindir ki atı müslümanlığa ve ehl-i imana zarar ver-
mek kastıyla besleye. Bu sözler Hazreti Peygamber’den böylece ortaya 
çıkmıştır. Bu sözlerin gayesi ümmetinin refahını ve şevkini artırmaktır 
(Ali el-Arabî: 81b-82a; Kitâb-ı Makbûl Der-Hâl-i Huyûl: 10a-10b) ve Hazreti 
Muhammed yine demiştir ki “halkın iyisi o kişidir ki atı gaza niyetiyle bes-
leye ve malın iyisi odur ki kişinin kendi nefsini saklaya. O yunddur3 ki 
karnında kulunu4 ola” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 2a). Başka bir rivayete 
göre Resul Aleyhisselam “Atın sırtı izzet yeridir ve karnı hazinedir.” bu-
yurmuştur.” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 2a). 

“Resul aleyhisselam gazada ganimet malını dağıtırken iyi atlıya daha 
fazla verir ve o kişiyi överdi. Rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu: “Atla 
iyi ad kazanılır. At besleyen kişinin himmeti büyük olur ve her kimin ki 
himmeti büyük ola mizacı da iyi olur ve her kimin ki mizacı iyi ola ka-
zancı temiz olur ve her kimin ki kazancı temiz ola halk ona uyar ve iyi adı 
âleme yayılır ve o kişi ahiret şerefine nail olur. Hiçbir şeref ahiret şerefine 
benzemez zira onunla yüksek derece ele geçer ki o kişiye gayrı bir fenalık 
yoktur ve bir huzur ve rahatlık hasıl olur ki onun korkusu olmaz.” (Hâzâ 
Kitâbu Baytarnâme: 2a-2b). 

“Hz. Muhammed atlarının her birine bir isim vermiştir. Sünettir ki 
her kim bir at beslerse ona bir isim versin (Mufassal Baytariyye: 47b). 
Kitâb-ı Makbûl’de nakledildiğine göre Hazreti Peygamber’in yirmi üç 
tane atı vardı ve bunların hepsine bir isim vermişti. At besleyen kişinin 
atına bu isimlerden birini koyması sünnetir ve kutludur. İsimler şunlar-
dır: Sekb, Müsr, Tahîr, Turaf, Lehîf, Lezâr, Tarb, Verd, Müsbeha, Eblak, 
Zü’l-ʿİkâl, Zü’l-leme, Mürtecel, Mürâvic, Mürevvâc, Sirhân, Yadûb, Yaʿzub, 
Lecer, Şeccâ, Lemendûb, Şecel, Mellâvih ve Necîb.” (Kitâb-ı Makbûl Der-
Hâl-i Huyûl: 7a-7b). 

“Davut Peygamber yeryüzünün halifesiydi. Atı çok severdi, her ne-
rede iyi bir at olduğunu işitse alırdı. Bin at topladı ki o zamanda o atlardan 

                                                           
3 Yund: Dişi at, kısrak. 
4 Kulun: Anne karnında olan, yeni doğmuş olan ve henüz çok küçük olan at yavrularına 

verilen ad. 



22    |    Fatih Köse 
 

daha iyisi yoktu. Davut aleyhisselam vefat edince cümle variyeti Süley-
man Peygamber’e kaldı. Süleyman Peygamber derdi ki: Bana Davut’tan 
kalan malda bu atlardan daha kıymetlisi yoktur.” (Hâzâ Kitâbu Bay-
tarnâme: 4a-4b). 

“İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre Ellezîne yünfikûne envâlehüm 
bi’l-leyli ve’n-nehâr ayeti atın yemi için inmiştir. Yani yediği sadaka yerine 
geçer. Bu manada ayet ve hadis çoktur. Eğer tamamını zikredersek sözü 
çok uzatmış oluruz.” (Hâzâ Kitâbu Baytarnâme: 2b-3a). 
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İSRAİL MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN  
MECMUA-İ GAZELİYAT-I TÜRKİYYE VE  
DİVANLARDA YER ALMAYAN  
BAZI GAZELLER 

Büşra Gülbil 
 
GİRİŞ 
Arapça “cem‘ (جمع) ” kökünden türemiş “mecmua (مجموعه) ” kelimesi 

sözlüklerde, “toplanıp biriktirilmiş, tertîp ve tanzîm edilmiş şeylerin 
hepsi; seçilmiş yazılardan meydana getirilen yazma kitap; dergi” (Devel-
lioğlu 2015: 689), “eş‘âr vesair âsâr-ı müntehabe cem‘ ve kaydıyla hasıl 
olmuş risale, bu gibi âsâr-ı müntehabenin kaydına mahsus cüzdan, ulûm 
ve fünûn ve edebiyata müte‘allik mebâhisi câmi olarak neşrolunan risale-
i mevkûta” (Şemseddin 2017: 1293), “bir hususa müte‘allik yazılmış şeyle-
rin cem‘ olmuş defteri ve kitabı” (Hüseyin 2018: 410), “intihab edilmiş şey-
lerin yazıldığı defter” (Mehmed 2019: 321) şeklinde tanımlanmaktadır.  

Bir edebiyat terimi olarak mecmualar, “içinde seçme yazıların bu-
lunduğu el yazması eser”lerdir. “Eski harflerle yazılmışlardır. Şekil yö-
nünden bir defterden ibarettir. Bir çeşit antoloji niteliğindedirler. Çoğun-
lukla yazarları ve yazıldıkları tarih belli değildir (Pala 2018: 300). 

Derleme yoluyla meydana getirilen mecmualar tamamen derlemeci-
nin zevkine bağlıdır. Bu bakımdan çok düzgün ve tertipli mecmualar ya-
nında düzensiz mecmualar vardır. Eserleri yazıya geçmiş şair ve yazar-
lardan yapılan seçmelerin yer aldığı mecmualar bulunduğu gibi, adları 
bilindiği hâlde henüz ele geçmemiş bazı önemli eserlerin asılları veya 
kopyalarını içeren önemli mecmualar da vardır. Söz gelimi şairlerin di-
vanlarına koymadıkları şiirleri ile edebiyat tarihi açısından önemi büyük 
olan risale ve mektupları bu mecmualarda bulunur (Pala 2018: 300). 

Mecmuaların konuları daha çok edebiyatla ilgilidir. Gazel, kaside, 
musammat, tarih, mektup vs. şekiller ile tevhid, na‘t, mersiye vs. türler 
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üzerine oluşturulmuş mecmualar bunlardandır. Ancak, fıkıh, kelam 
gibi dinî ilimler; simya, reml, sihir, falcılık gibi eski bâtıl ilimler; mûsıkî, 
hat gibi sanat dalları vs. üzerine derlenmiş mecmualar da vardır (Pala 
2018: 300). 

 
Mecmualarla İlgili Yapılan Çalışmalar 
Edebiyatımız açısından önemli birer kaynak olan mecmualar hak-

kında yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir. Biz bu çalışmalardan 
tezimizle aynı doğrultuda olan yüksek lisans tezlerine, bunlardan da yal-
nızca gazel mecmualarına yer vermekle yetindik.1 Bunlar:  

• Beklen, Sadık (2017). Millî Kütüphane 8121 Numarada Kayıtlı 
Mecmûa-i Gazeliyyât (İnceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi. Fırat 
Üniversitesi. 

• Evren, Battal (2013). Mecmua-i Gazeliyyat-ı Kadim (İnceleme-Me-
tin). Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi. 

• Güler, Gökhan (2016). Millet Kütüphanesinde Aemnz587 Numa-
rayla Kayıtlı olan Mecmu‘a-i Eş‘ar ve Gazeliyyat İsimli Şiir Mecmu-
asının Transkripsiyonu ve İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstan-
bul: Boğaziçi Üniversitesi. 

• Karagöz, Duygu (2013). Mecmûa-i Gazeliyat (Millî Kütüphane 06 Hk. 
319/ 1: Metin-İnceleme). Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon 
Kocatepe Üniversitesi. 

• Kılıç, Zeynep (2017). İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eser-
ler Bölümü TY-615 Numarada Kayıtlı Bulunan Mecmua-i Gazeliyyat 
(İnceleme-Transkripsiyonlu Metin). Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cum-
huriyet Üniversitesi. 

• Özyön, Cemal (2013). Mecmua-i Gazeliyyat (Millî Kütüphane, 06 Hk. 
319/ 1: İnceleme-Çeviriyazı). Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir: Nevşehir 
Üniversitesi. 

• Taşdemir, İpek (2014). Millî Kütüphanedeki 06 Hk 319 Numaralı 
Mecmu’a-i Gazeliyyat (79a- 154b) (İnceleme-Çeviriyazılı Metin Tıp-
kıbasım). Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

• Yıldız, Enes (2014). Müntehabât-ı Eş‘âr ve Gazeliyât (06 Mil Yz A 799). 
Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. 

                                                           
1 Mecmualarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bk.: Zeynep Süngü, 

“Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Yeni Çalışmalar Bibliyografyası ve MESTAP”, Divan 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 25, 917-1056. 
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• Yılmaz, Hanım (2017). Mecmua-i Gazeliyat-ı Türkî (Metin-İnceleme-
Dizin). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 

 
Mecmuaların Sınıflandırılması 
Edebiyat tarihimiz açısından önemli bir yere sahip olan mecmualar 

şöyle tasnif edilebilir:  
• Nazire Mecmuaları,  
• Meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiirler mec-

muaları,  
• Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen 

mecmualar,  
• Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen mec-

mualar,  
• Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve 

özel mektupları kapsayan mecmualar. (Levend 2018: 166-167)  
 
a. Nazire Mecmuaları: Divanları dolduran manzumeler arasında, 

başkalarına nazire olarak söylenmiş olanlar çoktur. Zamanında çok sü-
rümde olan nazirecilik, edebiyat tarihçisi için kötü bir taklitçilik değildir. 
Bununla birlikte yüzlerce naziresi meydana getirilen bir gazelin aslını 
bulmak, onun çok işine yarayacaktır. Nazire mecmuaları bu yolda kıla-
vuzluk edebilir. Bu mecmualardaki nazireleri gözden geçirmekle bunla-
rın asıllarını ve divan tertip etmemiş olan şairlerin manzumelerini bul-
mak olanağı vardır. Bu bakımdan nazire mecmuaları, edebiyat tarihi in-
celemelerinde önemle başvurulacak kaynaklardır. Bunların en önemli-
leri şunlardır: Mecmuatü’n-Nazâir, Camiu’n- Nazâir, Mecmau’n- Nazâir, 
Pervane Bey Mecmuası, Metâliu’n-Nazâir, Nazireler Mecmuası, Mecmua-
ı Nazâir (Levend 2018: 167-169). 

b. Seçme Şiirler Mecmuaları: İbrahim Bey Külliyatı bu tür mecmu-
alara örnektir. (Levend 2018: 169)  

c. Risale Mecmuaları: Risalelerin bir araya getirilmesiyle oluşan bu 
mecmuaların bazılarında şiirlerin de yer aldığını görmek mümkündür. 
Nuruosmaniye Kütüphanesinde bulunan 4904 numaralı Câmiu’l-Maânî 
bu tür mecmualara örnektir. (Levend 2018: 170)  

ç. Aynı Konudaki Eserlerden Meydana Gelen Mecmualar: Eş‘âr-
name-i Müstezâdî, Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan 1210 ve 1211 
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numaralı Nuût-ı Nebeviyye mecmuaları, Millet Kütüphanesinde bulunan 
779 numaralı Mecmua (na‘tlar mecmuası), 718 numaralı Mecmua (lugaz-
lar mecmuası) bu türden mecmualar arasındadır. (Levend 2018: 173-174) 
Tezimizin konusu olan Mecmua-i Gazeliyat-ı Türkiyye de bu sınıfa dahil 
edilebilir. 

d. Tanınmış Kişilerin Hazırladıkları Mecmualar: Bu tür mecmua-
larda seçme şiirler, biyografyalar, küçük risaleler, önemli eserlerden se-
çilmiş parçalar, fıkralar, hikâyeler, latifeler ve çeşitli bilgiler bulunur. 
Bunlardan bazılar şunlardır: Süleyman Faik Efendi Mecmuası, Aşçı İbra-
him Dede Mecmuası, Fasih Ahmed Dede Mecmuası, Tayyarzade Mecmuası, 
Mecmuatü’l- Fevadi’l- Müteferrika, Hattat Hüseyin Hamid ve Salih Efendiler 
Mecmuası, Kethüdazade el Hac Mehmed Arif Efendi Mecmuası. (Levend 
2018: 174-176). 

 
A. MECMUA-İ GAZELİYAT-I TÜRKİYYE’NİN İNCELENMESİ 
1. Mecmua’nın Fiziksel Özellikleri:  
İsrail Millî Kütüphanesinde bulunan mecmua, dijital ortamda tespit 

edilmiş olup üzerindeki çalışmaya da dijital ortamda devam edilmiştir. 
Talik yazısıyla yazılan eser, 127x194 ebatlarında olup toplamda 122 va-
raktan meydana gelmektedir. Şair adları çoğunlukla kırmızı renkle baş-
lıklandırılmıştır. Eserin sayfaları genel olarak iyi korunmakla birlikte say-
faların bazı yerlerindeki yırtıklar okumayı güçlendirmektedir.  

Eserde genel anlamıyla bir düzen takip edilmiş, gazeller kâfiyeleniş-
lerine göre sıralanmıştır. Ancak bu düzen bazı yerlerde terk edilmiştir. 
Kimi gazeller, yarıda bırakılmış ve araya başka gazeller alındıktan sonra 
tamamlanmıştır; kimileri de yarım kalmıştır ki, bu gazellerin sayısı ol-
dukça azdır.  

 
2. Mecmuanın İçerik Özellikleri 
2.1. Eserin Adı ve Yazılış Tarihi  
İsrail Millî Kütüphanesinde Mecmua-i Gazeliyat-ı Türkiyye adıyla yer 

alan eserin müstensihi El- ‘Abdu’z-za‘îf Kâsımu’n-nahîf’tir. Eserin kaç yı-
lında yazıldığı bilinmemektedir. Mecmua, 16. yüzyıl şairlerinin şiirlerini 
içermektedir. Bunun yanı sıra 15. yüzyıldan yalnızca Necâtî’nin gazelle-
rine yer verilmiştir. 
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2.2. Şair ve Şiir Sayısı 
Mecmua, Necâtî’nin “Benefşe” redifli kasidesiyle başlamaktadır. Bu 

kaside dışında eserde yer alan tüm şiirler gazel formundadır ve eserde 27 
şaire ait toplam 569 gazel yer almaktadır.  

Mecmuada yer alan şairler sırasıyla şöyledir:  
Necâtî, Bâkî, Zâtî, Ulvî, Ubeydî, Emrî, Mahremî, Belîğî, Yahyâ, Sun‘î, 

İshak, Dânişî, Şem‘î, Hayretî, Hayâlî, Âhî, Ümîdî, Rahmî, Hüdâyî, Figânî, 
Nev’î, Sa‘yî, Âlî, Fuzûlî, Enverî, Vâlihî, Hilâlî. 

Bu sırayla birlikte bazı şairlerin bir bölümde tamamlanmayıp ara 
ara tekrar şiirlerine yer verildiği görülmektedir. 

Mecmuada 104 gazelle en çok şiirine yer verilen şair Bâkî’dir. Bâkî’yi 
67 gazelle Necâtî ve 52 gazelle Zâtî takip etmektedir. Onu izleyen sıra ise 
şöyledir: Ümîdî (44), Emrî (42), Ubeydî (38), Rahmî (38), Âlî (33), Figânî 
(29), Hayâlî (24), Âhî (16), Hüdâyî (15), Ulvî (14), Sa‘yî (13), Hayretî (12), 
Sun‘î (7), Nev’î (6), Dânişî (5), Hilâlî (2), Mahremî (1), Belîğî (1), Yahyâ (1), 
İshak (1), Şem‘î (1), Fuzûlî (1), Enverî (1), Vâlihî (1). 

Mecmuada bazı şairlerin divanlarında tespit edilemeyen beyit veya 
gazellerine de rastlanmaktadır. Makalenin ikinci kısmında, tespit edile-
meyen gazellere ayrıca yer verilecektir. 

 
2.3. Tertip Şekli 
Bir gazel mecmuası olan eser, Necâtî’nin kasidesiyle başlamaktadır. 

Şairlerin sıralanmasında bir düzen takip edilmemiştir. Gazeller ise Zâtî’ye 
kadar kâfiyelerine göre elifba tertibiyle sıralanmıştır ancak, Zâtî’den 
sonra gelen şairlerin gazellerinde aynı düzene rastlanmamaktadır. Ay-
rıca kimi şairler kendi bölümlerinde tamamlanmayıp ara ara şiirlerine 
tekrar yer verilmiştir. Gazeller çoğu zaman şairlerinin mahlaslarıyla baş-
lıklandırılmıştır, ayrıca “Velehu” başlığıyla şiirin aynı şaire ait olduğu be-
lirtilmiştir. Bunların dışında başlığı bulunmayan gazeller de mevcuttur. 
Bu gazeller çalışmamızda, köşeli parantez içerisinde, sahiplerinin mah-
laslarıyla başlıklandırılmıştır. 

 
2.4. İmlâ Özellikleri 
Bu bölümde müstensihin mecmuayı hazırlarken kullandığı imla ile 

bizim tezi hazırlarken dikkat ettiğimiz hususlar üzerinde durulacaktır. 
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1. Bazı yerlerde kelime sonundaki “ه” belirtilmemiştir. 
Örnek: دانيله “dāne-ile” 

2. Aitlik bildiren –ki eki bazı yerlerde –ġı şeklinde yazılmıştır. 
Örnek: اغزندغى “aġzındaġı”, بونمدغى “boynumdaġı” 

3. Bazı kelimeler bitişik yazılmıştır. 
Örnek: شولدكلو “şol deñlü”, شولقدر “şol ḳadar” 

4. Kimi yerlerde “görinen (كورينن) ” şeklinde yazılan kelime, kimi yer-
lerde “görünen (كورونن) ” olarak yazılmıştır. 

5. Farsça tamlama olması gerektiği hâlde metinde atıf vavı ile yazı-
lan öbekler düzeltilerek tamlama şeklinde yazılmıştır. 
Örnek: ركاتح بى و الف  “elif-i bī-ḥarekāt” 

6. Kimi Farsça tamlamalar harekeyle belirtilmiştir. 
Örnek:  َمزارم خاك  “ḫāk-i mezārum” 

7. Şeddeli okunması gereken kelimeler harekeyle gösterilmiştir. 
Örnek: َ قد “ḳadd”,  َسر “sırr”, متحي ر “müteḥayyir” 

8. Sadece bir yerde (67a) “o” işaret zamirinin belirtme hâli eki almış 
şekli “anı (انى) ” değil “onı (اونى) ” olarak yazılmıştır. 

9. Bazı yerlerde belirtme hâli eki “ى” ile değil, “ء” ile yazılmıştır. 
Örnek: َ هاله “hāleyi”, َ قطره “ḳaṭreyi” 

10. “İle” edatı “-la/ -le” şeklinde kelimeye bitişik yazılmıştır. 
Örnek: جانله “cānla”, يارله “yārla” 

11. Bazı kelimelere getirilen ekler ayrı yazılmıştır. 
Örnek: سن سن  “sensin”, سن ديمش  “dimişsin” 

12. Metinde eksik olup tarafımızca tamamlanan yerler [ ] ile gösteril-
miştir. 

 
2.5. Şair Kadrosu 

Âlî: Gelibolulu olan şairin adı Mustafa’dır. Hoca Ahmed-zâde olarak da 
bilinir. Defterdarlık ve kâtiplik görevlerinde bulunmuştur (Sungur-
han 2017: 116). 

Âhî: Niğbolulu olan şairin asıl adı Hasan olup Benli Hasan lakabıyla ta-
nınmıştır (Kılıç 2018: 166). 
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Bâkî: Eski İstanbulludur (Kılıç 2018: 174). Müderrislik, kadılık ve kazas-
kerlik görevlerinde bulunmuştur (Sungurhan 2017: 37). 

Belîğî: İstanbul’da doğdu. Kulloğullarından ve yeniçerilerden olduğu bi-
linmektedir (Kılıç 2018: 183). 

Dânişî: Süleymânegîzâde Pîrî Çelebi olarak bilinir. Müderrislik ve kadılık 
yapmıştır (Sungurhan 2017: 69). 

Emrî: Edirnelidir. Adı Emrullah olmakla birlikte şiirlerinde Emrî mahla-
sını kullanmıştır (Sungurhan 2017: 28). 

Enverî: İstanbulludur. Bitpazarı’ndaki dükkânlarda hokkabazlık yapmış 
ve mürekkeb satmıştır (Kılıç 2018: 163). 

Figânî: Trabzonludur. Asıl adı Ramazan’dır (Sungurhan 2017: 151). 

Fuzûlî: Bağdatlı olan şair, Nevâyî ile Türkî arasında bir üslup benimse-
miştir. Şiiri sağlam ve süslüdür (Sungurhan 2017: 150). 

Hayâlî: Vardar Yenicesi’nde doğmuştur. Asıl adı Mehmet olan şairin la-
kabı Bekâr Memi’dir (Kılıç 2018: 651). 

Hayretî: Vardar Yenicesi’nde doğmuştur. Sine-çâk adıyla meşhur Sinan 
Çelebi’nin kardeşidir (Kılıç 2018: 271).  

Hilâlî: İstanbul’da doğmuştur. Zayıf bünyesinden dolayı kendisini hilâle 
benzettiği için bu mahlası almıştır (Kılıç 2018: 236). 

Hüdâyî: İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mustafa’dır. İskender Çelebi za-
manında Şûrîde Ahmed, Dülbentçi-zâde, Rahmî ve Atarsuzoğlu ile 
muasırdır. Kendisine Okçu-zâde de denmiştir (Kılıç 2018: 638). 

İshak: Üsküplüdür. Şam kadılığında bulunmuştur (Sungurhan 2017: 25). 

Mahremî: Galata’nın Tatavla köyündendir. Galata’da yirmi yıl kadar na-
iblik yapmıştır (Kılıç 2018: 334). 

Necâtî: Edirne’de doğmuştur. Asıl adı İsa’dır. Anadolu’da melikü’ş-şuara 
olarak anılmıştır (Kılıç 2018: 362). Gazelde ve atasözü söylemede 
nam salmıştır (Sungurhan 2017: 203). 

Nev’î: Malkaralı olan şairin asıl adı Yahya’dır. Çeşitli ilimlerle ilgilenmiş-
tir (Kılıç 2018: 387). 

Rahmî: Bursa’da doğmuştur. Nakkâş Bâlî’nin oğludur. Rahmî Çelebi ola-
rak da anılan şairin asıl adı Pîr Mehmed’dir (Kılıç 2018: 587). 
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Sa‘yî: Tîreli olan şairin asıl adı Ramazan’dır. Memikzâde namıyla şöhret 

bulmuştur (Sungurhan 2017: 94). 

Sun‘î: Sun‘î-i Sânî, Gelibolu’dandır. Asıl adı Mehmed’dir. Gelibolu güm-
rük-hânesinde nâzırlık yapmıştır (Kılıç 2018: 565). 

Şem‘î: Prizren kasabasındandır. Mevlevî olup Şeyh Vefâ Hankahı’nda in-
ziva hayatı yaşamıştır (Sungurhan 2017: 103). 

Ubeydî: Edirneli olan şairin adı Abdurrahman’dır. Nebî Halîfe’nin oğlu-
dur. Muammada çağdaşı olan Emrî’yi takip etmiştir (Sungurhan 
2017: 120). 

Ulvî: İstanbul’da Derzî-zâde namıyla bilinen şairin asıl adı Mehmed’dir 
(Sungurhan 2017: 129). 

Ümîdî: İstanbulludur. Mülazım iken vefat etmiştir. Şiirde kendine Bâkî’yi 
örnek almıştır (Sungurhan 2017: 30). 

Vâlihî: Üsküp’te doğan şairin adı Ahmed’dir. Âhî-zâde Mehmed Çe-
lebi’den ders almıştır (Sungurhan 2017: 222). 

Yahyâ: Arnavutludur. Devşirme Acemioğlanıdır. Yeniçeri ve yayabaşı ol-
duktan sonra tevliyet semtine gidip Rumeli’de kalmıştır (Sungurhan 
2017: 237). 

Zâtî: Balıkesirlidir. Asıl adı İvaz’dır. Kendi söylemiyle bin altı yüz gazeli, 
dört yüz kasidesi vardır. Önceleri çizmecilikle uğraşmış daha sonra 
geçimini remilcilik yaparak sürdürmüştür (Sungurhan 2017: 73). 
 
B. DİVANLARDA YER ALMAYAN GAZELLER 
I 
Necātī2 
[mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ fa‘ūlün] 
1 Cefā vü şīve vü nāz ögrenürsin 

Eyü varmaz yaramaz ögrenürsin  
 
2 Gelürsin bir dem eglenmez gidersin 

Cefā vü cevri ṭurmaz ögrenürsin 
 
3 Gelür gülşende gülden reng alursın 

Dehān-ı ġoncadan rāz ögrenürsin 

                                                           
2 15b 
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4 Maḳāmātı ser-ā-ser seyr idersin 
Gelürsin bizde şeh-nāz ögrenürsin 

 
5 O çoḳ çoḳ sevdügümüñ şīvesini 

Necātī sen de az az ögrenürsin 
 
II 
‘Ulvī3 
[fe‘ilātün/ fe‘ilātün/ fe‘ilātün/ fe‘ilün] 
1 Ḥāl-i dil şāne eyle ḫayli perīşān oldı 

Rūz u şeb el uzadur kākül-i cānānımuza 
 
2 Ad çıḳarmaḳdurur ey ‘Ulvī cihānda maḳṣūd 

Nām-i aġyārı çıḳar yazmaya dīvānımuza4 
 
III 
Âhî5 
[fe‘ilātün/ fe‘ilātün/ fe‘ilātün/ fe‘ilün] 
1 Ne ṣafā menzili var ḫāk-i der-i yār gibi 

Ne niyāz itmege bir ḳıble o dergāh gibi 
 
2 Yir ider ṣaḥn-ı serāyında raḳībe o güneş 

Bizi kūyında ḳomaz sāye-i dīvār gibi 
 
3 Sensüz ey serv-i sehī seyr-i gül-istān itsem 

Gül-i gülzār görinür gözüme ḫār gibi 
 
4 Kim idi noḳṭa ḳoyan ḫāl ü ḫaṭuñ devrinde 

Her kişi dāyiresin gözlese pergār gibi 
 
5 Reng idüp ḫaṭṭ u ḫālüñ yine ruḫsāruñda 

Yüridi Rūm iline leşker-i küffār gibi 

                                                           
3 57b 
4 Mecmuada gazelin yalnızca iki beytine yer verilmiştir. 
5 74b 
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6 Ney-şeker yazmasa bu gice şehā şīrīnlük 
Zülfüñ aṣılmaz-idi boynuña ṭūmār gibi 

 
7 Ṣafḥa-i sīme siyeh yirine dür dökdi yine 

Āhī’nüñ siḥr-nümā ḫāmesi seḥḥār gibi 
 
IV 
Raḥmī6 
[fā‘ilātün/ fā‘ilātün/ fā‘ilün] 
1 Burc-ı ḥüsnine māh-ı tābāndur o şūḫ 

Daḫi on dördinde oġlandur o şūḫ 
 
2 Hem-dem olmaz bir naḳş-ı nādān-ile 

Maḥrem-i erbāb-ı ‘irfāndur o şūḫ 
 
3 Sünbülin ‘arż eyleyüp destārdan 

Dāyimā kākül-i perīşāndur o şūḫ 
 
4 Lāledür lālāsı güldür dāyesi 

Serv gibi pāk-i dāmāndur o şūḫ 
 
5 Geh levend-āne revişler gösterüp 

Keçküle çāk-ı girībāndur o şūḫ 
 
6 Ġonca lebdür serv ḳaddür lāle ḫad 

Gül gibi her demde ḫandāndur o şūḫ 
 
7 Bir naẓarda nice cān alur revān 

Raḥmiyā görseñ ne fettāndur o şūḫ 
 
V 
Raḥmī7 
[mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün] 
1 Belā vü derd ü ġam mihmānımuz bir ḫānemüz vardur 

Müşerref-i muḳaddem-i yārānla kāşānemüz vardur 

                                                           
6 92b 
7 93a 
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2 Ḫayālāt-ı ṣanemlerden degüldür dir dil-i cānı 
Büt-i Ferḫāriler-ile ṭolu büt-ḫānemüz vardur 

 
3 Ḫaber vir ey ṣabā benden varursañ kūy-ı cānāna 

Göñül dirler ḳadīmī anda bir dīvānemüz vardur 
 
4 Sürer ġam ẓulmetin dil ‘ālemini pür-ṣafā eyler 

Ṣalar gün gibi pertev elde bir peymānemüz vardur 
 
5 Ne ġam zühdine zāhid Raḥmiyā olursa ger maġrūr 

Bizüm vaḳt-i seḥerde na‘ra-i mest-ānemüz vardur 
 
VI 
Raḥmī8 
[mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün] 
1 Viṣāl-i yāre hicrānı dilā olursa ger māni‘ 

Bu da bir özge ‘ālemdür ḫayālāt-ile ol ḳāni‘ 
 
2 Figār olmış tenüñ ġırbāl idüp bul gevher-i ‘aşḳı 

Bu āb u ḫāk içinde naḳd-i ‘ömrüñ eyleme żāyi‘ 
 
3 Maḥabbet ḥāletin bilmekde nādāndur nice dānā 

Bu sırruñ nüktesin Ferhād u Mecnūn eylemiş şāyi‘ 
 
4 Ḥaḳīḳat nūrınuñ ẕerrātıdur māhiyyet-i eşyā 

Anuñ bir lem‘asıdur çihre-i cānāndan lāmi‘ 
 
5 İki ṭāḳ eylemiş müşgīn bir sīmīn sütūn üzre 

Binā-yı ḥüsn-i yāri [Raḥmi] bünyād iden ṣāni‘ 
 
VII 
Raḥmī9 
[mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ fa‘ūlün] 
1 Felek saḳfına dikdüm tūġ-ı āhum 

Diyār-ı ‘aşḳa ya‘nī pādişāhum 

                                                           
8 94b 
9 96a 
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2 Zümürrüd safḥası üzre sipihrüñ 
Yazupdur kilk-i āhum āh āhum 

 
3 Ḳıyāmet olıcaḳ Ferhād u Mecnūn 

Olalar da‘vā-yı ‘aşḳa güvāhum 
 
4 Baş egmem efser-i şāhīye cānā 

Seg-i kūyuñ sifālidür külāhum 
 
5 Belā mülk-i ġamum başumda Raḥmī 

Duḫān-ı dūd-ı dil-i pür-siyāhum 
 
VIII 
Raḥmī10 
[mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün] 
1 Vücūdum şehrine āteş bıraḳdı āh-ı sūzānum 

Metā‘-ı dil yanup ḫākister oldı külli her yanum 
 
2 Yanarken ḫāne-i dil ṣusar bu dīde-i giryān 

Baña hem-demlük idüp nā-gehān irişdi yārānum 
 
3 Yanarken ḫāne-i dil nār-ı ‘aşḳa cümle kerrūbī 

Felek bāmına çıḳdı her biri tā ide seyrānum 
 
4 Felekler saḳfını yaḳmaġa māh-ı nev teber almış 

Ulaşmasun diyü bām-ı sipihre nār-ı hicrānum 
 
5 Maḥabbet āteşiyle Raḥmiyā her lāle ruḫsāruñ 

Hemānā şehr-i Bursa gibi yanmaḳdur benüm şānum 
 
IX 
Raḥmī11 
[mef‘ūlü/ fā‘ilātü/ mefā‘īlü/ fā‘ilün] 
1 Āsīb irürse sīneye ger rūzgārdan 

Düşmezse nola serv-i çemen i‘tibārdan 

                                                           
10 96a 
11 97a 
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2 Ālāyiş-i ḫazānı görince çemende serv 
El yudı çekdi dāmenini cūy-bārdan 

 
3 Cellād-vār ḳaṭ‘-i yed itdi çemende bād 

Olınca el uzunluġı ẓāhir çenārdan 
 
4 Ḫaṭṭ-ı ruḫuñ firāḳı ile rūzgārda 

Devrān gözüm mi açdurur oldı ġubārdan 
 
5 Raḥmī cihānda merdüm-i bī-ma‘rifet hemān 

Beñzer şu şāḫa ḫāli ola berg ü bārdan 
 
X 
Raḥmī12 
[fā‘ilātün/ fā‘ilātün/ fā‘ilātün/ fā‘ilün] 
1 Rāh-ı ġamda ‘aşḳ-ı yār oldı dil-i şeydā-ile 

Bir dil-āverdür ki seyr-i Ḳāf ider ‘Anḳā-ile 
 
2 Göñülüm [sen de] şikest it senge cānā çün ṣımış  

Kāse-i Mecnūn’ı Leylī seng-i istiġnā-ile 
 
3 Kūyuña varmaġa ‘uşşāḳa lebüñ fikri yiter 

Ḥac ider zīrā tevekkül ehli bir ḫurmā-ile 
 
4 Ni‘met-i dünyāya meyl itme dilā eyler helāk 

Nitekim Ferhād’ı bir pīrezen-i ḥelvā-ile 
 
5 Raḥmiyā ḥürmetle ṭut cāmı ki anuñ ṭıyneti 

Ḫāk-i Cemşīd ü Ferīdūn’dur Cem ü Dārā-ile 
 
XI 
Sa‘yī13 
[fā‘ilātün/ fā‘ilātün/ fā‘ilātün/ fā‘ilün] 
1 Her ne dem kim seyl-i eşk-i dīde-i giryān aḳar 

Kim ki görse ṣanur anı baḥr-i bī-pāyān aḳar 

                                                           
12 98a 
13 110b 
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2 Eşk-i çeşmüm baḥr-i bī-pāyān olursa ṭañ mıdur 
Bunca demdür anda seyl-i vādi-i hicrān aḳar 

 
3 El şihāb añlar görüp ammā ġılāfından çıḳup 

Şıḫne-i dehrüñ bülendin ḫançer-i bürrān aḳar 
 
4 Şerm ider la‘l-i lebüñden çeşme-i āb-ı ḥayāt 

Perde-i ẓulmetde kendin gizleyüp pinhān aḳar 
 
5 Zaḥm-ı sīnem vādi-i hicrāna beñzer Sa‘yiyā 

Ṣu yirine ṭurmayup anuñ içinden ḳan aḳar 
 
XII 
‘Ulvī14 
[mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün] 
1 Fetīl-i dāġumı āhum yilinden pīrehen ṣaḳlar 

Nitekim perde-i fānūs şem‘i sönmeden ṣaḳlar 
 
2 ‘Adūlardan ḥaẕer ḳılmaz yoluñda ‘āşıḳ-ı ṣādıḳ 

Belālardan anı dāyim Ḫudā-yı ẕü’l-minen ṣaḳlar 
 
3 Şu kim pīrehenin kūyuñda ġarḳ-ı eşk-i çeşm eyler 

Hemān ol ḥācıdur kim zemzeme batmış kefen ṣaḳlar 
 
4 Nihān ol ḫāne-i dil-berde aġyār-ı zebūn olma 

Sen Allāh’a tevekkül eyle ey dil ṣaḳlayan ṣaḳlar 
 
5 Çıḳup maḥbūb-ile seyr-i kenāra bāġ u zāġ itmez 

Ḫayıflar ‘Ulviyā ol şaḫne kim yanında zen ṣaḳlar 
 
XIII 
‘Ulvī15 
[mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün/ mefā‘īlün] 
1 Ġarīb ü bī-kesem künc-i belāda maḥremüm sensin 

Benüm-çün aġla ey çeşmüm olınca hem-demüm sensin 

                                                           
14 120a 
15 121b 
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2 Didüm gel göricek pāy-ı semend-i şeh-süvārumda 
Yürekde tīġ-i ḥasret yarasına merḥemüm sensin 

 
3 Feraḥla imtizācum yoḳ bilürsin ey ġam-ı dil-ber 

Ṣafā-yı ḫaṭırum ẕevḳum sürūr-ı ‘ālemüm sensin 
 
4 Ḥabībüm ḳalb-i mü’min ‘arş-ı ḥaḳdur dirler anuñ-çün 

Benüm göñlüm saña ‘arş oldı nūr-ı a‘ẓamum sensin 
 
5 Dil-i ‘Ulvī gibi dünyā-içün ġam çekmezem hergiz 

Benüm ancaḳ cihānda bā‘is-i ḥüzn ü ġamum sensin 
 
SONUÇ 
Bu çalışmamızda, mecmua kelimesinin hangi anlamlara karşılık gel-

diği, mecmualar üzerinde ülkemizde yapılan yüksek lisans tez çalışmaları 
ve mecmuaların genel olarak tasnifi üzerinde durulmuştur. Çalışmamı-
zın asıl konusunu ise İsrail Millî Kütüphanesinde bulunan Mecmua-i Ga-
zeliyat-ı Türkiyye oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, adı geçen mecmua içe-
rik ve şekil yönünden incelenmiştir.  

Talik yazısıyla yazılan eser, 127x194 ebatlarında olup toplamda 122 
varaktan meydana gelmektedir. Eserde genel anlamıyla bir düzen takip 
edilmiş, gazeller kâfiyelenişlerine göre sıralanmıştır. Ancak bu düzen 
bazı yerlerde terk edilmiştir. Kimi gazeller ise yarıda bırakılmış ve araya 
başka gazeller alındıktan sonra tamamlanmıştır, kimileri de yarım kal-
mıştır.  

Mecmua, 15. yüzyıl şairi Necâtî dışında 16. yüzyıl şairlerini ihtiva et-
mektedir. Başlangıçta Necâtî’den bir kasideye yer verilen eserin tamamı 
gazellerden oluşmaktadır. Eserde toplam 27 şaire ait 568 gazel yer almak-
tadır. Mecmuada yer alan şairler sırasıyla şöyledir: Necâtî, Bâkî, Zâtî, Ulvî, 
Ubeydî, Emrî, Mahremî, Belîğî, Yahyâ, Sun‘î, İshak, Dânişî, Şem‘î, Hayretî, 
Hayâlî, Âhî, Ümîdî, Rahmî, Hüdâyî, Figânî, Nev’î, Sa‘yî, Âlî, Fuzûlî, Enverî, 
Vâlihî, Hilâlî. 

Mecmuanın tertip şekli ve imla özellikleri konusunda da gerekli açık-
lamaların yapılmasıyla ve şairler hakkındaki bilgilerin verilmesiyle çalış-
mamızın ilk bölümü tamamlanmıştır. 
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Mecmuada bulunan kimi şairlerin divanlarında tespit edemediğimiz 
gazelleri ise çalışmamızın ikinci bölümünü meydana getirmektedir. Di-
vanlarda rastlamadığımız ancak, mecmuada kendisine yer edinmiş bu 13 
gazelin, çalışmamızın bilim dünyasına hizmet etme amacına ulaşma-
sında önemli bir adım olacağı kanaatindeyiz.  
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-sA EKİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE  
ZARF- FİİL EKİ OLARAK KULLANIMLARI 

Halil İbrahim Taşkıran 
 
GİRİŞ 
Bugün şart eki –sA1 şeklindedir ve çekim, görülen geçmiş zamanda 

olduğu gibi ikinci tipteki şahıs ekleri ile yapılır (Ergin, 2008: 309), (Kork-
maz, 2009: 677).  

Banguoğlu (467- 468) bu eki, dilek- şart başlığıyla dilek- şartın bildir-
mesi, dilek şartın anlatması ve dilek- şartın söylentisi işlevleriyle üç baş-
lıkta; Korkmaz2 (2009: 677) ise, dilek-şart başlığıyla şart kipi ve dilek kipi 
olarak ikiye ayırmaktadır. “kabul ve kararlılığa bağlayan şart” (Korkmaz, 
2009: 683), “kabullenmeye veya şarta rağmen gerçekleşmeme” (Korkmaz, 
2009: 684), “kararsızlık, tahmin, tercih veya şüphe” (Korkmaz, 2009: 685), 
“şaşkınlık ve beklenmedik bir sonuç” (Korkmaz, 2009: 686), “tehdit” 
(Korkmaz, 2009: 687) işlevlerini şart kipi başlığı altında; dilek kipi kuran 
–sA ekini ise “niyet” ve “dilek” hâlinde tasarlanmış bir istek ile –yA! ünle-
minin, y-si eriyerek kısalmış bir biçimi olan –A! ünlemi ile genişletilen 
güçlü bir istek görevlerini ise dilek kipi başlığı altında değerlendirmiştir 
(Korkmaz, 2009: 690- 692). Bulak (2011: 27- 28) –sA ekinin, şart kipi –sA, 
dilek-istek kipi –sA, zaman anlamının ön planda olduğu –sA ve kalıplaş-
mış ve anlamından uzaklaşarak cümle bağlayıcı hâline gelmiş –sA olmak 
üzere dört ana işlevi olduğunu, bunun dışındaki çeşitli işlevlerin ise bu 

                                                           
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bi-

lim Dalı, Doktora Öğrencisi, Sivas/Türkiye, ORCID: 0000-0003-3393-2165. 
1 Ayazlı (2017: 116), Sarı Uygurcada şart kipinin bir oluş ve kılışı şarta, dileğe ve isteğe 

bağlayan tasarlama kipi olduğunu ve şart anlamının pek çok Türk dilinde olduğu gibi 
Sarı Uygurcada da –sA eki ile sağlandığını belirtir. Ayrıca, Sarı Uygurcada –nser ekli bir-
leşik biçiminin çoğunlukla eski türkülerde duyulduğunu Molav’dan paylaşır: ton kezgin-
şer: “elbise giyinseniz!”, as içinser “yemek yeseniz”, at tutunsar “atı hazırlasalar”.  

2 Korkmaz (2009: 1038), Eski Türkçeden günümüze –sA ekinin şart kipi oluşturduğunu, 
ancak; şart kipinin kendi başına bir yargı bildirmediği için ve cümlenin asıl fiilindeki 
hareketin gerçekleşmesini bir şarta bağladığı için işlev bakımından zarf- fiil görevinde 
olduğunu, Gabain’in de bu görüşü, Eski Türkçeyi de dahil ederek bütün Türk dilleri için 
ifade ettiğini belirtir. 
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dört ana işlevden çeşitli ek, kelime veya kelime gruplarının yardımıyla 
anlam genişlemesi yoluyla oluşturulmuş işlevler olduğunu belirtir. Develi 
(1995: 116-117), dilek şart isimlendirmesinin, cümle teşkilinde kullanılan, 
fonksiyon bakımından farklı ancak yazılış ve telaffuz bakımından eş de-
ğerde görülen ekleri aynı grupta değerlendirme düşüncesinden doğdu-
ğunu ifade eder. 

Ekin kökeniyle ilgili olarak Korkmaz (2009: 679), ekin yapısına dair en 
tutarlı görüşün Ramstedt’in “Türkçede –sa/ -se ekinin (+sa-/+se-) hem ad 
soylu hem de fiil soylu kelimelerden istek gösteren fiiller türettiğini, şart 
kipi kuruluşunun Türkçe, Moğolca, Mançu ve Tunguzca gibi Altay dillerin-
deki paralel gelişmesini göz önünde tutarak, bu ekin “istek, niyet” gösteren 
+sa-/ +se- fiil türetme eki ile –r geniş zaman ekinin kaynaşmasından oluş-
tuğu yönündeki ifadesi olduğunu aktarır. Korkmaz (2009: 679), şart kipinin 
addan “istek” görevinde fiiller türeten bir +sA- eki ile bir –r geniş zaman 
sıfat fiil ekinin kaynaşmasından oluştuğunu, sıfat fiillerin şahıs ekleri aldı-
ğında çekime girerek şahsa ve zamana bağlı birer çekimli fiil olurken, şahıs 
ekleri almadıklarında, zaman kavramından uzaklaşarak ad sınıfında yer 
alma özellikleriyle cümle içinde bir fiile zarflık edebildiklerini, hele de –r 
ekinin düşmesinden sonra zaman bildirme görevi de yıpranmış olduğun-
dan zarflaşmanın kolaylaşarak şart kipinin gelişmesine neden olduğunu 
belirtir. Dilek bildiren –sA ekinin +sA- “istek, dilek, niyet” görevinden –k sı-
fat- fiil ekinin birleşmesinden oluştuğunu ifade eder. Kâşgarlı Mahmud’un 
DLT’te fiil sıygası olarak –gAn, -DAçI, -GUçI ekleriyle –sAk ekinden de bah-
settiğini, ekin “bir iş yapmasını dilemekle vasıflanan fail sıygası” veya “bir 
işi işletmek azminde ve dileğinde olmakla vasıflanan faile örnek” olarak 
belirttiğini ve dilek kipi kuran örnekler verdiğini söyler: ol evge barıgsak 
ol “o adam eve gitmek isteğindedir”, ol berü keligsek erdi; ol evge kirig-
sek ol; ol tavar terigsek ol “o beri gelmek istiyor, o eve girmek dileğinde-
dir, o mal toplamak arzu ediyor”. İlerleyen süreçte belirli geçmiş zaman eki 
–DI ile sıfat fiil eki –DUk ekinin birbiri ile karıştırılarak dil hafızasında –Duk 
sıfat fiil ekindeki –k ünsüzünün şahıs eki olarak kabul edilmesi gibi –sA şart 
eki ile –sAk sıfat fiil ekinde de böyle bir karıştırma ve yanlış ayrım ile –k eki 
şahıs eki olarak kabul edildiğini, -sA şart eki ile –sA dilek ekinin tek şekil 
yapısına dönüştüğünü, işlev ayrılığının ise süregeldiğini ifade eder.  
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Orhon Türkçesi  
-sAr/ -sA eki Orhon Türkçesi döneminde zarf fiil3 olarak ve “-dığında, 

-diğinde; -dığı/ -diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri birlikte şart 
anlamı verebilecek şekilde kullanılır. 

 (KT G 3) türük kagan ötüken yış olorsar ėlte buŋ yok. “Türk Kağanı 
Ötüken topraklarında hüküm sürerse [hüküm sürdüğü sürece/ sür-
dükçe/ sürdüğünde] ülkede sıkıntı çıkmaz.” (Ölmez, 2015: 82, 94).  

 (KT G 6) bir kişi yaŋılsar uguşı bodunı böşükiŋe tegi kıdmaz ermiş. 
“Bir kişi suç işlerse [işlediğinde/ işleyince/ işlediği zaman] bütün kav-
mini, halkını, akrabalarına varıncaya kadar öldürmezlermiş.” (Ölmez, 
2015: 82, 95). “Bir kişi yanıldığında/ yanılınca [yanılırsa] soyu sopu, 
halkı ve akrabalarına varıncaya kadar sağ bırakmazmış.” (Aydın, 2017: 
48).  

 (KT G 6-7, BK K 5) ırak erser yavlak agı bėrür yaguk erser edgü agı 
bėrür tėp ança boşgurur ermiş. ‘Uzakta isen [olduğunda/ olunca] Çinliler 
ipeklinin kötüsünü verirler, yakındaysan [yakında olduğunda/ 
olunca] ipeklinin iyisini verirler’ diye öğretirlermiş.” (Ölmez, 2015: 83, 95- 
134, 148).  

 (KT G 8, BK K 6) ötüken yėr olorup arkış tėrkiş ısar neŋ buŋuŋ yok 
ötüken yış olorsar beŋgü ėl tuta olortaçı sen türük bodun tokurkak sen āç-
sık tosık ömez sen bir todsar āçsık ömez sen. “Ötüken topraklarında yaşa-
yıp (sağa- sola) kervanlar gönderirsen [gönderdikçe/ gönderdiğinde/ 
gönderince] hiç sıkıntıya düşmeyeceksin. Ötüken topraklarında yaşar-
san [yaşadıkça/ yaşadığında/ yaşayınca] kurduğun ülke sonsuza değin 
ayakta kalacaktır. Türk halkı, toksun. Acıkacağını ya da doyacağını dü-
şünmezsin. Bir doyarsan [ (kez) doyduğunda/ doyunca], (tekrar) acıka-
cağını düşünmezsin.” (Ölmez, 2015: 83, 95).  

                                                           
3 Orhon Kitabeleri’nde geçen –sAr/-sA ekinin sadece şart anlamıyla kullanıldığı cümleler-

den birkaçı aşağıda verilmiş olup, Orhon Kitabelerinden tespit edilebilen şart anlamlı 
diğer cümlelerin künyeleri de ardından verilmiştir:  
 (KT G 6-7, BK K 5) tögültün yazı koonayin tėser türük bodun ölsikiŋ anta ańıg kişi ança 
boşgurur ermiş “Tögültün ovasına yerleşeyim dersen [yerleşirsen], Türk halkı, mutlaka 
öleceksin. Kötü insanlar şöyle akıl verirlermiş.” (Ölmez, 2015: 83, 95), (Ölmez, 2015: 134, 
148).  
 (KT G 8, BK K 6) ol yėrgerü barsar türük bodun ölteçi sen “Oralara gidersen, Türk halkı, 
mutlaka öleceksin.” (Ölmez, 2015: 83, 95), (Ölmez, 2015: 134, 148). 
 (KT K 10) kül tėgin yok erser koop ölteçi ertiŋiz. “Kül Tėgin olmasaydı hepiniz ölecekti-
niz.” (Ölmez, 2015: 91, 104). Ayrıca bakınız: T 12, T 59-60, KT G 11, KT G 13, BK K 8, BK K 
15, T 11, T 23. 
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 (KT D 22, BK D 18) üze teŋri basmasar asra yėr telinmeser türük 
bodun ėliniŋ töröniŋ kem artatı udaçı erti. “Yukarıda gök çökmezse [çök-
medikçe/ çökmeyince], aşağıda yer delinmezse [delinmedikçe/ delin-
meyince], Türk halkı, ülkeni ve yasalarını kim bozabilir ki!” (Ölmez, 
2015: 87, 100), (Ölmez, 2015: 134, 148).  

 (BK K 13) bo kaganıŋda bo begleriŋde bo yėriŋde suvuŋda adrılma-
sar türük bodun…. edgü körteçi sen. “Bu hakanınızdan, bu beylerinizden, 
bu topraklarınızdan, memleketinizden ayrılmazsanız [ayrılmadıkça/ 
ayrılmadığınız sürece], Türk halkı ….. iyilik bulacaksın.” (Ölmez, 2015: 
135, 149).  

 (T 20-21) aŋaru sülemeser kaçan (ne) ŋ erser ol bizni kagani alp ermiş 
ayguçisi bilge ermiş kaçan (ne) ŋ erser ölörteçi. “Eğer ona karşı ordu gön-
dermezsek [göndermediğimizde] her halükarda o bize savaş açacaktır. 
Hakanları kahramanmış, danışmanları (da) bilgeymiş. İlk fırsatta bizi öl-
düreceklerdir.” (Ölmez, 2015: 183, 190).  

 (T 29) savi anteg öŋdün kagangaru sü yorılım tėmiş yorımasar bizni 
kagani alp ermiş ayguçısi bilge ermiş kaçan (ne) ŋ erser bizni ölörteçi kök 
tėmiş. “Haberi şuydu: ‘Doğudan hakan yönünde orduyu gönderelim’ de-
miş. ‘Orduyu göndermez isek [göndermediğimizde], hakanları cesur, 
danışmanı bilgeymiş. Her halükarda bizi öldürecektir’ demiş.” (Ölmez, 
2015: 184, 192). 

 (BK B 5) tagda sıgun etser. “Dağda geyikler böğürdüğü vakitki (ol-
duğu gibi işte böyle) [böğürdüğünde/ böğürünce/ böğürürse”]” (Ölmez, 
2015: 146, 160).  

 (BK K 6) türük bodun tokurkak sen āçsar tosık ömez sen bir todsar 
āçsık ömez sen. “Türk halkı, toksun. Acıkacağını ya da doyacağını düşün-
mezsin. Bir doyarsan [ (kez) doyduğunda/ doyunca], (tekrar) acıkaca-
ğını düşünmezsin.” (Ölmez, 2015: 134, 148). 

 (T 10) ol ėki kişi bar erser sini tavgaçıg ölörteçi tėr men. “O İki (var 
olduğu sürece) [varsa] kişi seni, (yani) Çinlileri öldürecektir, derim.” (Öl-
mez, 2015: 182, 189), “O ikisi var olduğu sürece [varsa], seni, (yani) Çin-
lileri öldürecektir.” (Aydın, 2017: 106).  

 (T 11) usar idi yok kışalım tėr men. “Mümkünse [Mümkün olunca/ 
olduğunda] yok edelim, derim.” (Ölmez, 2015: 182, 189).  
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 (T 13) yuyka kalın bolsar topulguluk alp ermiş yinçge yogun bolsar 
üzgülük alp ermiş. “Yufka kalın olsa [olduğunda/ olunca/ kalın olduğu 
sürece] delmesi zormuş. İnce yoğun olsa [olduğunda/ olunca/ olduğu 
sürece] koparması zormuş.” (Ölmez, 2015: 182, 189).  

 (T 24) bir atlıg barmiş tėyin ol yolun yorısar unç tėdim. “Ona ‘bir atlı 
gidebildiğine göre, mümkünse [mümkün olunca/ olduğunda] sen de o 
yoldan git.’ diye emrettim.” (Ölmez, 2015: 183, 191).  

 (T 32) kelir erser köörü kelür kelmez erser tılıg savıg alor tėdi. “Ge-
lirlerse [Geldiklerinde/ (Onlar) gelince] görünerek gelirler, gelmez-
lerse [gelmediklerinde/ (onlar) gelmeyince] casuslardan haber bekle-
yin’ dedi.” (Ölmez, 2015: 184, 192).  

 (T 57) bintegi bar erser ne buŋi bar erteçi ermiş. “Benim gibi (bir ve-
zir) varsa [var olduğunda/ olunca/ oldukça] ne gibi dertleri olacaktı.” 
(Ölmez, 2015: 186, 196). 

 (KÇ B 9) süŋüş bolsar çerig ėter erti av avlasar ermeli teg erti. “Savaş 
çıksa [olduğunda/ çıktığında] asker toplardı, av avlasa [olduğunda/ 
çıktığında] tırısa kalkmış at gibiydi.” (Ölmez, 2015: 218, 221). “Savaş ol-
duğunda [çıksa/ çıktığında] askeri düzenlerdi. Ava çıktığında [çıksa] 
ermeli? (hızlı koşan at) gibiydi.” (Aydın, 2017: 135). 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasına maruz kalan cümleler ise şun-
lardır:  
 (KT K 10) inim kül tėgin kergek boltı özüm sakıntım körür közüm kör-

mez teg bilir biligim bilmez teg boltı özüm sakıntım öd teŋri aysar kişi oglı 
koop ölgeli törömiş. “Küçük kardeşim Kül Tėgin vefat etti. Kendi kendime 
düşündüm. Gören gözlerim görmez, bilen bilincim bilmez gibi oldu. Kendi 
kendime düşündüm: ‘Felek emrettiğinde [emredince] (herkes ölecek), in-
sanoğlu hep ölümlü yaratılmış.’” (Ölmez, 2015: 91, 104),  

 (KT K 11) ança sakıntım közde yaş kelser tida köŋülte sıgıt kelser 
yanturu sakıntım. “Diye düşündüm. Gözümden yaş geldiğinde [gelince] 
(gözyaşımı) durdurdum, içimden haykırmak geçtiğinde (ağıtımı) bastır-
dım. Düşündüm. İyice düşündüm.” (Ölmez, 2015: 91, 104).  

 (BK B 3) yay bolsar üze teŋri. “İlkbahar geldiğinde [gelince] yuka-
rıda gökyüzü.” (Ölmez, 2015: 146, 160). 
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Uygur Türkçesi  
-sAr/ -sA eki Uygur Türkçesi döneminde zarf fiil4 olarak ve “-dığında, 

-diğinde; -dığı/ -diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri ile birlikte 
şart anlamı verebilecek şekilde kullanılır. 

 (VII- VIII) ır aġı barım alḳın-sar uvatsar yazuḳḳa tüşä täginmägäy 
ertimiz. “Eğer mal, mülk, para tükenirse, azalırsa [tükendiğinde/tüke-
nince, azaldığında/ azalınca] şaşırmamak gerekir” (Hamilton, 1998: 30). 

 (VIII) ḳaŋ ḳazġansar oġlı üçün temäz mü. “Baba para biriktirirse 
[biriktirdiğinde/ biriktirince], oğlu içindir denmez mi?” (Hamilton, 
1998: 30).  

 (IX) aġı barım alḳınsar el törü näçük tutar biz täŋrim. “Zenginlik tü-
kenirse [tükendiğinde/ tükenince] devleti ve kurumlarını nasıl sürdü-
rürüz, efendim?” (Hamilton, 1998: 31).  

 (XI) ḳayu kişi ög ḳaŋ köŋlin bertsär ol tınlıġ tamuluġ bolur. “Babası-
nın veya annesinin kalbini kıran herkes cehennemlik olur.” (Hamilton, 
1998: 32). [“Kim ki anne babasının kalbini kırarsa/ kırınca/ kırdığında 
cehennemlik olur.”]  

 (XII) näçükin aġı barım ḳazġansar üküş bulur* “İnsan zenginlik, 
mal- mülk kazanmak isterse [istediğinde/ isteyince] hangi yolla en ço-
ğunu bulur?” (Hamilton, 1998: 32).  

 (XIII- XIV) kim* bir tarısar miŋ tümän bulur “Bir tane (tohum) 
ekince [ (Kim) bir tohum ekerse], binlercesi, on binlercesi elde edilir.” 
(Hamilton, 1998: 33).  

                                                           
4 Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi’nde geçen –sAr/-sA ekinin sadece şart an-

lamıyla kullanıldığı cümlelerden birkaçı aşağıda verilmiş olup, Prens Kalyanamkara ve 
Papamkara Hikayesi’nden tespit edilebilen şart anlamlı diğer cümlelerin künyeleri de 
ardından verilmiştir:  
 (X- XI) ötürü tegin inçä tep saḳıntı aġıçı ersär meniŋ ol* ḳaŋım ḳan bodun ḳutluġ tiliŋä 
ḳorḳup inçä yarlıġḳadı. “Sonra prens şöyle düşündü: “Hazineci (ya da ‘hazinecileri’) ise 
(‘onlar’) benimdir. (Demek ki) halkın dilinden (sözlerinden) çekinen babam han böyle 
emir vermek zorunda kaldı.” (Hamilton, 1998: 31- 32).  
 (XXII) kim taluy-ḳa barayın tesär kiriŋlär oġlum teginkä eş boluŋlar. “Aranızda ‘okya-
nusa gideyim’ diyen kim varsa girsin (saraya gelsin) ve oğlum prensin arkadaşları ol-
sun.” (Hamilton, 1998: 37). 
 (XXII) kim yerçi suvçı kemiçi bar ersär yemä kälzün teginig esän tükäl kälürzün-lär. “Kı-
lavuz kaptan (olan) bir denizci varsa o da gelsin, ve (hepsi birden) prensi sağ salim geri 
getirsin!” (Hamilton, 1998: 37). Ayrıca bakınız: XXIII, XXX, XXXII, XLV, LXII- LXIII, LXIX, 
LXXI- LXXII. XXXIV, LXVI- LXVII. 
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 (XIII- XIV) biri ayur ḳoy yılḳı egidsär yılıŋa aş (s?) ılur bay bolur biri 
ayur öŋtün kedin* satıġḳa yuluġḳa varsar bay bolur “Biri şöyle dedi: ‘Ko-
yun ve büyük baş hayvan beslenirse [beslendiğinde/ beslenince], yıl-
dan yıla sayıları artar ve insan zengin olur.’ Biri dedi ki: ‘Ticaret yapmak 
için Doğu’ya ve Batı’ya giderse [gittiğinde/ gidince] insan, zengin olur.’” 
(Hamilton, 1998: 33). 

 (XIV- XV) toluy ögüzkä kirip* köŋül-täki küsüşin ḳantur-ġalı saḳın-
sar bulunçusuz* çi[n?]tämäni ärdini bulsar ḳamaġ yertünçüdäki* tınlıġ-
larnıŋ küsüşin inçip* “Okyanus ırmağına giderek gönlündeki arzuları ye-
rine getirmeyi düşünürse [düşündüğünde/ düşününce] ve burada eşi 
bulunmaz mücevher cintämaṇi’yi bulursa [bulduğunda/ bulunca] bu 
dünyadaki tüm canlıların arzularını [yerine getirebilir?]” (Hamilton, 
1998: 33-34). 

 (XIX) yarlıġ bolmaz ersär bu yerdä yoḳḳaru yoḳḳaru turmaz men 
aşanmaz men ölgäy men tep tedi ḳaltı. “Krallık emri (izni) verilmezse [ve-
rilmediğinde/ verilmeyince/ verilmedikçe] buradan kalkmayacağım, 
yemek yemeyeceğim ve öleceğim, dedi.” (Hamilton, 1998: 36). 

 (XXI) lö ḳanlarınta çintämäni ärdini bulsar bar kim ülüglüg ḳutluġ 
kişi ol ärdini bulsar ḳamaġ tı[n]lıġ-larḳa asıġ tusu ḳılur. “Ejderha hanları-
nın ülkesinde cintämaṇi mücevheri vardır, eğer şanslı ve mutlu biri bu 
mücevheri bulursa [bulduğunda/ bulunca] tüm varlıklara yarar sağ-
lar.” (Hamilton, 1998: 37).  

 (XXVI) bir barsar yaraġay mu tep ötünti. “’Bir insan yalnız giderse 
[gittiğinde/ gidince] uygun olur mu bu?’ diye sordu.” (Hamilton, 1998: 
39).  

 (XXIX) amtı eçim taluy-ḳa barıp ärdini kälürsär taḳı aġırlıġ bolġay 
mentaḳı uçuz bolġay men tep saḳıntı. “Şimdi ağabeyim okyanusa gider de 
mücevherleri getirirse [getirdiğinde/ getirince] (onların gözünde) daha 
değerli olacak, beni ise daha çok küçümseyecekler, diye düşündü.” (Ha-
milton, 1998: 41).  

 (LXIX) tegin inçä tep tedi küdän* ür tursar yaramaz. “Prens şöyle 
dedi: ‘Bir konuk uzun süre kalırsa [kalınca/ kaldığında] uygun olmaz 
bu.’” (Hamilton, 1998: 61).  

 (XXXVII- XXXVIII) ol altun taġ-ḳa tägsär siz kök lenxua p (?) körgäy 
siz. “Bu altı dağa ulaşırsanız [ulaştığınızda/ ulaşınca], mavi lotüsler gö-
receksiniz.” (Hamilton, 1998: 45) ”.  
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 (XXXIX) ol lenxua yoluġ yoġuru* usar siz ötrü lö ḳanı ärdinilig balıḳ-
ḳa ordu- ḳa täggäy siz. “Bu lotüslerden kendinize yol açabilirseniz [açtı-
ğınızda/ açınca], ejderhalar hanının mücevherlerle süslü kentine ve sa-
rayına ulaşacaksınız.” (Hamilton, 1998: 46).  

 (XXXIX- XL) anı yoġuru usar siz içgärü balıḳḳa kirgäy siy löḳanı-ŋa 
közüngäy siz ärdini bulġay siz. “Bunların üzerine yürüyebilirseniz [yü-
rüdüğünüzde/ yürüyünce] (‘çiğneyip geçebilirsiniz’) kentin içine girersi-
niz, ejderhalar hanının huzuruna çıkar ve mücevherleri elde edersiniz.” 
(Hamilton, 1998: 46).  

 (LI) siz ḳaçan burxan ḳutın bulsar siz meni titmäŋ ḳutġarıŋ* “Siz 
Buddha’nın sonsuz mutluluğunu elde ettiğiniz zaman [elde ederseniz] 
beni reddetmeyin, beni kurtarın!” (Hamilton, 1998: 52).  

 (LXXVI) burxan ḳutı-n bulsa* men silärni barça anta ḳutarġa men 
tep tedi. “’Buddha’nın sonsuz mutluluğuna eriştiğim zaman (erişirsem?) 
[bulursam], o zaman hepinizi kurtaracağım’, dedi.” (Hamilton, 1998: 64). 

 (LXXX) ḳuş ḳuzġun ḳonsa ışıġ-aġ tartġ-ı* men sögüt täprägäy ḳuş-
lar ḳonmaġı yemişiŋäz artamaġay tep tedi. “’Kargalar veya (başka) kuşlar 
konduğu zaman [konarsa] ben ipi çekerim, ağaçlar sallanır, kuşlar 
ağaçlara konmaz, yemleriniz de berbat olmaz’ dedi.” (Hamilton, 1998: 
66).  

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasına maruz kalan cümleler ise şun-
lardır:  
 (X) ḳoltġuçı-r (la) r kälsär bulmaz erti. bulmatın* aġıçılal (=r) nın (=-

a?) bulmadı bergü burmatın bulmadı ḳor (=l) tġuçılar yıġlayu barsar tegin 
yemä ıġlayu ḳalır erti. “Dilenciler geldiğinde (prens) hazinecilerini bula-
maz oluyordu. Bağış istemeye gelenleri elleri boş, ağlayarak uzaklaştık-
ları zaman, prens de oturup ağlıyordu.” (Hamilton, 1998: 31). 

 (XXXIII) kim näŋ üntämäsär yettinç kün temir sua açtı temir ışıġ 
yorıdı. “Hiç kimse kesinlikle sesini çıkarmadığından [çıkarmayınca] ye-
dinci gün demir zincirler açıldı ve demir halatlar çözüldü.” (Hamilton, 
1998: 43).  

 (XLII) tegin ayıtsar ḳapaġçı ḳırḳın biz tedi-lär. “Prens sorunca şöyle 
dediler: ‘Biz kapı bekçisi kızlarız’ dediler.” (Hamilton, 1998: 47).  
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 (XVIII) tegin körklärin taŋlap sizlär lölär ḳanı ḳunçuy-ı mu sizlär 
ayıtsar biz ordu ḳapaġ közätçi siz tep edi-lär. “Prens güzelliklerine hayran 
kaldıktan sonra onlara ‘siz ejderhalar hanının eşleri misiniz?’ diye so-
runca ‘Biz saray kapısının bekçileriyiz’, dediler.” (Hamilton, 1998: 48).  

 (LIV) sen näçük oztuŋ tep tesär… bir kemi sıyuḳın* tuta öntüm tep 
tedi. “’Peki sen nasıl kurtuldun?’ diye sorunca ‘Ben geminin bir parçasına 
tutunarak kurtuldum, ’ dedi.” (Hamilton, 1998: 53). 

 
Karahanlı Türkçesi 
-sA eki Harezm Türkçesi döneminde zarf fiil5 olarak ve “-dığında, -

diğinde; -dığı/ -diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri ile birlikte 
şart anlamı verebilecek şekilde kullanılır. 

 60  bu tört iş manga tört tadu teg turur 
 tüzülse tadu çın tiriglik bolur  

“Bu dört sahâbe benim için dört unsur gibidir; unsurlar denkleşirse 
[denkleştiğinde/ denkleştiği zaman] gerçek hayat vücûda gelir” 
(Arat, 1988: 16).  

 
104  aḳı ṣuretin kim köreyin tise 
 Kelip körsü haḳan yüzini usa  

“Kim cömert yüz görmek isterse [istediğinde/ isteyince/ istediği 
zaman], gelsin, hakanın yüzünü görsün” (Arat, 1988: 17). 

                                                           
5 Kutadgu Bilig’de ve DLT’te geçen -sA ekinin sadece şart ve istek çekiminde kullanıldığı 

cümlelerden birkaçı aşağıda verilmiş olup, Kutadgu Bilig’den tespit edilebilen şart ve is-
tek anlamlı diğer cümlelerin künyeleri de ardından verilmiştir:  
 (83) uḍır erding erse tur aç emdi köz/ Eşitmeding erse eşit minde söz “Uyuyor idi isen 
şimdi kalk, gözünü aç; işitmedin ise, şimdi benim sözümü dinle” (Arat, 1988: 18).  
 (85) bezendim begim boldı haḳan uluġ/ ötündüm munu ḳolsa canım yuluġ “Süslendim 
çünkü ulu hakan eşim oldu; dileğim budur: o isterse, canım fedâ olsun” (Arat, 1988: 18).  
(114) neçe tirse dünya tüker alḳınur/ bitise ḳalır söz ajun tezginür “Dünya malı ne kadar 
toplanırsa toplansın, tükenir, biter; söz kaleme alınırsa, kalır, dünyayı dolaşır.” (Arat, 
1988: 19).  
(122) taḳı ma negü erse arzu tilek/ Bayat oḳ bolu birsü arḳa yülek “Daha başka ne gibi 
dileği var ise, Tanrı ona dâimâ arka ve destek olsun” (Arat, 1988: 20).  
 (151) bayat kimke birse uḳuş ög bilig/ öküş edgülükke uzattı elig “Tanrı kime anlayış, akıl 
ve bilgi verirse, o pek çok iyiliklere elini uzatır” (Arat, 1988: 22).  
(154) uḳuş ḳayda bolsa uluġluḳ bulur/ bilig kimde bolsa beḍüklük bulur “Anlayış nerede 
olursa, orası ululuk kazanır; bilgi kimde olursa, o büyüklük bulur” (Arat, 1988: 22).  
(188) kümüş ḳalsa altun meningdin sanga/ anı tutmaġıl sen bu sözke tenge “Benden sana 
gümüş ve altın kalırsa, sen onları bu söze denk tutma” (Arat, 1988: 25).  
DLT Buşmasa bōz ḳuş tutar, ėwmese ürüŋ ḳuş tutar. “Adam, sıkılmazsa avda akdoğan 
avlar; acele etmezse doğanların en güzelini avlar” (Kaçalin, 2021: 136). 
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105 cefasız vefâlıġ tilese ḳutun,  
yüzi kör ḳılıncı vefa ol bütün 
“Kim Mesûd kimseyi incitmeyip vefakâr birini görmek dilerse [di-
lediğinde/ dilediği zaman], onun yüzünü görsün; onun işi vefâdır” 
(Arat, 1988: 19). 

 
107 tüzün ḳılḳı alçaḳ baġırsaḳ köngül 
 köreyin tise kel munı kör amul 

“Asîl, alçak gönüllü, şefkatli ve yumuşak huylu bir kimse görmek is-
tersen [istediğinde / isteyince], gel, onu gör ve gönül râhatına ka-
vuş.” (Arat, 1988: 19). 

 
114  neçe tirse dünya tüker alḳınur 
 bitise ḳalır söz ajun tezginür 

“Dünya malı ne kadar toplanırsa toplansın, tükenir, biter; söz ka-
leme alınırsa [alındığında/ alınınca], kalır, dünyayı dolaşır.” 
(Arat, 1988: 19). 

 
133  üçünçi kürüd keldi köksün yorır 
 ḳayuḳa bu baḳsa yaşarmış ḳurur 

“Üçüncü olarak Merih gelir, gazapla dolaşır; nereye bakarsa [ba-
kınca], yeşermiş olan kurur.” (Arat, 1988: 21). 

 
135 sevüg yüz urundı bişinçi sevit 
 seve baḳtı erse sen özni avıt 

“Beşinci Zühre’dir, sevimli yüzünü gösterir; sana severek bakarsa 
[baktığında], müsterih ol.” (Arat, 1988: 21). 

 
137 bularda eng altın bu yalçıḳ yorır 
 yaşıḳ birle utru baḳışsa tolır 

“Bunlardan en altta bu ay dolaşır; Güneş ile karşı karşıya gelirse 
[geldiği zaman/ gelince/ geldiğinde], dolunay hâline gelir” (Arat, 
1988: 21). 

 
141  basa keldi oġlaḳ kömek hem balıḳ 
 bular toġdı erse yarudı ḳalıḳ 
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“Bundan sonra Cedi, Delv ve Hût gelir; bunlar doğunca [doğduğu 
zaman/doğarsa/doğduğunda], gökyüzü aydınlanır” (Arat, 1988: 
21). 

 
156 bilig macnisi bil negü tir bilig 
 bilig bilse ötrü yırar yerde ig 

“Bilginin mânasını bil; bak, bilgi ne der: bilgiyi bilen [bilince/ bildiği 
zaman/ bildiğinde/ bilirse] insandan hastalık uzaklaşır” (Arat, 
1988: 22). 

 
157 biligsiz kişi barça iglig bolur 
 igig emlemese kişi terk ölür 

“Bilgisiz insan hep hastalıklı olur; hastalık tedâvî edilmezse [edil-
mediğinde/ edilmeyince/ edilmediği zaman], insan çabuk ölür” 
(Arat, 1988: 22). 

 
159  uḳuş ol burunduḳ anı yetse er 
 tilekke tegir ol tümen arzu yir 

“Anlayış bir yulardır; insan onu elinde tutarsa [tuttuğunda/ tu-
tunca/ tuttuğu zaman], dileğine erişir ve bütün arzularına nâil 
olur” (Arat, 1988: 23). 

 
160 uḳuş bolsa erke kör asġı öküş 
 bilig bilse ötrü bolur er küsüş 

“Anlayışın insana faydası çok olur [Anlayış olursa/ olunca/ olduğu 
zaman/ olduğunda insana faydası çok olur]; insan bilgi[yi] bilirse 
[bildiğinde/ bildiği zaman/ bilince] aziz olur” (Arat, 1988: 23). 
 

169 esenlik tilese sening bu özüng 
 tilingde çıḳarma yaraġsız sözüng,  

“Sen kendi selâmetini istiyorsan [istediğinde/ istediğin zaman/ 
isteyince], ağzından yakışıksız bir söz kaçırma” (Arat, 1988: 23). 
 

170 bilip sözlese söz biligke sanur 
 biligsiz sözi öz başını yiyür 

“Söz, bilerek söylenirse [söylediğinde/ söylenince/ söylendiği za-
man], bilgi sayılır; bilgisizin sözü kendi başını yer” (Arat, 1988: 23). 
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174 öküş sözlese yangşadı tir bilig 
 yana sözlemese aġın tir tilig 

“Çok konuşan kimseye bilgi ‘gevezelik etti’ der [Çok konuşursa/ ko-
nuştuğunda/ konuşunca/ konuştuğu zaman biri, bilgi gevezelik 
etti der]; söylemezse [söylemediğinde/ söylemediği zaman/ söy-
lemeyince] de ona ‘dilsiz’ der” (Arat, 1988: 24). 

 
175 ḳalı mundaġ erse yorıḳ utru ur 
 yorıḳ utru ursa kişig yoḳlatur 

“Mâdemki böyledir [Öyleyse], sen fasîh dil kullan; dil fasîh olursa 
[olunca/ olduğunda/ olduğu zaman], insanı yükseltir” (Arat, 
1988: 24). 

 
183 tiriglik tilese özüng ölmegü 
 ḳılınçıng sözüng eḍgü tut ay bügü 

“Kendin ölümsüz bir hayat dilersen [dilediğinde], ey hakîm; işin 
ve sözün iyi olsun” (Arat, 1988: 24). 

 
185 ḳamuġ sözni yıġsa uḳuş taplamaz 
 kerek sözni sözler kişi kizlemez 

“Her sözü saklamağı da [saklarsa/ sakladığında/ saklayınca/ 
sakladığı zaman] anlayış hoş görmez; insan lüzûmlu olan sözü 
söyler, gizlemez” (Arat, 1988: 24). 

 
189 kümüş işke tutsa tüker alḳınur 
 sözüm işke tutsa kümüş ḳazġanur 

“Gümüşü bir işe sarf edersen [ettiğinde/ ettiğin zaman/ edince], 
biter, tükenir; sözümü işe sarf edersen [ettiğinde/ ettiğin zaman/ 
edince], gümüş kazanılır” (Arat, 1988: 25). 

 
190 kişiden kişike ḳumaru söz ol 
 ḳumaru sözüg tutsa asġı yüz ol 

“İnsandan insana, miras olarak, söz kalır; vasiyet edilen sözü tut-
manın faydası çoktur [vasiyet edilen söz tutulursa/ tutuldu-
ğunda/ tutulunca faydası çok olur]” (Arat, 1988: 25). 
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191 bu kün tügme ḳaşıng ay bilge bügü 
 özüm uzrin aysa yime eymenü 

“Ey âlim hakîm, bugün ürkerek, kendi özrümü söylersem [söyledi-
ğimde/ söyleyince/ söylediğim zaman], bana kaşını çatma”. 

 
 (DLT) Anuḳ utru tutsa yōḳḳa sānmas “Hazır olan öne konsa [ko-

nunca/ konduğunda/ konduğu zaman] yok sayılmaz” (Kaçalin, 2021: 
78). 

 (DLT) Aġılda oġlaḳ tuğsa arıḳda otı ǖner. “Ağılda oğlak doğsa [do-
ğunca/ doğduğunda/ doğduğu zaman] arkta otu biter.” 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasının bariz olarak tespit edildiği 
cümleler ise şunlardır:  
Bart kiçig bolsa aŋut bedük ur “Ölçü kabı büyük olunca [olduğunda] 

huniyi büyük koy” (Kaçalin, 2021: 78). 
ḳışka ėtin kelese ḳalı ḳutluġ yāy 
tün kün keçe alḳınur ödleg bile āy 
“Bereketli yaz mevsimi geldiğinde [gelince/ geldiği zaman] kış 
için hazırlık yap; çünkü gece gündüz geçmesiyle ay geçer, zaman tü-
kenir” (Kaçalin, 2021: 93). 

 
Çaḳsa tutnur, çalsa bilnür. “Çakmak çakılınca [çakıldığında/ çakıl-

dığı zaman] ateş tutuşur, söz kulağa çalınınca [çalındığında/ çalındığı 
zaman] (söyleyenin ne demek istediği) bilinir” (Kaçalin, 2021: 145). 

 
Baka kördüm erse yinik boldı yük 
Özüm aydı sözle sözüng barı tök 
“Dikkatle bakınca (=baktığımda) yüküm hafifledi; kendi- kendime: 
Söyle, içindekileri dök dedim” (Arat, 1985: 25), (Eker, 2019: 46). 
 
At eḍgü tilegil bayat birdi ḳut 
Ḳutuġ yumdung erse köngül eḍgü tut 
“Sen iyi ad dile, Tanrı sana saâdet verdi; saadete erişince (= erişti-
ğinde) gönlüne hâkim ol” (Arat, 1988: 21), (Eker, 2019: 47). 
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Harezm Türkçesi 
-sA eki Harezm Türkçesi döneminde zarf fiil6 olarak ve “-dığında, -

diğinde; -dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri ile birlikte 
şart anlamı verebilecek şekilde kullanılır. 

(2-5, 6) Qayu mucmin ve muvaḥḥid qırq ḥadīs̱ni menim ḥadīs̱lerimdin 
işitmegenlerke tėgürse, bilmegenlerke ögretse Ḥaq te’ālā ol kimerseni 
‘ālimler zümresinde bitigey (Eckmann 2). “Hangi mümin benim hadisle-
rimden kırk hadisi işitmeyenlere ulaştırırsa/ ulaştırdığında/ ulaştı-
rınca, bilmeyenlere öğretirse/ öğrettiğinde/ öğretince Allah o kimseyi 
alimler sınıfında[n] yazacak[tır].”.  

(4-9) Qayu mucmin ve muvaḥḥid durūẕ ve ṣalavātnı manga arıġ i’tiqād 
birle bir qata aytur bolsa, Ḥaq tvt anıng üze on raḥmat ıḍġay. (Eckmann 
3). “Hangi mümin selam ve salavatı bana temiz bir iman ile bir kez söy-
lerse/ söylediğinde/ söyleyince, Allah onun üzerine on rahmet gönde-
rir.”. 

(9- 15) Tācat ve ibādat qılsang, Rebbünge minnat qılmaġıl (Eckmann 
7). “İbadet edersen/ ettiğinde/ edince, Rabbine gönül borcu sayma.” 

(10- 7) Qayu yerde kim Haq tecālānıng ẕikri yāḍ qılınsa, senin ẕikring 
taqı yāḍ qılınġay (Eckmann 7). “Her nerde ki Allah’ın adı anılırsa/ anıldı-
ğında/ anılınca, senin adın da anılacak”. 

                                                           
6 Nehcü’l- Feradis’te geçen -sA eki’nin sadece şart ve istek çekiminde kullanıldığı cümle-

lerden birkaçı aşağıda verilmiş olup, Nehcü’l- Feradis’ten tespit edilebilen şart ve istek 
anlamlı diğer cümlelerin künyeleri de ardından verilmiştir:  
 (2- 7, 8) qayu kimerse men aymamış ḥadīs̱ni menim aymaġanımnı bilip qaṣd birle menim 
üze yalġan sözlep peyġamber ‘as aydı tėse tamuġdın olturġu yerini āmāda qılsun tėp aydı 
(Eckmann 2). “Her kimse benim söylemediğim hadisi benim söylemediğimi bile bile ben 
söylemişim gibi yalan söyleyerek peygamber ‘as söyledi derse cehennemde kalacağı ye-
rini hazırlasın dedi.”.  
 (4- 7, 8) eger manga ṣalavāt aytur bolsangız, mundaġ aytıngız (Eckmann 3). “Eğer bana 
salavat edecekseniz, şöyle söyleyiniz.”.  
 (6- 7) Yā Muḥammed, sen ol kimerseni [kim] sewer-sen, köndürü bilmez-sen; kimni tilese, 
köndürgen Tangrı te’ālā men turur-men tėp aydı (Eckmann 4). “Ya Muhammed, sen o kim-
seyi seversin, [ancak] onu iman ettiremezsin; Tanrı Teala kimi isterse ona iman ettirir 
dedi.”.  
Ayrıca bakınız: 12- 6, 13- 3, 9- 2.  
 (9-1) Kāşki men yigit bolsa erdim, sėni Mekke kāfirleri Mekkedin çıqarmışda qatıngda 
bolsa erdim (Eckmann 6). “Keşke ben genç olsaydım, seni Mekkeliler Mekke’den çıkar-
dıklarında yanında olsaydım, sana yardım edebilseydim”,  
 (12- 2, 3) Muḥammed secdeke barmışda, üstüne bıraqsa, tonları cümle necis bolsa tėp… 
(Eckmann 9). “Muhammed secdeye gittiğinde, üstene bıraksın, elbiseleri kirlensin diye-
rek…” 
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(10- 16, 11-1) Qayu kimerse mucminni āzār qılsa, Tangrı tecālānı āzār 
qıldı; taqı kim kim Tangrı tecālānı āzār qılsa, ol kimerse melcūn turur (Eck-
mann 8). “Bir kimse, herhangi bir mümini azarlarsa/ azarladığında/ 
azarlayınca, Allah’ı azarlar; kim ki Allah’ı azarlarsa o kimse melundur.” 

(11- 5) Qayu yerde namāz qılġanımıznı körseler, ururlar, sökerler 
(Eckmann 8). “Nerde namaz kıldığımızı görseler/ gördüklerinde/ gö-
rünce, sayıp söverler, vururlar.” 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasının bariz olarak tespit edildiği 
cümleler ise şunlardır:  
(2-7) Qıyāmat kün bolsa āvṣ şehīdler cümlesinde qoparġay (Eckmann 

2). “Kıyamet günü olduğunda şehitlerde[n] sayacak.”. 
(4- 5) Peyġāmber cas’qa durūẕ ve ṣalavāt ve selām ayta bėring tėp emir 

keldi erse, ṣaḥābalar aydı (Eckmann 3). “Peygamber ‘as’a selam ve sala-
vat söyleyiverin diyerek emir geldiğinde/ gelince sahabeler sordu.”.  

(4- 6, 7) Salavāt neteg aymaq kerek bilmez-miz tėp aydılar erse, 
Peyġāmbar ‘cas aydı (Eckmann 3). “Salavat nasıl söylemeliyiz bilmiyoruz 
diyerek sorduklarında/ sordukları zaman, peygamber as söyledi.”. 

(4- 15, 16) Qaçan kim sekiz yaşqa tegdi erse, cAbdu’l- Muṭṭalib sökel 
boldı (Eckmann 3). “Ne zaman ki sekiz yaşına değdi/ değince/ değdiğinde 
Abdul Muttalib hasta oldu.”.   

(5-, 4, 5) Ol taqı Peyġāmbar casdın oza vefāt boldı erse, Umm-i 
Küls̱ümnı ‘Os̱manqa cüftlendürdi (Eckmann 3). “O da peygamber as’dan 
önce vefat etti/ vefat edince, Ümmi Gülsüm’ü Osman ile evlendirdi.” 

(6- 1, 2) Qaçan kim Ābu Ṭālibning āḫir vaqtı boldı erse, Peyġāmbar ‘as 
bardı ciyādatqa (Eckmann 4). “Abu Talib, ölüm döşeğine yatınca/ yattı-
ğında, peygamber as (ona) hasta ziyaretine vardı.” 

(6-3, 4) Ėmdi tiler-men kim kelime-i şehādet aysangız, qıyāmet kün 
bizke şefācat qılmaq revā bolsa tėdi erse, Abū Cehl baqtı (Eckmann 4). 
“Şimdi isterim ki kelimeyi şehadet getirirseniz, kıyamet günü size şefaat 
etmek bizlere reva olsun deyince/ dediğinde Abu Cehl baktı.” 

(6- 6) ḫāṭırı ḫasta ve bezmān boldı erse, āyat nāzil boldı (Eckmann 4). 
“Kalbi kırılınca, ayet nazil oldu.”  
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(8-2, 3) Bu yerke tegrü oqıdı erse, men taqı oqıdım (Eckmann 6). “Bu 
yere kadar okuyunca, ben de okudum.” 

(8- 7, 8) Taqı közümdin ġāyib boldı erse, men taqı qorguġ ve heybet 
birle revān ol ġārdın çıqıp qorqa titreyü kelip aydım (Eckmann 6). “Gözü-
mün önünden bir anda kaybolunca ben de korku ile o mağaradan çıkıp 
korkudan titreyerek gelip söyledim.”  

(8- 12, 13) Tėp ögütledi erse, Peyġāmbar cas köngli ḫoş boldı (Eck-
mann 6). “diyerek öğütleyince/ öğütlediğince peygamber ‘as’ın gönlü ra-
hatladı.” 

(9- 7) Üstün baqtım erse, körer-men bir yerli kökli arasında bir uluġ 
taḫt üze Cebrā’il olturmış, yüzi kün tėg qumıyur (Eckmann 7). “Yukarıdan 
baktığımda/ bakınca, yerle gök arasında büyük bir taht üzerinde Ceb-
rail’in oturduğunu gördüm, yüzü güneş gibi parlıyor” 

(9- 8) kördim erse, könglümke yana qorquġ kirdi (Eckmann 7). “Gör-
düğümde, görünce içime yine korku girdi.” 

(10- 3, 4) Cebre’il cas kelmedi erse, tiledi kim özini taġ başındın ke-
mişse, helāk qılsa (Eckmann 7). “Cebrail as gelmeyince kendini dağ başın-
dan atıp, öldürmeyi istedi.” 

(12- 2, 3) Muḥammed secdeke barmışda, üstüne bıraqsa, tonları cümle 
necis bolsa tėp fermānladı erse, bir melcūn aydı (Eckmann 9). “Muham-
med secdeye gittiğinde, üstene bıraksın, elbiseleri kirlensin diyerek em-
redince, bir melun konuştu.”. 

 
Kıpçak Türkçesi 
-sA eki Kıpçak Türkçesi döneminde zarf fiil7 olarak ve “-dığında, -di-

ğinde; -dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri ile birlikte şart 
anlamı verebilecek şekilde kullanılır. 

                                                           
7 İrşâdü’l-Mülûk ve’s- Selâtin’de geçen -sA ekinin sadece şart çekiminde kullanıldığı cüm-

lelerden birkaçı aşağıda verilmiş olup, İrşâdü’l-Mülûk ve’s- Selâtin’den tespit edilebilen 
şart anlamlı diğer cümlelerin künyeleri de ardından verilmiştir:  
255b (6) ve eger anı ḳamışlıġ ḳılsa yā aġaçlıḳ ḳılsa yā ot bitmek üçün ḳılsa anıng içinde 
cöşr vācib bolur (Toparlı, 1992: 305). “Eğer onu kamışlık, ağaçlık veya ot bitirmek için 
kullanırsa onun içinde öşür vacip olur”. 
255a (5) Taḳı balda cöşr vācib bolur, ḳaçan alınsa bal cöşr yirinden az bolsun kerekse köp 
bolsun (Toparlı, 1992: 306). “ (Gerek) az olsun gerekse çok olsun ne zaman öşür yerinden 
bal alınsa balda da öşür vacip olur” 
266a (5) Andan özge ni kim bar irse nāfile turur (Toparlı, 1992: 312). “Ondan başka ne 
varsa nafiledir” 
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254a (2) Bir müsülmān kişi yā zimmī kāfir altun ma’dini tapsa yā kü-
müş macdini tapsa yā ḳurġaşun macdini tapsa, yā nüḥās macdini tapsa, 
yā tuç macdini tapsa harāc alġan yirde yā cöşr alġan yirde anıng bişde biri 
beytü’l-mālnıng turur (Toparlı, 1992: 304). “Bir Müslüman, Hristiyan veya 
Yahudi, altın madeni, gümüş madeni, kurşun madeni, bakır madeni veya 
tunç madeninden herhangi birini bulursa/ bulunca/ bulduğunda haraç 
ve öşr alınan yerde bunların beşte biri halka aittir.” 

255a (6) Taḳı kim kim balıḳ awlasa ḳarnında yinçü çıḳsa malik bolur 
yinçüge (Toparlı, 1992: 305). “Kim ki balık avladığında, onun karnından 
inci çıksa/ çıkarsa/ çıktığında/ çıkınca incinin sahip o olur”. 

255a (5) Taḳı balda cöşr vācib bolur, ḳaçan alınsa bal cöşr yirinden az 
bolsun kerekse köp bolsun (Toparlı, 1992: 306). “ (Gerek) az olsun gerekse 
çok olsun ne zaman öşür yerinden bal alınsa/ alındığında/ alınınca 
balda da öşür vacip olur” 

259b (2) ḳaçan kim īmīnlik vāḳic boldı irse anlarnıng şerrinden an-
larġa birmek horluḳ taḳı iksüklük bolur İslāmġa, andan utru birmediler 
(Toparlı, 1992: 308). “Ne zaman ki emin olunursa/ olunduğunda/ olu-
nunca onların kötülüklerinden onlara vermek horluk ve eksiklik olur İs-
lam’a, ondan dolayı vermediler”. 

265b (2) ol ölügler kim anıng verese iyesi bolmasa, ṣarf ḳılınur sökel-
ler nafaḳasına, anlarnıng devasına (Toparlı, 1992: 312). “O ölüler ki onların 
mirasçısı olmasa/ olmadığında/ olmayınca (onların kalan varlıkları) 
hastaların geçimine ve iyileşmelerine sarf edilir”. 

267b (4) ve angsa tili birle taḳı niyyet ḳılmasa köngli birle revā bol-
mas (Toparlı, 1992: 313). “Diliyle söylese ve gönlüyle niyet etmese/ etme-
diğinde/ etmeyince reva olmaz”.  

288a (2) Kim kim ölse Mekke yolında barur irken yā kilür irken Tengri 
Te’ālā yarlıḳar anı elbette tip (Toparlı, 1992: 327). “Kim ki Mekke’ye gelir-
ken yahut giderken ölürse/ öldüğünde Allah onu elbette affeder.”.  

                                                           
267b (4) ve angsa tili birle taḳı niyyet ḳılmasa köngli birle revā bolmas (Toparlı, 1992: 
313). “Diliyle söylese ve niyet etmese gönlüyle reva olmaz”.  
 288a (2) Kim kim ölse Mekke yolında barur irken yā kilür irken Tengri Te’ālā yarlıḳar anı 
elbette tip (Toparlı, 1992: 327). “Kim ki Mekke’ye gelirken yahut giderken ölürse Allah 
onu elbette affeder.”.  
266b (3) ol ramażān ayı içinde oruçın ḳaṣd birle yise anıng keffāretining oruçı turur (To-
parlı, 1992: 312). “Ramazan ayı içerisinde orucunu bilerek yerse onun kefareti oruçtur”. 
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Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasının bariz olarak tespit edildiği 
cümleler ise şunlardır:  
255a (6) Taḳı kim kim balıḳ awlasa ḳarnında yinçü çıḳsa malik bolur 

yinçüge (Toparlı, 1992: 305). “Kim ki balık avladığında, onun karnından 
inci çıksa incinin sahip o olur”. 

Gül ağaçlarına yittim ise gülistān ıyısı meni anıng kibi isrütti kim ete-
kim ilimden tüşti. (Karamanlıoğlu, 1987: 6, 7), (Eker, 2019: 46). “Gül ağaç-
larına ulaştığımda (= ulaşınca) gül bahçesinin kokusu beni öyle sarhoş 
etti ki eteğim elimden düştü.” (Eker, 2019: 46). 

 
Çağatay Türkçesi:  
-sA eki Çağatay Türkçesi döneminde zarf fiil8 olarak ve “-dığında, -

diğinde; -dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri ile birlikte 
şart anlamı verebilecek şekilde kullanılır. 

 
                                                           
8 El- Luġātu’n- Nevā’iyye’de ve son dönem Çağatay Türkçesi metni Misbâhu’l- Envâr’da 

geçen -sA eki’nin sadece şart ve istek çekiminde kullanıldığı cümlelerden birkaçı aşağıda 
verilmiş olup, El- Luġātu’n- Nevā’iyye’den ve Misbâhu’l- Envâr’dan tespit edilebilen şart 
ve istek anlamlı diğer cümlelerin künyeleri de ardından verilmiştir:  
könglüme ḫaling ḫayāli kirse merdumlıḳ ḳılıp/ köz öyide anı merdumlar içinde asratay 
“Beninin hayali bir insanlık edip gönlüme girse [girerse] göz evimde onu gözbebeği gibi 
saklatayım” (Kaçalin, 2011: 120).  
öltürür hicrān tüni ölsem hem armān ḳalmaġay/ tüşte hem bolsa bir eyyām-ı viṣālingni 
körüp “Ayrılık gecesi beni öldürüyor; düşte [de olsa] sana kavuşma günlerini görerek 
ölsem hasret kalmayacak” (Kaçalin, 2011: 113).  
kiçik ėkeç iti nefsing anıḳmadın öltür/ ki öltürür sėni çǖnkim ulalsa ėdi ol bed-ḫu “Azgın 
nefsin küçükken onu büyümeden onu öldür. O pis huylu büyürse (bir gün) seni (o) pis 
öldürür” (Kaçalin, 2011: 147).  
köz yüzüngdin almasam ‘ayb ėtmegil ėy muġ-beçe ėyley alman dīdedin ġāyib mėn –i 
ḥayrān sėni “Ey meyhaneci çocuğu, gözümü yüzünden ayıramıyorsam beni kınama. 
Hayranın olan ben seni gözümden ayıramıyorum.” (Kaçalin, 2011: 156).  
(5- 16) Eger şol ḳumlar un bolsa ėdi hemmesini nān ḳılıp Benī İsrā’īllerni toyġuzar ėrdim (Eker, 
2017: 137). “Eğer şu kumlar un olsaydı hepsini ekmek edip İsraillileri doyururdum.”.  
(6- 4) ve her kim Allāhu Te’ālā’nı bendeleriġa raḥm ḳılsa aňe Allāhu Te’ālā raḥm ḳılur 
(Eker, 2017: 137). “Ve her kim Allah’ın kullarına güzel davranırsa ona da Allah güzel 
davranır.”.  
(6- 18) An-daġ bolsa meni dünyadaki ‘ibādetim ve ictihādım ḳayda ḳaldı? (Eker, 2017: 
138). “Öyleyse benim dünyadaki ibadet ve yaşayım nerde kaldı?”.  
(7- 8) Eger men ölsem ölügümni köydürüp külini alıp barıp şimāl katıġ turgen vaḳtde 
deryā içiġa saçıp yubarıňlar (Eker, 2017: 138). “Eğer ben ölürsem ölümü yakıp küllerimi 
rüzgarın şiddetlendiği zamanda denize saçsınlar”.  
Ayrıca bakınız: (14- 16), (14- 17), (17- 1), (17- 8), (22- 7), (23- 3), (27- 16) (30- 6). 
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mėn ki beḏl ü seḫāda atlıġ-mėn 
bolsa yüz munça hem uyatlıġ-mėn 
“Eli açıklıkta ve vermekte ünlü olan ben, böyle yüz kat olsa da 
[olunca/ olduğu zaman] utanıyorum” (Kaçalin, 2011: 101). 
 
ger mėn ölsem türbetimning taşıġa 
küşte’ ī bir şōḫ ėrür dėp yasa-siz 
“Ben ölünce [ölürsem/ öldüğümde] mezarımın taşına “Öldürülmüş 
bir civelek.” diye yazınız” (Kaçalin, 2011: 106). 
 
kėlse ayturdın aşuḳmang kim ferahdın ölmeyin 
nükte-dānlıġ birle ol sözbi ḳaşımda ötkering 
 “Onun geldiğini [O gelirse/ geldiğinde/ gelince] karşımda birden 
söylemeyin, alıştıra alıştıra incelikle söyleyin ki sevinçten ölmeyeyim” 
(Kaçalin, 2011: 126). 
 
mey içseng olmaġıl aḳsum ki pīr-i deyr dėdi 
ki bu iş oldı bizing deyr ara kemīne yazuḳ 
“Şarap içtiğinde [içersen/ içince] sarhoş olma; çünkü kiliseci bu iş 
bizim kilisemizde az günahtır, dedi.” (Kaçalin, 2011: 132). 
 
yaman tillig bolsa abuşḳa köngli andın yaralıġ,  
yaman işlik bolsa ėrge andın yüz ḳaralıġ.  
“Kötü dilli olursa [olduğunda/ olunca] kocanın gönlü ondan yaralı 
[olur], kötü işli olursa [olduğunda/ olunca] kocaya ondan yüz ka-
ralığı (gelir) ” (Kaçalin, 2011: 148). 
 
eşkimni körüp tė-z bolur köngli cefāġa 
ārī itemes çǖnki suyı bolmasa pōlād 
“Gözyaşımı gördükçe gönlü cefa için keskinleşir; çünkü çeliğe su ve-
rilmezse [verilmediğinde/ verilmeyince] iyi kesemez” (Kaçalin, 
2011: 163). 

 
(2- 11) Her kim dünyāda meni ḥadīslerimdin ḳırḳ ḥadīṣ cemc ḳılsa an-

daġ kişi Allāhu Te’ālā’nı raḥmet ve maġfiretide bolur (Eker, 2017: 135). “Her 
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kim dünyada benim hadislerimden kırk hadisimi toplarsa/ toplayınca/ 
topladığında Allah o kişiye rahmet ve mağfirette bulunur.” 

(10- 14) Her kim meni nezdimde günāhıġa iḳrār ḳılıp mendin maġfiret 
ṭaleb ḳılsa elbette maġfiret ḳılurmen (Eker, 2017: 140). “Her kim benim 
nezdimde günahını kabul edip benden af dilerse / dileyince/ dilediğinde 
elbette affederim” 

(14- 7) Her kim üstāzıġa barıp cilmdin bir bābnı oḳusa an-daġ kişi hem 
dünyāda hem āhiretde cilmdin fāide tapḳay (Eker, 2017: 143). “Her kim us-
tasına varıp bir damla ilim tahsil ederse/ edince/ ettiğinde o kişi hem 
dünyada hem ahrette o ilimden yarar sağlayacak.”. 

(15- 14) ve Ḥażret-i cAlī ‘Mālnı ṣarf ḳılsañ köp bolur.’ Dediler (Eker, 
2017: 144). “Hazreti Ali: ‘Malını harcarsan/ harcadığında/ harcayınca 
çoğalır.’ Dedi.” 

(16- 11) Ḥażret-i cAlī “Māl köp tursa ėskip çürüp ḳalıp nā-bud bolur 
(Eker, 2017: 145). “Hazreti Ali ‘Mal çoksa/ çoğaldıkça/ çoğalınca eskir, 
çürür, yok olur.”. 

(16- 18) Ādemni malı köp bolsa peyġamberler dėk da’vā-yı Ḫudālik ḳılur 
(Eker, 2017: 145). “İnsanın malı çok olsa/ çoğaldıkça/ çok olunca malına 
daha çok bağlanır, tıpkı peygamberlerin Allah’ın davasına bağlandığı gibi”. 

(17- 10) Her vaḳt bir yamanlıġnı ḳılsañ anı soñıdın derḥal yaḫşılıġnı 
hem tābic ḳılġıl (Eker, 2017: 146). “Ne zaman bir kötülük edersen/ etti-
ğinde, o yaptığın kötülüğün ardından hemen iyilikte bulun”. 

(17- 12) Eger bir yamanlıġ mendin ṣādır bolsa veyā özgedin ṣādır 
bolġanını körsem derḥal lā ilāhe illa’llāh desem bul kelime-i şehādet yaḫşı-
lıġnı ornıġa öter mü? (Eker, 2017: 146). “Eger benden bir kötülük olursa 
veya başkasından olanı görürsem/ gördüğümde/ görünce anında ‘La 
ilahe illallah’ dersem/ dediğimde/ deyince bu kelimeyi şehadet [iyilik] 
yerine geçer mi?”. 

(24- 2) İslām dīniġa kirsem merdümler ḫuṣūṣan ehl ü cayāllerim cayb 
ḳılıp uyalturarlar (Eker, 2017: 151). “İslam dinine girersem/ girince in-
sanlar, özellikle de ailem ayıplar”. 

(19- 17) Her kim dünyāda lā ilāhe illa’llāh muḥummedu’r-resūlu’llāh 
dėmeḳġa gerden bėrmese ol kişi āḫiretde bī-ḥāṣıldur (Eker, 2017: 147). “Her 
kim dünyada ‘La ilehe illallah Muhammed resullullah’ demeye razı ol-
mazsa/ razı olmadıkça o kişi ahirette cehennemliktir/ cehennemlik olur.” 
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(40- 10) Her vaḳt ġam-gīn bolup turgenleride Ḥażret-i Fāṭıma-i 
Zehrā’nı körseler ġamları ber-ṭarāf ḫursendlik ḥāṣıl bolur ėrdi (Eker, 2017: 
163). “Ne zaman kederlenip üzüldüklerinde hazreti Fatma’yı görseler/ 
gördüklerinde/ gördükleri zaman mutlu olurlardı.” 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasının bariz olarak tespit edildiği 
cümleler ise şunlardır:  
(16- 11) Ammā cilm köp zamān tursa hemme tā-bāre ḳuvvet ḥāṣıl ḳılur 

(Eker, 2017: 145). “Ama ilim, zaman geçtikçe güçlenir, kuvvet bulur’”. 
(27- 5) Andın sonra ṭabaḳnı üstini açıp körse içide bir miñ ṭala bardur 

(Eker, 2017: 153). “Ondan sonra tabağın kapağını açıp baktığında/ ba-
kınca/ baktığı zaman içinde bin altın vardır”.  

(27- 7) Ṣarraf ol ṭalanı alıp terāzūġa tartıp körse bir danesi ėki misḳāl-
din [hem] ziyade keldi ve mühriġa ḳarasa hīç pādişāhnı mühriġa oḫşamas 
(Eker, 2017: 153). “Sarraf o altını terazide tartıp bakınca/ baktığında/ 
baktığı zaman bir tane altının iki miskalden ağır geldi[ğini gördü] ve al-
tının mührüne bakınca/ baktığında hiçbir padişahın mührüne benze-
mez [benzemediğini gördü]”. 

(33- 3) Bes eger cumca küni bolsa Ḥażret-i Cebrā’īl- caleyhi’s-selām- uşol 
Ka’be’ni mināresiġa çıḳıp ezān ayturlar (Eker, 2017: 157). “Cuma günü oldu-
ğunda/ olunca Cebrail, şu Kabe’nin minaresine çıkıp ezan okur.”  

Baḳsalar ne-çend ḫoş- ṣūret ü pākīze- sīret ādemler calef-zārġa tüşüp 
dürler (Berbercan, 2012: 11), (Eker, 2019: 52). “Baktıklarında güzel yüzlü, 
iyi huylu bir takım kimseler (in) bir düzlükte konaklamışlar (konakladık-
larını gördüler) ”. 

 
Eski Oğuz Türkçesi 
-sA eki Eski Oğuz Türkçesi döneminde zarf fiil9 olarak ve “-dığında, -

diğinde; -dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince, -arak, -erek” işlevleri 
ile birlikte şart anlamı verebilecek şekilde kullanılır.  

                                                           
9 Süheyl ü Nevbahar’da geçen -sA ekinin sadece şart çekiminde kullanıldığı cümlelerden 

birkaçı aşağıda verilmiş olup, Süheyl ü Nevbahar’dan tespit edilebilen şart anlamlı diğer 
cümlelerin künyeleri de ardından verilmiştir:  
 (9-7) Ger incitmiş olsaŋ düzeltmek gerek/ Peşīmān olup tevbe ėtmek gerek (Cin, 2012: 
47). “Eğer incittiysen düzeltmeli, pişman olup tövbe etmeli”.  
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10-14 inanmayuban kimse çevürse yüz 
 ḳılıç ṭartup anuŋ derisini yüz (Cin, 2012: 48). 
 “Kim inanmayarak yüz çevirirse/ çevirdiğinde/ çevirince, kılıç 

ile onun derisini yüz”. 
 
16-1 çü cilm ola ṭon olmasa sehldür 
 ki ṭon ile faḫr eylemek cehldür (Cin, 2012: 54). 
 “İlim olsun da görünüş olmasa da/ olmadığında da/ olmayınca 

da olur, görünüş ile övünmek cehalettir”. 
 
17- 1 cihān dönse döndürmeye yüzüni 
 unutmaya her demde kendözüni (Cin, 2012: 55). 
 “Dünya dönse/ dönerse/ döndüğünde/ döndükçe yüzünü dön-

dürmek için, her zaman hatırlayasın özünü”. 
 
18- 13 sözün ṭatlu olup götürseŋ güci 
 senüŋ dirligüŋ olmaya hı ̇̄ ç acı (Cin, 2012: 57). 
 “Sözünün tatlığı ile giderdiğinde/ giderirsen güçlükleri, huzu-

run hiç bozulmaz”. 
 
20- 7 kılıç ṭoġru olsa ṣıġar ḳınına 
 ılan ṭoġru varsa ṣıġar inine (Cin, 2012: 58). 
 “Kılıç doğru olursa/ olduğunda kınına sığar, yılan doğru gi-

rince/ girdiğinde inine sığar”. 
 
26-2  baŋa yārı ̇̄  olursa ola geŋez 
 ki küllī ḥikāyetleri işbu kez (Cin, 2012: 64). 
 “Bana yardım ederse/ edince bütün hikayeler kolaylaşacak” 
 
 
 

                                                           
 (9- 9) eger’ itīḳaduŋ olursa arı/ vara ḥaḳ ḳatında işüŋ ilerü (Cin, 2012: 47). “Eğer inancın 
temiz olursa, Hak katında işin ileri gitsin”.  
 (9- 10) ve ger yirür iseŋ bu ‘iṣyān yolın/ yüri ṣoŋra ṣaçuŋ ṣaḳaluŋ yolın (Cin, 2012: 47). 
“Eğer bu isyan yolunu yürürsen, sonrasında saçını sakalını yolarak yürürsün”.  
 (14- 9) eger diler olursa her bir kişi/ ki işleye teŋriye yarar işi (Cin, 2012: 51). “Eğer biri 
bir şey dileyecek olursa, Tanrıya hoş gelecek işler yapsın”.  
Ayrıca bakınız:  (16- 4),  (17- 12),  (19- 4),  (22- 1),  (22- 3),  (25- 9),  (27- 15),  (28- 2),  (37- 15),  
(38- 5),  (39- 3). 
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 (1-1)  sensüz yola girürisem çârem yok adım atmağa 
 gevdemde kuvvetüm sensin başıp götürüp gitmeğe (Tatcı, 

2005: 17). 
  “Sensiz yola girersem/ girdiğimde adım atmaya mecalim yok, 

başımı alıp götürmeye bedenimde kuvvetim sensin”. 
 
5b- 8 oldur ki yazıdan yabandan ėve bir ḳonuḳ gelse ėr ādem ėvde ol-

masa ol anı yėdürür içürür, aġırlar cazīzler, gönderür (Özçelik, 2005: 336). 
“O ki yoldan bir yolcu gelse/ geldiğinde/ geldiği zaman evin erkeği ol-
masa/ olmadığı zaman bile o onu yedirir, içirir, ağırlar, gönderir”. 

 (133b- 9) Ķaçan Mūsā ṭaġa degse ṭaġ aşaġa gelürdi. (Güven, 2019: 
186). “Ne zaman Musa dağa gitse/ gittiğinde dağ aşağı gelirdi”. 

 (48a-12) Münāfıķlar söz söylerler ise hiç ṭınmaġıl (Uluscu, 2013: 69). 
“Münafıklar söz söylerlerse/ söylediklerinde dinleme”. 

 (35 b 13) Her ḳanḳı ādemi çoġ işedürse bilsün kim ḳavuġında bögre-
ginde nesne ḳomaz arıdur İlhan 251. “Her hangi biri çok işiyorsa/ işedi-
ğinde/ işeyince bilsin ki mesanesinde ve böbreğinde hiçbir şey yoktur, 
tertemizdir”. 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasının bariz olarak tespit edildiği 
cümleler ise şunlardır:  
(11- 14)  daḫı birisi seyyidü’l- mücminīn 
 ki ṭaġ yarılurdı işitse ünin (Cin, 2012: 48)  
 “Birisi de müminlerin başı ki dağlar onun sesini işittiğinde or-

tan ikiye yarılırdı”. 
 
(38- 10)  ḳarıyan göŋül olmaya müşteri 
 ḳatına gelürse ay u müşteri (Cin, 2012: 76)  
 “Ay ve Mars katına geldiğinde yorgun gönül istekli olmaz”. 
 
(29- 3)  eline çü yay alup oḳ atdı 
 ger elmāsa urur ise batıdı ” (Cin, 2012:)  
 “Eline yay alarak ok attı ve oku elmasa vurarak/ vurunca ba-

tırdı”. 
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(4a- 7)  Ḳonuġı gelmeyen ḳara ėvler yıḳılsa yėg (Özçelik, 2005: 
330).  

 “Konuğu olmayan kara evler yıkıldığında daha iyidir”. 
 
(5a- 8)  Ol Mekkeye ṣaġ varsa esen gelse ṣıdḳı bütün ḥācī görkli 

(Özçelik, 2005: 334).  
 “O Mekke’ye sağ varıp sağlıklı gelen/ gelince/ geldiğinde 

sıdkı bütün hacı güzel”. 
 
(149a- 5) “Ķaçan müʾmin ölse ve sine girse ḥaķ celle ve calā aña uç-

maġı göstere (Güven, 2019: 201).  
 “Bir mümin ölünce/ öldüğünde ve kabre girince/ girdiğinde 

Allah ona cenneti göstersin”. 
 
(36a- 1) Yā Muĥammed, her kişi-kim bu ṣudan içse pįr ise yigit ola ve 

ḫasta ise ṣaġ ola ve gözsüz ise gözlü ola (Uluscu, 2013: 60).  
 “Ya Muhammed, her kim ki bu sudan içince/ içtiğinde yaşlı ise 

genç olsun, hasta ise derman bulsun, kör ise göz görsün”. 
 
Türkiye Türkçesi ve Ağızları 
-sA eki Türkiye Türkçesinde zarf fiil10 olarak ve “-dığında, -diğinde; -

dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri ile birlikte şart an-
lamı verebilecek şekilde kullanılır.  

Zengin olmak imkanı kalmazsa [kalmadığında] kim çalışır (Kork-
maz, 2009: 682). 

Görseniz [gördüğünüzde/ görünce] bu genci beğenirsiniz. Yalnız 
mühendis değil, ustabaşı (Korkmaz, 2009: 682). 

Taşı sıksa [sıktığında/ sıkınca] suyunu çıkarır (Korkmaz, 2009: 682). 

                                                           
10 Türkiye Türkçesi Gramerinde -sA ekinin sadece şart çekiminde kullanıldığı cümlelerden 

birkaçı aşağıda verilmiştir:  
Eğer beni tanımayacaklarından emin olsam neden küçük bir nutuk söylemeyeyim 
(Korkmaz, 2009: 681). 
“Süngerci olup sünger çıkarmaya koyulsam çocuklarımızı yetiştiririz” dersiniz (Kork-
maz, 2009: 681). 
Rahmi bu dileklerin içten olduğuna inansa teşekkür edecek (Korkmaz, 2009: 682). 
Yusuf’un şuralarda durduğunu bir görse, neler demez (Korkmaz, 2009: 682). 
Doğru yürüse kerpiçliğe varacaktı (Korkmaz, 2009: 682). 
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Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasına maruz kalan cümleler ise şun-
lardır:  
Ne ayıptır desen [dediğinde/ deyince] anlar, ne tükürsen [tükür-

düğünde/ tükürünce yüzüne] utanır (Korkmaz, 2009: 687). 
Kamil Bey, bu yakışıklı çocukluk arkadaşının uğradığı hakareti ne za-

man hatırlasa [hatırladığında] dehşete yakın bir üzüntü duyuyordu 
(Korkmaz, 2009: 687). 

 
Sivas Akıncılar ağzında –sA eki kullanımları:  
-sA eki Akıncılar ağzında zarf fiil11 olarak ve “-dığında, -diğinde; -

dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri ile birlikte şart an-
lamı verebilecek şekilde kullanılır.  

Su içse [içince] kimine yaríy bizim gibi, kimi de işte arıḫ galíy (Taş-
kıran, 2021: 77)  

Hıdırellezde būğdalar başaḫ verirse [verince/ verdiğinde] būğda-
lar, ısırgan otu bağlanarak bigaç gün asılır (Taşkıran, 2021: 105). 

Su ecük bulanuḫ aḫarsa [aktığında/ akınca] bulaḫ deyrük (Taşkı-
ran, 2021: 106). 

Gözümüz çapaḫlansa [çapaḫlanınca] sarı sarı o işte cırbıt (Taşkı-
ran, 2021: 132). 

                                                           
11 Sivas Akıncılar Ağzı Karşılaştırmalı ve Tanıklı Sözlüğünde -sA ekinin sadece şart çeki-

minde kullanıldığı cümlelerden birkaçı aşağıda verilmiştir:  
Gızını dóğmíyen dizini dóğer/ Oğlunu dóğmíyen kesesini dóğer / Basgusuz tahtíy yel atar/ 
Yel atmazsa eller atar (Taşkıran, 2021: 91). 
Aşgale dağında gezer taḫsiler/ İnsan sevdiği yardan bēle mi bezer/ Hiç olmazsa ayda bir 
mektüp yazar/ Yaz da yolla bi mektüp göynüm eylim (Taşkıran, 2021: 96). 
Sağa canımız ısındı, yobaz biri olsan biz seni buríya soḫarmíyíḫ (Taşkıran, 2021: 112). 
Göksü gara değdi mi o gazın etini yiyeceksin, culuğun etini ne zaman istersen yersin 
(Taşkıran, 2021: 125). 
Bağırsıḫları çalıştırmaḫ istiyirsen denesinen beraber yėcēn (Taşkıran, 2021: 162). 
Gönül düştü bir gaşları garaya/ Zalım felek geldi girdi araya/ Ne dadı var otursam da 
saraya/ Durnam teleklerin telleri hani? (Taşkıran, 2021: 154). 
Onun oğulları gelsin, o eve el atsınlar eger ben o evi yıḫmazsam bu adta bağa çağrılma-
sın (Taşkıran, 2021: 181). 
Bi ekşi köy gatığ olsa da içsek (Taşkıran, 2021: 205). 
Mendilin ırgacına/ Şeker döğdüm ucuna/ Bende göynün varısa/ Gel bacanın ucuna (Taş-
kıran, 2021: 224). 
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İki olduysa [olunca/ olduğunda] çoluḫ çocuḫ, tekse [tek olunca/ ol-
duğunda] bişe yoḫ, çoḫ olduysa [olunca/ olduğunda] da çoluḫ çomba-
laḫ (Taşkıran, 2021: 51). 

Dadandurma gara gelin, dadanursa [dadanınca] gene gelir (Taşkı-
ran, 2021: 155). 

Gelsene dērmene/ Dene döğersin dene/ Gelmezsen [gelmeyince] 
dērmene/ Zıḫḫım mı yiyecen bu sene?  

Şu Derecük’de deyi Allah’dan su yoḫ diy mal davar susuz gırılíy diy, 
filan yere bir bel gaḫsalar [kaktıklarında/ kakınca] varya büngül bün-
gül su gaynayacaḫ ama bilmiler ki deyi (Taşkıran, 2021: 162). 

Tarlíya evleg çekiyrük, bir tarafına bişi ekiyrük, evleg çekmezsen 
[çekmeyince/ çekmediğinde] su sıvaramazsın (Taşkıran, 2021: 190). 

Tek dodikli, çif dodikli gayıḫ var, gaygan var, çember bulamazsan 
[bulamayınca] ḫortum taḫarsın (Taşkıran, 2021: 207). 

İşten geldük deremet etmezsen [etmediğinde/ etmeyince] bir sarma 
saramayacan, deremet ettük sarmíya başladuḫ (Taşkıran, 2021: 163). 

Pattes, fasulya bunları çapalarsan [çapalayınca/ çapaladığında] 
alttaki dölleri kesiy (Taşkıran, 2021: 172). 

Yıldız dağlarında buzlar ışılar/ Geyik guzusunu almış muşular/ Beni 
anamdan ayırdılar gomşular/ Gız ağlama sil gözünün yaşını/ Ağlasan [ağ-
ladığında/ ağlayınca] da döşürürler başını (Taşkıran, 2021: 173). 

Emelin eyise [iyi olunca], emelin sağlamısa [sağlam olunca] o dün-
yada işin iş (Taşkıran, 2021: 186). 

Anlamazsın anlatsam da [anlatınca/ anlattığımda] ağulu bizde çul 
doḫunur/ Yünü orlonu yarma çorbasını gendümeyi keşi/ Dağılı sen ne bi-
leceksin şehirli çocuḫ (Taşkıran, 2021: 214). 

Guymağ yapan kişi teryağını dışarı çıḫaramíysa [çıkarmadığında] 
o yağlaş olur (Taşkıran, 2021: 229). 

Azığın var mıydı yola getmiye/ Döşeğin var mıydı serip yatmíya/ Yor-
ganın var mıydı üstün örtmiye/ Derse [dediğinde/ deyince] Allah ben ne 
cevap verem (Taşkıran, 2021: 86). 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasına maruz kalan cümleler ise şun-
lardır:  
Küçük danalar buzağ olíy, bir yaşına geldiyse [gelince] o da yaşar 

(Taşkıran, 2021: 109). 
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Öteki adam da etiraz ediyse [edince/ ettiğinde] on gün sonra belli 
olacaḫ (Taşkıran, 2021: 189). 

Biri birine vurmuşsa [vurunca] birisi getmiş tezeklerin dibine öl-
müş, öteki çoban getmiş demiş ki Adil dayı Nadir dayığ öldürdü gakga-
laḫların dibine gılladı (Taşkıran, 2021: 197). 

Gan ayaḫlı, kimi var ekmeğni daşdan çıḫaríy, kimi var önüne yığsa-
lar [yığdıklarında bile] ekmek bulamíy (Taşkıran, 2021: 199). 

Oo iki dene altunu görmüşse [görünce] çoban gėdiy en iyi goçu ge-
tiriy (Taşkıran, 2021: 220). 

Soğan gözümü yaḫdıysa uyḫumu getirdi12. 
 
Güney Batı Türk Dillerinden Azerbaycan Türkçesi 
-sA eki Azerbaycan Türkçesinde zarf fiil13 olarak ve “-dığında, -di-

ğinde; -dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince; -e/ -a rağmen” işlevleri 
ile birlikte şart anlamı verebilecek şekilde kullanılır.  

Qızıma ne vaxt soruşsam ki, ne bişirimim cavabı eynidir). “Kızıma ne 
zaman ‘Ne pişireyim’ diye sorsam [sorduğumda/ sorunca] cevabı hep 
aynıdır” (Sakallı vd, 2016: 55. 

                                                           
12 Sivas Akıncılar Ağzı Karşılaştırmalı ve Tanıklı Sözlüğü yüksek lisans tez çalışması sonra-

sında tespit edilen ve zarf- fiil anlamı verilen şart anlamı verilemeyen cümle örnekler-
dendir. 

13 Çağdaş Türk Lehçleri’nde -sA ekinin sadece şart çekiminde kullanıldığı cümlelerden bir-
kaçı aşağıda verilmiştir:  
Kişi, eger bu uşaqları aparıb azdırmasan, sәndә oturmayacam. “Adam, eğer bu ocukları 
alıp kovmazsan, sende oturmayacağım” (Sakallı vd, 2016: 65). 
Ägär müdiriniz icazä versä, här gün gälib sizä bir- iki saat kömäk edäräm (Kartallıoğlu- 
Yıldırım, 2012: 221). “Eğer müdürünüz izin verirse, her gün size birkaç saat yardım ede-
rim”. 
Ägär xästäliyi täy’in etmäkdä çätinlik çäkirsänsä sänä kömäk edä biläräm (Kartallıoğlu- 
Yıldırım, 2012: 219). “Eğer hastalığı belirlemekte zorlanırsan sana yardım edebilirim”. 
Birdän hardansa onun ağlına käldi ki, içäri kirsin, heç olmasa poliklinikanı gäzsin (Kar-
tallıoğlu- Yıldırım, 2012: 219). “Birden nedense onun aklına geldi ki içeri girsin hiç ol-
mazsa polikliniği gezsin”. 
icazä versäydin, bir ġädär sänä kömäk edärdim (Kartallıoğlu- Yıldırım, 2012: 221). “İzin 
verirsen biraz sana yardım edeyim”. 
Mäsälän, şah “Bu, Mämmädin evidir?”- deyä- soruşsa, ägär bu ev Mämmäd deyil, Häsänin 
evidirsä, “yox Mämmäd evi deyil” şäklindä cavab vermäk yasaġ edildiyindän gäräk belä ca-
vab veräsän (Kartallıoğlu- Yıldırım, 2012: 224). “Mesela, şah “Bu Memmed’in evi mi” diye 
sorarsa eğer bu ev Memmed’in değilse, Hasan’ın eviyse “Hayır Memmed’in evi değil” şek-
linde cevap vermek yasak edildiğinden böyle cevap vermelisin”. 
Ägär mäni üräkdän sevirsänsä, onda gäräk mescidä minbärä çıxıb camaatın garşısında 
saz çalasan 67. “Eğer beni yürekten seviyorsan, mescitte minbere çıkıp cemaatin karşı-
sında saz çalmalısın”. 
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Mäsälän, şah “Bu, Mämmädin evidir?”- deyä- soruşsa, ägär bu ev 
Mämmäd deyil, Häsänin evidirsä, “yox Mämmäd evi deyil” şäklindä cavab 
vermäk yasaġ edildiyindän gäräk belä cavab veräsän (Kartallıoğlu- Yıldı-
rım, 2012: 224). “Mesela, şah “Bu Memmed’in evi mi” diye sorarsa [sor-
duğunda] eğer bu ev Memmed’in değilse, Hasan’ın eviyse “Hayır Mem-
med’in evi değil” şeklinde cevap vermek yasak edildiğinden böyle cevap 
vermelisin”. 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasına maruz kalan cümleler ise şun-
lardır:  
Bir il әvvәl 1995 milyon manatlıq daşınmaz әmlak satılmışdısa bu 

ilin ilk altı ayında 238.3 milyon manatlıq әmlak satışı qeydә alınıb. “Geçen 
yıl 1995 milyon manatlık gayrimenkul satılmış olmasına rağmen bu yılın 
ilk altı ayında 238.3 milyon manatlık emlak satışı kaydedilmiştir.” (Sakallı 
vd, 2016: 53). 

 
Kuzey- Doğu Türk Dillerinden Altay Türkçesinde 
-SA eki Altay Türkçesinde zarf fiil14 olarak ve “-dığında, -diğinde; -

dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince” işlevleri ile birlikte şart an-
lamı verebilecek şekilde de kullanılmaktadır.  

Üy kiji bala tapsa, boyınıŋ oorızıla ooruza, Umay bolujıp cat. “Kadın 
çocuk doğurduğunda [doğurursa], vücudunun ağrılarına Umay yardım 
eder.” (Otyzbay, 2016: 700). 

Ayas künde körzöŋ – teŋeri çap-çaŋkır, cer deze sürekey-sürekey cajıl. 
“Açık havada baktığında [bakarsan] gökyüzü masmavi, yeryüzü ise 
yemyeşildi.” (Elcan, 2016: 210). 

                                                           
14 Çağdaş Türk Lehçeleri’nde -SA eki’nin sadece şart istek çekiminde kullanıldığı cümleler-

den birkaçı aşağıda verilmiştir:  
 Uzak deze, odus cıldaŋ, udabazam, on cıldaŋ canarım. “Uzun sürerse otuz yıl, kısa sü-

rerse [sürdüğünde ise] on yıl sonra dönerim.” (Biray, 2016: 697). 
 ölzöm, ölümim anda bolzın. “Ölürsem, ölümüm orada olsun”. ” (Biray, 2016: 698). 
 cıgılzam, castıgım anda bolzın. “Yıkılırsam, yastığım orada olsun”. ” (Biray, 2016: 698). 

Tonın deze bayağı uul kiygen turdı. “Kürkü ise deminki oğlan giymiş” (Biray, 2016: 697). 
Tañ aldında bir emeş caaş caagan kiyninde, ar-bütkendi körzöñ, cañırılıp kalgandıy. “Tan 
öncesinde biraz yağmur yağdıktan sonra tabiatı görsen, yenilenmiş gibiydi” (Elcan, 
2016: 206)  
Ooru ba aysa şırkalu ba? “Hasta mı yoksa yaralı mı?” (Elcan, 2016: 122). 
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Baldarım ölzö, mеni kеm dе burulabas, koylor ölzö — türmе. “Çocuk-
larım ölse [ölünce] kimse beni suçlamaz, koyunlar ölse [öldüğünde ise] – 
hapis.” (Elcan, 2016: 95). 

Men ölzöm, оl tuşta baldardı azıraarıŋ. “Ben ölünce [ölürsem], o za-
man çocukları büyütürsün.” (Elcan, 2016: 110). 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasına maruz kalan cümleler ise şun-
lardır:  
El- Connoŋ ugar bolzo, Cakşılay Caraş- Çeçen dep kıstu emtir. “Millet-

ten dinlediği kadarıyla Cakşılay’ın Caraş- Çeçen adlı kızı varmış.” (Biray, 
2016: 697). 

Kara- Çoltor bir ayılga kelze, ada- enezi anda emtir. “Kara- Çoltor bir 
eve varmış [varınca/ vardığında/ vardığı zaman] anne babası oraday-
mış.” (Biray, 2016: 698). 

Körzö, kara baatır çoy tokpogıla talayıp, Kara- Çoltorgo udura cügürip 
keldi. “[Baktığında/ bakınca] Kara bahadırın demir tokmağıyla kollarını 
açarak Kara- Çoltora karşı koşarak geldiğini görmüş.” (Biray, 2016: 698). 

Taŋ adıp turarda, öbögön çıgıp körzö, bir uul çedendi aylandıra bazıp, 
koylordıkaruuldıp turgan. “Sabah olup da dede çıkıp bakınca [baktı-
ğında] bir oğlanın çadırın çevresindeki çiti döndürerek basıp koyunları 
koruduğunu görmüş” (Biray, 2016: 697). 

Öbögön oyto çıgala körör bolzo, kardaŋ jazagan kiji cok. “İhtiyar 
adam geri çıkıp [bakınca/ baktığında] bakmış ki kardanadam yok” (Bi-
ray, 2016: 697). 

Onoŋ ejik araay açılıp, kiji kirgеn. “Mınızı kеmizi boloton?” dеp ejik 
caar körzö, bozogodo Mirzabеk turgan. “Sonra kapı yavaşça açılıp biri 
girdi. “Bu kim olacak?” diye kapıya baktığında eşikte Mirzabek duru-
yordu.” (Elcan, 2016: 104). 

 
Güney Doğu Türk Dillerinden Yeni Uygur Türkçesinde 
-sA eki Yeni Uygur Türkçesinde zarf fiil15 olarak ve “-dığında, -di-

ğinde; -dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince, -ken” işlevleri ile bir-
likte şart anlamı verebilecek şekilde de kullanılmaktadır.  

                                                           
15 Çağdaş Türk Lehçeleri’nde -sA eki’nin sadece şart istek çekiminde kullanıldığı cümleler-

den birkaçı aşağıda verilmiştir:  
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Öküzlerdi birige hücum ḳılışnı istesemu başḳa öküzlerniň yardemge 
yügrep kélişi bilen, ġalebe ḳaznalmidi. “Öküzlerden birine saldırmak iste-
diyse de [istediğinde/ isteyince] diğer öküzlerin yardıma koşması üze-
rine, başarılı olamadı” (Biray- Sağlam, 2016: 154). 

Yétip yéseň taġmu tüşmeydu. “Yatarak yemeye [Hazır yersen/ yedi-
ğinde] dağ da yetmez” (Biray- Sağlam, 2016: 166). 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasına maruz kalan cümleler ise şun-
lardır:  
Kariġudek bolsa, Duvang başçiligida bir top dive süpetlik mel’unlar aç 

börilerdek levlerini yalişip, heyyarliḳ bilen ḳarişip, Nozugumni özara talişip 
turatti. “Baktığında Duvang başkanlığında olmak üzere bir grup dev göv-
deli melunlar aç kurtlar gibi dudaklarını yalayıp, hayran hayran birbirle-
rine bakarak Naziğimi kapmak istiyordu.” (Biray- Sağlam, 2016: 154). 

Elḳisse, Nozugum menncuning çong bayliridin birige sétilip “çong yul-
tuz” yézisiġa elip kélindi. “En sonunda Naziğim Mançuların büyük zen-
ginlerinden birine satıldı. ‘Çong yultuz’ köyüne getirildi.” (Biray- Sağlam, 
2016: 154). 

O çuňḳur oh tartıp “éyni vaḳtta atam hüner ögen, élim oḳıġın dep ne-
sihet ḳılsa ḳulaḳ salmaptigenmen…” “O derin bir oh çekip ‘bir zamanlar 
atam hüner öğren, ilim yap diye nasihat ederken dinlememiştim…’” (Bi-
ray- Sağlam, 2016: 166). 

Meselen: “ḳelem” sözi metal ve başka nersilerdin yasalġan ḫet yeziş ḳu-
rali digen meneni épedilise, “oḳuġuçi” digen söz mekteplerde oḳuş – ögeniş 
bilen şiġullanġuçi özmürler ve yaşlerni épedileydu. “Mesela’kalem’ kelimesi 
metal veya başka nesnelerden yapılan yazı yazma aracı anlamını ifade 
ederken ‘oḳuġuçi’ kelimesi mekteplerde okuma öğrenme ile mesşgul olan 
gençleri ve çocukları ifade eder.” (Biray- Sağlam, 2016: 170). 

Çoň yolġa çiḳḳanda bolsa, yügürüşke başlidi. “Büyük yola çıkınca da 
[çıktığında] koşmaya başladı.” (Biray- Sağlam, 2016: 183). 

                                                           
Néme ḳılsa ḳılsun, öküzlerniň birlik içide ḳoġdinişiġa duç keldi. “Ne yaparsa yapsın, öküz-
lerin birlik içinde savunması ile karşılaşıyordu.” (Biray- Sağlam, 2016: 154). 
Bapkar ḳérisa bözdin kéter, zeger ḳérisa közdin (kėter). “Dokumacı [yaşlanırsa] bezden 
yaşlanır, kuyumcu [yaşlanırsa] gözden yaşlanır” (Biray- Sağlam, 2016: 175). 
Baca bacini körse, tapini ḳiçişar “Bacanak bacanağını görse tabanları kaşınır” (Biray- 
Sağlam, 2016: 176). 
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Kuzey Batı Türk Dillerinden Kazak Türkçesinde 
-sA eki Altay Türkçesinde zarf fiil16 olarak ve “-dığında, -diğinde; -

dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince; -ken” işlevleri ile birlikte şart 
anlamı verebilecek şekilde de kullanılmaktadır.  

Mazasın ala berseň. özindi jep qoyadı, oğan eştene qıla almaysıň. “Ra-
hatını kaçırırsan [kaçırınca] seni yer ona hiçbir şey yapamazsın” ” (Bi-
ray, 2016: 202). 

Sonda kız minse, alıp kaşıp ketem. “Sonra kız binerse/ binince/ bin-
diğinde, alıp kaçıp gideceğim”17. 

                                                           
16 Çağdaş Türk Lehçeleri’nde -sA ekinin sadece şart istek çekiminde kullanıldığı cümleler-

den birkaçı aşağıda verilmiştir:  
Eger, -deydi jılgı, - sıyraqtarım budan da uzındaw jäne sıydaňdaw bolsa, men tipti aldına jan 
salmaytın jüyrik bolar erdim. “Eğer, bacaklarım bundan daha uzun ve güzel olsaydı, mut-
laka önüne hiçbir canlının geçemeyeceği iyi bir koşucu olurdum.” (Biray, 2016: 207). 
Moynım aqquwdıň moynınday uzın bolsa, mağan ol budan da äsem körik bitirer edi. “Boy-
num kuğunun boynu gibi uzun olsaydı, bana bundan daha fazla güzellik katardı.” (Bi-
ray, 2016: 207). 
Tösim jalpaqtaw kelse, qazirgiden de alımdıraq bolar edi. “Döşüm yassı olsa, şimdikinden 
daha alımlı olurdum.” (Biray, 2016: 207). 
Al- jılgı bolsa, tüyeni körgen sayın äli künge deyin denesi dir ete tüsip, qaltıray bastaydı 
eken. “İşte atın da [ise], bugüne kadar her deve gördüğünde vücudunun tir tir titremesi 
bu yüzdendir.” (Biray, 2016: 208). 
Alasa, tar jer üydiň işi iyt baylasa turğısız. “Alçak, dar yer evin içi it bağlansa duracak 
gibi değil” (Biray, 2016: 211). 
Eň ayağı bolımsız bolsa da, tınıs alğan dıbıs ta bilinbeydi. “Hatta ne kadar dikkat edilirse 
edilsin de nefes alma sesi bile fark edilmiyor” (Biray, 2016: 218).  
Sondıqtan da, teňiz tuwlap, dawıl soqsa da mızğımas, suw jağasındağı jartasay, qozğal-
may tunıp qalğan. “Bu sebepten deniz kıyıyı dövse de rüzgar esse de sarsılmayan kaya 
gibi, su kenarındaki büyük taş gibi hiç hareketsiz bir şekilde orayı kaplamış görünü-
yordu.” (Biray, 2016: 224). 
Olay bolsa, köŋilimde oylaytınım: saġan joldas bolġım kelmeydi. “-Öyleyse, gölümdeki 
fikrim şu: sana eş olmak istemiyorum.” (Balcı, 2014: 62). 
Ekevi üydi körip “Ne de bolsa bugin osında bolıp şıgayık” dep, attarın dogarayın dep tıska 
şıksa, attarı özi dogarılıp kalıptı. “İkisi sarayı görünce ‘’Ne de olsa bugünün sonunda çı-
kacağız’ diyerek atları otlatmak için dışarı çıkınca atların kendi kendine doyduğunu gö-
rür” (Bilim all- Ahmetbek pen Hasen). 
Ogan bolmasa, aldarınan kümis bulak bolıp akıp jata koyam. “O da olmazsa onlar ile ak 
su olup akıp gideceğim” (Bilim all- Ahmetbek pen Hasen). 
Biz osılay jumbaq şeşe kelip edik, ruqsat bolsa sol jumbağın estisek eken. “Biz bu bilmeceyi 
çözmeye geldik, müsaade ederseniz bu bilmeceyi duyalım demiş” (Bilim all- Ahmetbek 
pen Hasen). 

17 Bu metin https: //bilim-all.kz/article/1871-Ahmetbek-pen-Hasen erişim adresinden 
27.04.2022 tarihinde alınmıştır. 

https://bilim-all.kz/article/1871-Ahmetbek-pen-Hasen
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Ahmetbek pen Hasenniŋ biri minse, tulap jıgıp öltirip ketem. “Ahmet-
bek yahut Hasen’dan biri binerse/ binince/ bindiğinde kaldırıp atarak 
öldürüp gideceğim”18. 

 
Sadece zarf fiil olarak kullanılıp şart anlamı verilemeyen yahut 
bu durumda anlam daralmasına maruz kalan cümleler ise şun-
lardır:  
Bir tışqan tamaq awlap, inine qaytıp kelse, onda bir jılan jatır eken. 

“Bir gün sıçan yemek için avını avlamış evinde dönüp gelirken orada ya-
tan bir yılan görmüş” (Biray, 2016: 202). 

Bir küni seyildep kele jatsa, ininiň awzında jılannıň kün şuwaqtı jılınıp 
jatganın köripti. “Bir gün dolaşmaktan gelirken inin ağzında yılanın gü-
neş ışığında ısınmaya çalıştığını görmüş” ” (Biray, 2016: 203). 

Qarasa, adlında jatgan jılandı köredi. “[Baktığında, bakınca] Birden 
önünde yatan yılanı görmüş” (Biray, 2016: 203). 

Qarı mayda, jabısqaq emes, tikenektey qattı; bekte tiyse qarıp, qanı- 
söliňdi sorıp alğanday. “Karı yumuşak yapışık değil, diken gibi sert, yüze 
değince yakıp kanını suyunu içine çeker gibi.” (Biray, 2016: 211). 

El taba almay zarıgıp kele jatsa, aldarınan bir jaksı saray üy kezde-
sedi. “Ülkeyi bulmadan sıkılarak giderlerken karşılarına güzel bir saray 
çıkar”19. 

Ekevi kuvanıp ketip, attarınan tüse salıp üyge kirse, iyde adam jok. 
“İkisi birlikte atlarıyla mutlu bir şekilde saraya girdiklerinde, evde kim-
senin olmadığını görürler”20. 

Ekevi üydi körip “Ne de bolsa bugin osında bolıp şıgayık” dep, attarın 
dogarayın dep tıska şıksa, attarı özi dogarılıp kalıptı. “İkisi sarayı görünce 
“Ne de olsa bugünün sonunda çıkacağız’ diyerek atları otlatmak için dı-
şarı çıkınca atların kendi kendine doyduğunu görür”21. 

Xasendi oyatıp, tısqa şığıp betterin jwıp kelse, şay jasawlı tur eken. 
“Hasan’ı uyandırıp, dışarı çıkıp gelince/ geldiğinde çay yapılmış duru-
yormuş”22. 

                                                           
18 y.a.a.y. 
19 y.a.a.y. 
20 y.a.a.y. 
21 y.a.a.y. 
22 y.a.a.y. 
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Şaydı işip, tısqa şıqsa, attarı jegwli tur eken. “Çayı içip, dışarı çıkınca/ 
çıktığında atları koşuma hazırlanmış duruyormuş”23. 

 
Çuvaş Türkçesi 
-sA eki Altay Türkçesinde zarf fiil24 olarak ve “-dığında, -diğinde; -

dığı/-diği sürece; -dıkça, -dikçe; -ınca, -ince; -ken, -p” işlevleri ile birlikte 
şart anlamı verebilecek şekilde de kullanılmaktadır. Çuvaş Türkçesinde –
sA eki Türkiye Türkçesindeki –p, -Ip, -Up; -sAn, -sassĭn, -sessĭn eki –IncA, -
UncA karşılığıdır (Ersoy, 2012: 1322). 

Kupĭs sassi itlīnsen, kīrhi kaş ta ilemlī. “Akodeon sesi dinlerken son-
bahar akşamı güzeldir” (Güzel, 2016: 767).  

İkkīşī te, pīr huşĭ sıvlama çarĭnsa, kupĭs sassine tĭnlarīş. “İkisi de bir 
süre nefes almayı kesip, akordeon sesini dinlediler” (Güzel, 2016: 767). 

Mĭn asattesen şırĭnsa yulnĭ sĭmahīsem X īmīrten tıtĭnsa kurĭnma puş-
laşşī. “Atalarımızın yazıya geçirilmiş sözleri X. yüzyıldan başlayarak gö-
rünmeye başladı.” (Ersoy, 2016: 781). 

Avalhi hıparsene tĭtĭşah yumahlatsa kalaşşi. “Eskiye ait haberleri sü-
rekli tahkiye ederek anlatırlar” (Ersoy, 2016: 781). 

 
SONUÇ 

 -sA eki bütün tarihî ve çağdaş Türk dillerinde bazen sadece şart, ba-
zen de sadece zarf-fiil eki olarak kullanılmış, bazı durumlarda hem 
şartın hem de zarf- fiilin işlevlerini aynı anda ifade etmiştir. 

 Tarihî ve çağdaş Türk dillerinde şart işlevinin yanında en çok “-IncA, 
DIğIndA” işlevleri kullanılmıştır. Ardından “-DIkçA, -DIğI sürece” ile 
-p, -ken işlevleri gelmektedir. 

 Orhon Türkçesinde KT K 10, KT K 11 ve BK B 3 bölümlerinde –sAr için 
şart anlamı verilememekte, buralarda –sAr eki zarf fiil olarak “-DI-
ğIndA, -IncA” işlevleri ile kullanılmaktadır.  

 -sA eki tarihî ve çağdaş Türk dillerinde birleşik yapı kurmakta ve yine 
zarf- fiil eki olarak kullanılmaktadır.  

                                                           
23 y.a.a.y. 
24 Çağdaş Türk Lehçeleri’nde -sA ekinin sadece şart istek çekiminde kullanıldığı cümleler-

den birkaçı aşağıda verilmiştir:  
 Pusma vīşīnçe pīr hura taka pur şavna pussa pīşīrsen, yusanat’. “Basamağın sonunda bir 

kara koç var, bunu kesip pişirirsen iyileşirler.” (Güzel, 2016: 775). 
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 Birleşik yapıda en çok –DI belirli geçmiş zaman eki ile bir araya gele-
rek zarf- fiil eki oluşturmaktadır. 

 Uygur yazmalarında seyrek de olsa [–DI+ Şahıs Eki+ ėrse/ irse] zarf 
fiil işlevinde kullanılmış, Karahanlı Türkçesi döneminde kullanımı 
artarak devam etmiş, özellikle Harezm Türkçesi döneminde zirveye 
ulaşmış, Çağatay Türkçesi devrinde kullanımı azalama gösterse de 
zarf- fiil olarak kullanılmaya devam etmiştir (Eker, 2019: 76). 

 Ancak bu birleşik yapının kullanım sıklığı Batı Türkçesi metinlerinde 
yok denecek kadar azdır! Tarihî doğu kolu Türk dillerinde özellikle 
Harezm Türkçesi ve Çağatay Türkçesinde karşılaşılan [–DI+ Şahıs 
Eki+ ėrse/ irse] yapısı inceleme yapılan eserlerde tespit edilememiş-
tir. 

 Bu yapı yerine [– (X) rsA+ Şahıs Eki] yapısı zarf- fiil eki olarak kulla-
nılmaktadır.  

 Sivas Akıncılar ağzında –sA eki zarf fiili “-DIğIndA, -IncA, -DIkçA” iş-
levlerini hem yalın olarak, -ArsA/ -UrsA, -mAzsA, -DXysA, -XysA, -
mUşsA hem de birleşik yapıları ile vermektedir. 

 Eski Türkçe döneminde –sAr şeklinde tespit edilen ekin şart kulla-
nımlarının yanı sıra sadece zarf- fiil olarak kullanıldığı örneklerde 
vardır. Bu durum takip eden tarihî dönemlerde devam ederek çağ-
daş Türk dillerinde ve ağızlarında da devam etmiştir. 

  (-sAr >) -sA eki şart anlamı verdiği cümlelerde bazen yalın bazen ise 
cümle başında şart anlamını çağıracak öncül bir ifade olan kim, eger, 
kaçan gibi sözcüklerle kullanılmaktadır. 

 Orhon Türkçesinde kim; Uygur Türkçesinde kim, ḳayu, näçükin, 
ḳaçan, näçük; kim, neçe, ḳayuḳa; Harezm Türkçesinde kayu, kayu 
yerde, kayu kimerse, neteg, kaçan kim, eger, kāşki; Kıpçak Türkçesinde 
kim, ḳaçan, eger, kim; Çağatay Türkçesinde eger, ger, her kim, her 
vaḳt, bes eger; Eski Oğuz Türkçesinde kimse, ḳaçan, her ḳanḳı, ger, her 
kişi kim gibi tespit edilebilen örnekler şart ekini en çok çağıran öncül 
sözcüklerdendir. 

  Karahanlı Türkçesi döneminde karşılaşılan ḳalı mundaġ erse ve 
andag bolsa yapısı “öyleyse” işleviyle bağlaç olarak kullanılmıştır.  
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KISALTMALAR 
DLT : Divânu Lugât-it Türk,  
KT G : Köl Tegin Güney,  
BK K : Bilge Kağan Kuzey,  
T : Tonyukuk,  
KT D : Köl Tegin Doğu,  
BK D : Bilge Kağan Doğu,  
BK B : Bilge Kağan Batı,  
KÇ B : Küli Çor Batı,  
KT K : Köl Tegin Kuzey,  
Vd : ve diğerler,  
y.a.a.y : Yukarıda adı geçen yayın.  
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YENİ BİR TÜR OLARAK ÂDÂB-NÂME VE  
“KİTÂB-I ÂDÂB-NÂME-İ PEND-İ İNTİHÂB” 
BAŞLIKLI MECMUA 

Elif Çirci 
 
GİRİŞ 
Edebî anlamda ortaya konulan bir yazının konu seçimi, yazılış amacı 

ve üslûbu dikkate alınarak tasnif yoluna gidilmesi, o yazının türünü oluş-
turur. Buna göre edebî türlerin sınıflandırılması hususunda göz önünde 
bulundurulması gereken en önemli kriterlerden biri “konu” olarak düşü-
nülür. Fakat böylesine derin bir mevzuyu, sadece bu bağlamda değerlen-
dirmek yeterli bir yaklaşım değildir. Zira türler, bu mesele üzerine eğilen 
birçok bilim insanlarının araştırma konusu olmasına rağmen hala bu me-
seleyle ilgili cevap bulamamış sorular vardır.  

Türlerin meydana gelerek kendilerine özgü bir kimlik kazanabilme-
leri; zaman, mekan, din ve toplum yapısına bağlıdır. Türler, tıpkı bir canlı 
varlık gibi vücuda geldikten sonra bir müddet varlıklarını devam ettirir, 
zamanla değişen toplum yapısına bağlı olarak şekil alır, artık ilerleme 
kaydedemediklerinde ise durağan bir halde kalırlar. Klasik Türk edebiya-
tında faliyet göstermiş birçok edebî tür için de aynı durum söz konusu-
dur. “Bu metinler büyük ölçüde donmuş, statik, hareket kabiliyeti olmayan, 
bundan sonra da değişme ihtimali bulunmayan ifade alanlarıdır” (Canım, 
2016: 11). Buna rağmen söz konusu türlerle ilgili yapılan araştırmalar 
aynı hızıyla devam etmektedir.  

Klasik Türk edebiyatı bünyesinde değerlendirilen türlerle ilgili, her 
geçen gün yeni ve ayrıntılı çalışmalar yapılmakta, yeni görüşler ileri sü-
rülmekte ve bugüne kadar türlerle ilgili bilinenler farklı bir boyut kaza-
nabilmektedir. Zamanla değişen toplum yapısına bağlı olarak, içerisinde 
                                                           
 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Sivas / 

Türkiye, e-mail: 20209306017@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: https: //orcid.org/0000-0001-
5967-258X 
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büyük bir imparatorluğun zengin tarihini, kültürel değerlerini, inançla-
rını, örf ve âdetlerini günümüze ulaştırmak amacıyla âdetâ bir köprü gö-
revi üstlenen bu eserlerin hemen hemen tamamı faliyetlerini tamamla-
mıştır, denilebilir. Günümüzde durağan halde bulunan bu türlerle ilgili 
hala kesin bir sonuca varılamamış olunması, klasik Türk edebiyatı bün-
yesinde değerlendirilen bu eserlerin zengin bir içeriğe sahip olduğunu 
gösterir. Böyle bir araştırmanın yapılmasını gerekli kılan eserlerden biri 
de “Kitâb-ı Âdâb-nâme-i Pend-i İntihâb” başlıklı mecmuadır. Kitap -adın-
dan da anlaşılacağı üzere- edep, ahlak, ahlaka uygun yaşam tarzı ve 
İslâmiyet’le ilgili konuları içerir. Bu bilgiler ışığında eserin “Âdâb-nâme” 
adında yeni bir edebî türün ortaya çıkmasına zemin hazırlar nitelikte ol-
duğunu söylemek mümkündür.  

 
Yeni Bir Tür Olarak Âdâb-Nâme 
Arapça bir kelime olan “edeb”, sözlük anlamı itibariyle “iyi terbiye, 

nâziklik, usluluk, zariflik” anlamlarına gelir (Devellioğlu, 1970: 241). Ede-
biyat ise Arapça “adb” kökünden gelmektedir. Sözlük anlamı olarak ise 
“nazımlı, nesirli güzel sözler ve bu sözlerden bahseden ilim” anlamlarını 
taşır. Yine bilindiği üzere “edebî” kelimesi, “edebiyata, terbiye ve nezakete 
mensup” demektir (Devellioğlu, 1970: 241). Yani aynı kökten gelen “edeb” 
ve “edebiyât” kelimeleri arasında doğrudan bir ilinti bulunur.  

“İyi terbiye, zerâfet, güzel ahlak. Nefsin terbiye edilmesi. Tasavvufta 
edeb dört türlüdür. İlki şeriat edebidir. Şerîat ve sünnetle amel etmektir. 
İkincisi tarîkat edebidir. Bir tarîkat adâbıyla harekettir. Üçüncüsü mârifet 
edebidir. Korku ve ümidin insanda eşit olması halidir. Sonuncusu ise 
hakîkat edebidir. Allah’a yönelip mâsivâ*yı terketmektir. Edeb kelimesini 
oluşturan harfler elif (E), dal (D) ve be (B) dir. Bu üç harfin “eline, diline, 
beline” sahip olmak anlamına geldiği tarzında da bir izah vardır. Bu yüzden 
“edeb ya Hû!” ibaresi eski kültürümüzde ve hat sanatımızda önemli yerler 
işgal etmiştir” (Pala, 2004: 133). 

“Kitâb-ı Âdâb-nâme-i Pend-i İntihâb” başlıklı mecmuada tasavvufî 
olarak değerlendirilen dört türlü edeb mevcuttur. Eserlere başlanmadan 
önce kitabın içeriği hakkında bilgi verilirken bu dört türlü edeb, zikredil-
mektedir. Bu yönüyle eser’ “Âdâb-nâme” adında yeni bir edebî türün or-
taya çıkmasına zemin hazırlar niteliktedir.  

“Şerîʿat ṭarîḳat buña yazıldı 
 Maʿrifet ḥaḳîḳat buña yazıldı” (2b)  
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“Âdâb-ı ḫârici vü hem dâḫili 
 Derc olundı rükn-i sebîl râḥili” (2b)  

 
Şeriat Edebi: Arapça bir kelime olan “şeriat”, “doğru yol; Allah’ın 

emri; âyet, hadîs ve icmâ-i ümmet esaslarına dayanan din kaideleri” gibi 
anlamlara gelir (Devellioğlu, 1970: 1187). 

“Sarây-ı dîn esâsîdir şerîʿat 
Ṭarîḳ-ı Ḥaḳ hüdâsıdır şerîʿat 
 
Budur evvel ḳapu dergâh-ı Ḥaḳḳ’a 
Ki yoluñ ibtidâsıdır şerîʿat 
 
Daḫı bunuñla ḫatm olur bu yollar 
Bu râhıñ intihâsıdır şerîʿat 
 
Ṣırât-ı müstaḳîme daʿvet iden 
Münâdîler nidâsıdır şerîʿat 
 
Şerîʿat enbiyânıñ sünnetidir 
Ḳamunıñ iḳtidâsıdır şerîʿat” (33a)  

 
Tarikat Edebi: Arapça bir kelime olan “tarîkat”, “Allah’a ulaşmak ar-

zusuyla tutulan yol; tasavvufî meslek” gibi anlamlara gelir (Devellioğlu, 
1970: 1237). 

“Ṭarîḳ-i enbiyâya uy 
Gezme yabanda şöyle ṭoy 
Âdâb ile erkândan ṭoy 
Edeb gözle edeb gözle” (25b)  
 
“Ṭarîḳat ḳurb-ı Raḥmân’dur 
 Bu meydân özge meydândur 
 Ḥaḳîḳat sırr-ı Sübḥân’dur 
 Bu meydân özge meydândur” (34a)  
 
“Şerîʿat birle ol hem-dem ṭarîḳatla yüri her dem 
 Ḥaḳîḳate sen ol maḥrem eger dervîş iseñ dervîş” (32b)  
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Mârifet Edebi: Arapça bir kelime olan “mârifet”, “herkesin yapama-
dığı ustalık; her şeyde görülmeyen husûsiyet; ustalıkla yapılmış olan şey; 
bilme, biliş” gibi anlamlara gelir (Devellioğlu, 1970: 694). Tasavvufta ise 
Allah ve O’nun sıfatları, fiilleri, isimleri ve tecellileri hakkında mânevî tec-
rübeyle doğrudan elde edilen bilgi anlamında bir tasavvuf terimidir. 

“Ḥâce ʿAbdulḫâliḳ’iñ ḳuṭbiyyeti 
 Ḥâce ʿÂrif Ḥażreti’niñ himmeti” (3b)  
 
“Ḫâce Yaʿḳûb Kerîm’iñ rütbeti 
 Ḫâce Aḥrâr’ıñ ünsi vü ḳurbeti” (3b)  
 
“Ḫâcegî’niñ pâk-ı ṭıynet fıṭratı 
 Ḫâce Bâḳî’niñ ṣafâ vü sîreti” (4a)  
 
“Yol bulmasun bize ġayrı el-emân 
 Sen baġışla bize ʿilm ü hem ʿirfân” (4a)  

 
Hakîkat Edebi: Arapça bir kelime olan “hakîkat”, “bir şeyin aslı ve 

esâsı, mâhiyeti; gerçek, doğru; gerçekten, doğrusu; sadâkat, doğruluk, bağ-
lılık, kadir bilirlik” gibi anlamlara gelir (Devellioğlu, 1970: 374).  

“Ḥaḳîḳat dilber-i raʿnâ gibidir 
 Anıñ ẕıddın libâsıdır şerîʿat” (33b)  
 
“Ḥaḳîḳat gerçi sulṭânlıḳdır ammâ  
 Öñünde anıñ livâsıdır şerîʿat” (33a)  
 
“Giricek cennete mü’min bilâ-keyfin görinür Ḥaḳ 
 Ara yerde mesâfe yoḳ cihet yoḳdur bil anı ḥaḳ” (79a)  

 
 Eser Hakkında Bilgi ve Değerlendirmeler  
 Eserin Şekil Özellikleri 
 Kitabın iç kapağında verilen bilgiye göre bu eser, 5 Ekim 1982 tari-

hinde Sabahat Gönül tarafından Millî Kütüphâne’ye satılmıştır. 
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Resim 1. Kitabın cildinde kullanılan malzemenin türü, deri; rengi ise kahveren-

gidir. Cilt oldukça sadedir ve bazı yerleri de hasar görmüştür.  

 
 Yazı alanı, en sonda bulunan 11 varak hariç, çift çizgili bir çerçeve 

ile belirtilmiştir. Çerçevelerin çoğu, cetvel yardımı alınmadan oluşturul-
muş görünümündedir. Kitabın tamamı, 249 varaktan oluşur. Bu varaklar-
daki satır sayıları, 13-22 satırlar arasında değişiklik gösterebilmektedir. 
Nesih hattında kaleme alınmıştır.  

 

 
Resim 2. Eserde; kırmızı, siyah ve mor renkli mürekkepler tercih edilmiştir.  
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Resim 3.  

 
 Yaprakların sonunda rakabe kullanılmış, aynı zamanda derkenara 

da sıklıkla yer verilmiştir. Fakat kitabın herhangi bir yerinde şukkaya 
rastlanılmamıştır.  

 

 
Resim 4. 
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 Mor mürekkeple yazılan bazı yerlerin silinmeye yüz tutmuş olması 
dışında, eserin okunmasını etkileyecek bir durumla karşılaşılmamıştır. 
Üzeri karalanan kelimelerin tercih edilen yeni biçimleri, karalanan kıs-
mın hemen altında veya üstünde bulunan boş bir yere tekrar yazılmıştır. 
Birçok yerde kullanılan kelimelerin anlamları, ya kelimenin altına yazıl-
mış ya da çerçevenin dışına çıkılarak belirtilmiştir. Bu sebeple kelimele-
rin açıklamaları, yapılan incelemede dipnot olarak verilecektir. Birkaç 
yerde ise çerçevenin içine sığmayan beyitlerin yatay bir şekilde çerçeve-
nin dışına eklendiği görülmüştür. 

 Eserde Kur’ân-ı Kerîm’den ayetler ve hadislere yer verilmiştir. Söz ko-
nusu kitapta geçen bu ayet ve hadislerin meâlleri, dipnotta verilecektir. 

 Kitabın [1b-116b] sayfa aralıkları çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 
sayfa aralıklarındaki eserlerin tamamı manzumdur. İç kapaktan sonra 
gelen varakta önce bir beyite yer verilmiş, ardından beş varaklık fihrist 
kısmına geçilmiştir. Fihrist kısmından sonra ise manzum eserler veril-
meye başlanmıştır. 

 Beyit şu şekildedir:  
“Âḫiri dirhem-i hemdür âḫiri dînâr-ı nâr 
 Âḫiri devlet-i letdür âḫiri tîmâr-ı mâr” (1b)  

 
Kitabı meydana getiren kişinin aldığı her bir eseri hangi kitaptan alın-

dığını ve kime ait olduğunu belirtmesi, kitaba dahil edilen eserleri asılla-
rından kontrol edebilme imkanı sağlamıştır. Kitaba dahil edilen kimi eser-
lerin sonunda, bu kişiye ait bir de beyit bulunur. Kendine ait olan bu kısım-
larda ya kırmızı ya da mor mürekkep kullandığı tespit edilmiştir. İncele-
meye dahil edilen sayfa aralıkları detaylıca incelenmiş, fakat kitabın kime 
ait olduğuyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.  

 Beyitler şu şekildedir:  
“Ṣaḳın taḳlîdde ḳalanlar güder şâyed ʿitâbullâh 
 Vir ṣalavât taḥḳîḳe ir Muḥammed’dir Resûlullâh” (12a)  
 
“Vir ṣalavât ol Resûl’e ey oġul 
 Ḳıymetin bil işbu pendiñ itme pûl” (43b)  

 
“Vir ṣalavât ḫoşnûd ola Muṣṭafâ 
 Diñle pendi bula cânıñ ṣafâ” (46b)  
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Kitap, Ⅶ. ve ⅩⅧ. yüzyıllar arasında yaşamış bazı şairlerin “edep” 
ve “ahlak” kavramlarını içeren eserlerinin bir araya getirilmesiyle oluş-
turulmuştur. Kitapta yer alan eserlerin bazıları üzerinde değişiklik yapıl-
madan alınmış, bazılarının ise üzerinde büyük oranda değişiklik yapıl-
mıştır. Alınan eserlerin çoğu, farklı yüzyıllarda yaşamış olan şairlere ait 
olduğundan dolayı biraz farklılık gösterse de eserde genel olarak sade bir 
dil kullanılmıştır.  

Eserlerine yer verilen şairlerin isimleri şu şekildedir:  
Ⅶ. Yüzyıl 
Hasan Basri (d. 21/642 – ö. 110/728)  
Şeyh Ahmed El-Bukâî (d. ? – ö. ?)  
Hızır Efendi (Hızr-ı Dâî) (d. ? – ö. ?)  
 
ⅩⅣ. Yüzyıl 
Meşayih Türklerinden Şeyh Nakşî (d. ? – ö. ?)  
 
ⅩⅤ. Yüzyıl 
Yazıcıoğlu Mehmet Efendi (d. ? – ö. 855/1451)  
Halîlî-i Mar’aşî (d. ? – ö. 876/1472)  
 
ⅩⅥ. Yüzyıl  
Zâtî (d. 876/1471 – ö. 954/1547)  
Şeyh Nakşî Seyyid Nizam-zâde (d. ? – ö. 1010/1601)  
 
ⅩⅦ. Yüzyıl 
Abdülahad Nûrî (d. 1003/1595 – ö. 1061/1651)  
Hüdâyî Efendi (d. 948/1541 – ö. 1038/1628)  
Âşık Ömer (d. ? – ö. ?)  
Niyâzî (d. ? – ö. ?)  
 
ⅩⅧ. Yüzyıl  
Diyarbakırlı Ahmed Mürşidî (Ahmedî) (d. 1100/1688-89 – ö. 

1174/1760-61)  
Sünbül-zâde Vehbî (d. 1133/1720-21 – ö. 1224/1809)  
Ceceli İbrahim Efendi (d. ? – ö. 1199/1784-85)  
Erzurumlu İbrahim Hakkı (d. 1115/1703 – ö. 1194/1780)  
Zarîfî (Şeyh Ömer Efendi) (d. ? – ö. 1210 – 1795)  
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 Eserin Dili ve Cümle Yapısı 
 Kitabın incelemeye alınan [1b-116b] varak aralıklarında sadece 

manzum eserlere yer verilmiştir. Kitabı meydana getiren kişi, anlaşılmayı 
zorlaştırabilecek olan kelimelerin açıklamalarını yapmıştır. İçerisinde 
edep, ahlak, ahlaka uygun yaşam tarzı ve İslamî bilgilerin bulunduğu bu 
kitap, oldukça sade bir dille kaleme alınmıştır. Bu bilgiler ışığında eserin 
“edep” ve “ahlak” hususunda topluma fayda sağlamak amacıyla kaleme 
alındığını söylemek mümkündür. 

 Kitaba alınan her bir eserin hangi şairin kitabından alındığı bilgisi-
nin verilmiş olması, eserleri asıllarından kontrol edebilme imkanı sağla-
mıştır. Bu karşılaştırmaya göre kitabın sahibi, bazı eserleri olduğu gibi al-
mış bazılarının ise üzerinde birtakım değişiklikler yapmıştır.  

  
 Tablo 1. 

FAṢL-I GÛŞE-Yİ VAḤDETDE ḲANÂʿAT 
[Fâʿilâtün / Fâʿilâtün / Fâʿilün] 
 
1. Gel ḳanâʿat gûşesinde ol nihân 

Kimse sırrıñ bilmeye pîr ü civân 
 
2. Gûşe-yi ʿuzletde ol dâ’im muḳîm 

Tâ ki ḥâṣıl idesin ḳalb-i selîm 
 
3. Ger ḳanâʿat gûşesini bulasın 

Gence irüp şöyle aġnâ olasın 
 
4. Hem ḳanâʿatde olan [hîç] aç olmaya 

Kimseye dünyâda muḫtâc olmaya 
 
5. Ḥâl-i faḳri nefsiñe eyle nedîm 

Olagör bâb-ı ḳanâʿatde muḳîm 
 
6. Ṣalavât olsun ol Ḥabîb’e ser apâ 

Diñle pendin gör ne dimiş Ẓarîf Baba  
(52b)  

TALEB-İ KANÂʿAT 
[Fâʿilâtün / Fâʿilâtün / Fâʿilün] 
 
548. Gel ḳanâʿat gûşesinde ol nihân 

Kimse sırrıñ bilmeye pîr ü cüvân 
 
549. Gûşe-i uzletde ol dâ’im muḳîm 

Tâ ki ḥâṣıl edesin ḳalb-i selîm 
 
550. Ger kanâʿat gûşesini bulasın 

Gence erip şöyle agnâ olasın 
 
551. Hem ḳanâʿatde olan aç olmaya 

Kimseye dünyâda muḫtâc olmaya 
 
552. Ḥâl-i faḳri nefsiñe eyle nedîm 

 Olagör bâb-ı ḳanâʿatda muḳîm  
  (Arslan, 1994: 52-53). 
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 Tablo 2. 
BEYÂN-I AḤVÂL-İ ṬARÎḲAT 
ECMÂLÂ EZ-KELÂM-I NÛRÎ 
ḲUDDÜSULLÂH SIRRIHU 
[Mefâʿîlün / Mefâʿîlün] 

 
1. Ṭarîḳat ḳurb-ı Raḥmân’dur 
 Bu meydân özge meydândur 
 Ḥaḳîḳat sırr-ı Sübḥân’dur 
 Bu meydân özge meydândur 
 
2. Gelür meydâna ʿâşıḳlar 
 Vücûdı ʿaşḳa yanıḳlar 
 ʿAceb münkir ne ṣayıḳlar 
 Bu meydân özge meydândur 
 
3. Bu yol cândan firâġ ister 
 Cigerde nice dâġ ister 
 Buña bir ḳalbi ṣaġ ister 
 Bu meyân özge meydândır 
 
4. Bu meydânda ṣatılur cân 
 Bu meydânda ṣorulmaz ḳan 
 Olur bir demde biñ ḳurbân 
 Bu meydân özge meydândır 
 
5. Bu yolda Nûrî serden geç 
 Bu erkân içre sırlar aç 
 Bu meydân içre ḳanlar ṣaç 
 Bu meydân özge meydândır 
 
6. Bunı ṣırf mâl ile ṣanma 
 Ġurûrî kibre aldanma  
 ʿAceb efkârına ṭalma 
 Bu meydân özge meydândır  
 
7. Dime sen saʿyimiñ kârı  
 ʿAṭâdur cümleniñ varı 
 ʿİnâyet eyleye Bârî  
 Bu meydân özge meydândır (34a)  

DER-BEYÂN-I VÜSʿAT-İ FEŻÂ’İ’T- 
TEVḤÎD VE ʿADEMİ’L-İʿTİDÂ’İ 
Lİ-İNKÂRİ’L-ʿANÎD* 
[Mefâʿîlün / Mefâʿîlün] 
 
1. Ṭarîḳat ḳurb-ı Raḥmân’dur 
 Bu meydân özge meydândur 
 Ḥaḳîḳat sırr-ı Sübḥân’dur 
 Bu meydân özge meydândur 
 
2. Bu yol cândan ferâġ ister 
 Cigerde nice dâġ ister 
 Buña bir ḳalbi ṣaġ ister 
 Bu meyân özge meydândır 
 
3. Bu meydânda ṣatılur cân 
 Bu meydânda ṣorılmaz ḳan 
 Olur bir demde biñ ḳurbân 
 Bu meydân özge meydândır 
 
4. Gelür meydâna ʿâşıḳlar 
 Vücûdı ʿışḳa yanıḳlar 
 ʿAceb münkir ne ṣayıḳlar 
 Bu meydân özge meydândur 
 
5. Bu yolda Nûrî serden geç 
 Bu erkân içre sırlar aç 
 Bu meydân içre ḳanlar ṣaç 
 Bu meydân özge meydândır  
 (Akkaya, 2003: 262-263). 
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 Kitaba alınan eserlerin farklı yüzyıllarda yaşamış olan şairlere ait 
olması hasebiyle dil bakımından biraz farklılıklar görülür. Örneğin; yapı-
lan incelemeye göre beyitlerde “Allah” kelimesinin Arapça, Farsça ve 
Türkçe biçimlerine rastlanılmıştır.  

“Vire Allâh istegini ḳuluna 
 Bu felekdir her ne ara buluna” (40a)  
 
“Mü’mine lâyıḳ olan ṣaymaḳ Ḥaḳḳ’ı 
 Olmaya dîvân-ı Bârî’de şaḳî” (38b)  
 
“Ḳudretiñce eylügine ḳıl ṭaleb 
 Eylüge erüşdüre seni Çalab” (38b)  
 
“Bir bölükde Ḫâlıḳ’ıña ṭâʿat it 
 Bir bölükde yat vücûduñ râḥat it” (73b)  
 
“Ḥaḳ ḳulundan intiḳâmın hep alur 
 Ṣanma aṣlâ itdigi aña ḳalur” (56a)  
 
“Zihî Ḫudâ sözi ʿabdın rıżâ yolun itdi fâş 
 Maḳbûldurur hem kim olsa bu vaṣıfla çü ʿâş” (20b)  
 
“Yâ İlâhî luṭf-ile iḥsân seniñ 
 Pâdişâhsın ḳul seniñ fermân seniñ” (58a)  
 
“Gözle dâ’im hem rıżâsın anlarıñ 
 Rütbeñ ʿâlî eyleye Mevlâ seniñ” (38b)  
 
“Ḥaḳḳ’a maèlûm çünki gizlü âşikâr 
 Herkesiñ göñlün bilür Perverdigâr” (40a)  
 
“Didi yâ Rabb ne ʿalâmet bu ḳullarıña 
 Didi dünyâ zindân ola ne bes taḥt-ile tâc” (16b)  
 
“Böyle sözler ḳalbiñe kâr itmezse ṭaş gibi 
 Bir demür yaḳara ṭaş eyler seni ol Sübḥân” (28b)  
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“Ve ammâ Teñri’niñ kendi ḳulına maʿrifet gencin 
 Hidâyet ḳıldıġı maʿnâ ile vehbîdir ol billâh” (12a)  

 
 Kitapta Arapça ve Farsça tamlamalara pek fazla rastlanmaz. Devrik 

cümle yapısı esas alınmasına rağmen ara ara kurallı cümleler de görülür. 
Şahısların konuşturulduğu bazı beyitlerde genellikle yüklem önce kulla-
nılmıştır. Aynı zamanda soru cümlesi kullanılarak oluşturulmuş beyitler 
de mevcuttur.  

“Didi Loḳmân Ḥekîm eyle Ḥıẕır 
 Meyvelerde yoḳ kiraz gibi mużır” (53a)  
 
“Dedi kimdür İlâhî bu zâhidleriñ  
 Ki vaṣfı eylediñ bunları eylediñ bunca yâd” (18b)  
 
“Didi yâ Rabbi iyle beyân kim fakîr kimdurur 
 Didi ṣabr ide ḳıllete aclıàa şeb ü ṣabâḥ” (16b)  
 
“Didi var mıdır ümmetimde ʿaceb bu ṣıfat 
 Didi enbiyâdır bular kim dilerler maʿâẕ” (18b)  
 
“Bunlara taʿlîm-i Ḳur’ân eyledi 
 Bunlara tefhîm-i fürḳân eyledi” (23b)  

 
 Bazı beyitlerde iki mısranın bir cümle oluşturabilmesi için Farsça 

“ki” bağlacı kullanılmıştır. 
“Ḳabirde meyyîte Münker-Nekir dört şeyé su’âl eyler  
 Ki Rabb’iñ kim nebîñ kimdür nedür dîniñ ve ḳıbleñ gâh” (10b)  
 
“Yaḳîn ola faḳîre yaḳîn ḳıl faḳîri saña  
 Ki ben de yaḳîn eyleyüp virem saña ṭımâḥ” (17a)  
 
“Oḳumaàla bilinmez sırrı anıñ 
 Ki şâhım ṣaḳlı iẕʿândır şerîʿat” (27a)  
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 Beyitlerde edep, ahlak, ahlakî yaşam tarzı vb. konularda nasihat ve-
rilirken genellikle emir kipiyle cümle kurulmuştur.  

“Gel bu aḫlâḳı işit gör var mı sende birisi 
 Bes nice ümmet olursın varsa göster gel berü” (23a)  
 
“Mü’min iseñ yüri şefḳat ile ol 
Kiẕbi terk it sende ḫâliṣ ümmet ol” (39b)  
 
“Gel Ẓarîfî pende âàâz eylegil 
 Âsumân-ı naẓma pervâz eylegil” (37b)  
 
“Kendüden uluya raàbet eylegil 
 Hem kelâmını öyle söylegil” (39a)  

 
SONUÇ 
Çalışmanın konusu, 5 Ekim 1982 tarihinde Sabahat Gönül tarafından 

Millî Kütüphâne’ye satılan “Kitâb-ı Âdâb-nâme-i Pend-i İntihâb” başlıklı 
mecmuaya göre teşekkül etmiştir. Bu çalışmada tamamı 249 varaktan 
oluşan bu kitabın [1b-116b] varak aralıkları; şekil, içerik, dil ve cümle ya-
pısı bakımından incelemeye alınmıştır. 

Eserin şeri’at, tarikat, mârifet ve hakîkat âdâbı çerçevesinde mey-
dana getirilmiş olması, yeni bir edebî türün doğmasına zemin hazırlar. 
Bir başka ifadeyle bu kitap, tasavvufta Allah’a ulaşmak arzusuyla tutulan 
yol; O’nun sıfatları, isimleri ve tecellileri hakkında mânevî tecrübeyle 
doğrudan elde edilen bilgileri içeren dört türlü edeb etrafında teşekkül 
etmektedir. Bütün bu bulgular göz önünde bulundurularak bir değerlen-
dirilme yapılacak olunursa “Kitab-ı Âdâb-nâme-i Pend-i İntihâb” başlığını 
taşıyan bu kitaba dahil edilen her bir eserin doğrudan veya dolaylı olarak 
“edeb” ve “ahlak” kavramlarını çağrıştırıyor olması, tesadüfî bir durum 
olarak düşünülemez. Zira kitabın adında geçen “Âdab-nâme” kavramı da 
bu görüşü kanıtlar niteliktedir.  

Eserlerin farklı yüzyıllarda yaşamış olan şairler tarafından kaleme 
alınmış olması, dil bakımından biraz farklılıklara sebebiyet verse de içe-
rik olarak herhangi bir değişime yol açmamıştır. Kitapta anlaşılmayı zor-
laştırabilecek olan kelimelerin altlarına açıklamalarının yapılmış olması, 
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“edep” ve “ahlak” kavramlarıyla ilgili olarak verilmek istenilen mesajla-
rın okurlarına doğrudan ulaşabilmesini sağlamak olduğu söylenilebilir.  

Son derece eğitici ve öğretici konuları ihtiva eden bu kitap, sadece 
yazıldığı döneme değil, şu an içinde bulunduğumuz zamana da hitab et-
mektedir. Zira kişilik sahibi bir bireyin nasıl davranması gerektiğine dair 
bilinmesi gereken önemli hususlar, en ince ayrıntılara girilerek veril-
meye çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın klasik Türk edebiyatı bünyesinde 
değerlendirilen türlerle ilgili yapılacak olan araştırmalara da kaynaklık 
edebileceği düşünülmektedir.  
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BATI ANADOLU BÖLESİNDE  
MİKEN UYGARLIĞI KÜLTÜR ETKİSİ 

Gülsüm Güler 

GİRİŞ 
Anadolu’da gerçek anlamda bir Miken Uygarlığı yerleşiminin var 

olup olmadığı uzun yıllardır üzerinde durulan konulardan birisidir.  
Bu uygarlığın izleri ile ilgili Batı Anadolu’da erken dönemlere ait ve-

riler oldukça sınırlıdır. Son yıllarda artan kazı ve yüzey araştırmaları so-
nucunda elde edilen veriler, Miken uygarlığı buluntu merkezi yoğunlu-
ğunun düşünülenden daha fazla olduğunu göstermektedir. Anadolu’da 
bugüne kadar yapılan kazı, yüzey araştırması ve müzelere satın alma yo-
luyla kazandırılan eserlerle birlikte tespit edilen Miken buluntu merkezi 
sayısının, toplam da 88 olduğu tespit edilmiştir. 

Miken Uygarlığı Tarihi 
M.Ö. 1450’de Minos uygarlığın çöküşü ile birlikte tarih sahnesine

yeni bir uygarğın çıktığı görülmektedir. Bu yeni uygarlık Kıta Yunanis-
tan’ın Mycenae kentindeki kuyu mezarları ile bilinen Mikenler’dir. Geç 
Hellas I-II dönemine tarihlendirilen (M.Ö. 1650-1400) mezarlarda zengin 
buluntular ortaya çıkarılmıştır Miken uygarlığının tespit edilmeye baş-
lanması ile birlikte, Geç Hellas IIA evresiden itibaren Miken ölü gömme 
geleneğini temsil eden uzun bir törensel mezar yoluna (dromos) ve daire-
sel bir odaya sahip Tholos mezarların (Tholos mezarlar Miken kültürüne 
özgüdür ve Anadolu’da çok az merkezde bilinmektedir.) tüm Kita Yuna-
nistan boyunca kullanımının başladığı görülmektedir. GH IIIA1 evresi ile 
birlikte Tiryns, Pylos, lolkos, Menelaion gibi yerleşmelerde inşa faaliyet-
lerinin başladığı görülmektedir (Gür, 2014: 85-86). (Harita 1, 2). 

Ege Adaları, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz'de gelişmiş bir ticaret 
ağına sahip olan Minos uygarlığının çöküşü, bu boşluğu iyi değerlendiren 
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Miken tüccarlarının faaliyetleri ile şekillenmiştir. Minosların Linear A ya-
zısını kendilerine uyarlayan Mikenler tuttukları kayıtlar ile saray kontro-
lündeki bir ekonomik ve sosyal yaşamın izlerini göstermektedir. Linear B 
yazısı ile yazılmış tabletlerin içeriklerine bakıldığında üretilecek mallar 
için ham madde sağlandığı, üretim için belli bir iş bölümünün uygulandığı 
ve üretimde görev alan işçilere saray tarafından temel gıdalarının bölüş-
türüldüğü anlaşılmaktadır. Böylece üretimi gerçekleştirilen zeytinyağı, şa-
rap ve dokuma ürünleri Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz pazarlarına ulaştı-
rılmış ve karşılığında Miken sarayının ekonomik bakımdan ayakta dura-
bilmesi için gerekli olan bakır, kalay, fildişi gibi ham maddeler alınmıştır. 
M.Ö. 14. yüzyılın sonlarına tarihlenen GH IIIA2 evresi Mikenlerin Kita Yu-
nanistan'da olduğu kadar Ege Adaları'na da hakim olduğu ve Batı Anado-
lu'dan, Kibris, Levant kıyıları ve Mısır'a kadar ticari ilişkiler gerçekleştir-
diği yükseliş dönemidir (Özgünel, 1983: 697). 

 Rodos ve Kos adalarında GH IIB ve IIIA1 evreleri ile başlayan Miken 
varlığının GH IIIA2 ile en yüksek düzeye ulaştığı bilinmektedir. Batı Ana-
dolu'da ise Miletos başta olmak üzere ticaretin izleri Müsgebi, Panaztepe, 
Limantepe, Baklatepe, Kolophon, Miletos, lasos ve Troya gibi birçok yer-
leşmede ele geçen Miken seramiği ele geçmiştir seramik örneklerinden 
anlaşılmaktadır. Bu dönemde Mykenai'de anıtsal mezar yapılarının inşa 
edildiği görülmektedir. Büyük boyutlarda, kesme taş duvar tekniğinin uy-
gulandığı görkemli bir cepheye sahip Atreus Mezarı ve Klytemnestra'nın 
Mezarı bu dönemdeki yükselişin temsilcileri niteliğindedirler (Özgünel, 
1983: 697). 

 
Batı Anadolu Bölgesinde Miken Uygarlığı Etkileşimi 
 Ege Adaları, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz'de gelişmiş bir ticaret 

ağına sahip olan Minos uygarlığının çöküşü ile bu boşluğu iyi değerlendi-
ren Miken tüccarlarının faaliyetleri ile şekillenmiştir.  

Miken uygarlığının izleri, M.Ö.16. yüzyıldan itibaren Batı Anado-
lu'nun kuzey kıyılarından güneyine doğru birçok yerleşimde ortaya çıka-
rılmıştır. Örneğin Troia, Miletos, Panaztepe, Llimantepe, Baklatepe, Ko-
lophon, Çine Tepecik ve Iasos gibi ticaretin ön planda rol oynadığı yerle-
şim merkezlerinde etkinliğini sürdürmüştür. (harita 3). Anadolu toprak-
ları üzerinde gün ışığına çıkarılan Miken uygarlığının başlıca kanıtları 
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olan seramikler çoğunlukla Batı Anadolu kıyı kentlerinde ele geçmiştir. İç 
kesimlerde ise kısmen zayıf olan bu ilişkinin, ticaret ile oluştuğu görül-
mektedir. GH IIIB evresi yani yaklaşık olarak M.Ö. 13. yüzyıl Mikenlerin 
üretmiş oldukları seramiği geniş bir coğrafyaya pazarladığı dönem ola-
rak nitelendirilebilir (Gür, 2014: 86). Batı Anadolu'da da kıyılardan iç ke-
simlere doğru aynı ticari ilişkiler gözlemlenirken, Miletos'ta Miken yerle-
şimcilerin yaşamış olduğuna dair önemli veriler bulunmaktadır (Özgünel 
1983: 698). Batı Anadolu’da tespit edilen mezarlık alanlarındaki mezarla-
rın içinden Miken kültürünü yansıtan ölü hediyeleri göze çarpmaktadır. 
Yunanistan'ın Pylos ve Teb gibi kentlerinde bulunmuş Linear B tabletle-
rinde geçen yer ve etnik isimler ise Mikenlerin Batı Anadolu'ya aşina ol-
duklarının bir diğer göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Gür, 2014: 
86). Diğer taraftan Miken Uygarlığı'nın varlığına paralel olarak bir siyasi 
gücün Batı Anadolu ve Ege Adaları'nda boy gösterdiği düşünülmektedir. 
Hitit yazılı belgelerine göre Ahhiyawa devleti farklı temsilciler ile yakla-
şık M.Ö. 1400'den itibaren Batı Anadolu coğrafyasında adından söz ettir-
mektedir.  

Belgelerde Arzava Ülkeleri ile ilişkiler geliştiren Ahhiyawa'nın arke-
olojik bakımdan Miken varlığının gözlemlendiği Miletos ile ilişkilendiri-
len Millawanda kenti üzerinde etkili olduğu ve Piyamaraduş ve Arzava 
kralı Uhhaziti gibi Batı Anadolu'daki Hitit karşıtlarının kaçtığı "adalara" 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. (Gür, 2014: 86). 

 
Miken Uygarlığı Seramiği 
Miken anlayışı içinde karşımıza çıkan ilk seramik örnekleri, Geç Hel-

las I (M.Ö. 1550-1500) dönemi seramik grubudur. Bu seramiğin Lakonia 
Bölgesi’nde, Girit etkisi ile belki de Kythera Adası’nda bulunan koloni ile 
geliştiği düşünülmektedir. (Warren, 1989: 58). Daha sonra bu seramik 
grubu, Achaea ve Arcadia bölgeleri dışında tüm Peleponnes Yarıma-
dası’nda yayılım göstermiştir. Bu dönem seramikleri hem mezarlardan 
hem de yerleşimlerden elde edilmiştir. Geç Hellas I dönemi seramikle-
rinde motiflerde görülen çeşitlilik sayıca çok fazla değildir. Bunlar arasın-
dan en yaygın kullanılanları ise spiral motifleridir. Anadolu’da ise Troia, 
Milet, Iasos’ta bu evreye tarihlendirilen seramik örnekleri ile karşılaşıl-
maktadır. Miken kapları bu evrede az sayıdaki ortak kap tipleri ile temsil 
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edilmektedir. Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan omuzdan kulplu armut 
biçimli amphora’lar sayısal olarak azınlıktadır. Geç Hellas IIA Evresi Se-
ramiği (MÖ 1500-1450), Geç Hellas IIA dönemi Miken seramiklerinde kul-
lanılan motiflerin çeşitliliği, bir önceki döneme oranla daha fazladır için 
kullanılan motifler anakaraya ait motiflerdir ve sayıca daha azdır. Bunlar 
arasında spiral, dama tahtası, taş dizisi, dikey paralel dalgalar, kutsal sar-
maşık, palmiye, pul bezek ve Geç Hellas I’den devam eden çift-balta, içi 
taralı ilmik, yapraksı motif, dalgalı çizgiler gibi motifler bulunmaktadır. 
Bu dönem’de yoğun olarak Amphora, Alabastron bulunmaktadır. Geç 
Hellas IIIA1 Evresi Seramiğinde (M.Ö. 1425-1400) kullanılan motifler, Geç 
Hellas IIB’den tanınan motiflerdir. Bu dönemde en sık kullanılan motifler 
spiral, ağ, benek ve puldur. Bunlardan spiral motifi kaplar üzerine, önceki 
dönemlere nazaran daha büyük olarak yapılmıştır. Bu dönemde kullanı-
lan seramik formaları Tek kulplu goblet, Kylix, Pitos yoğun olarak görül-
mektedir. (Warren, 1989: 58)  

Geç Hellas IIIC (M.Ö. 1230-1100) erken dönemi kaplarının, Miken saray 
merkezlerinin yıkılmasının bir sonucu olarak oldukça tek düze oldukları 
anlaşılmıştır. Geç Hellas IIIC erken seramiklerinin çoğunluğunun linear 
yani çizgisel bezeme taşıdıkları görülmektedir. Bu dönem motiflerinden en 
yaygın kullanılan grubu spiral motifleri oluşturmaktadır. Dar alansal mo-
tifler ise geniş bir yelpazede uygulanmıştır. Bunlar arasında konsantrik da-
ireler, V ve N dizileri, zigzag, dar dalgalı çizgi, yuvarlak halka zinciri ve çi-
çeksi bant kullanılan motifler arasındadır. Bu dönem seramikleri üzerinde 
uygulanan bezeme ve bezemeler tek düze olarak tanımlanmışsa da, Geç 
Hellas IIIC erken safhası yerel stillerin oluşmaya başladığı bir dönem ola-
rak kabul edilmektedir. Bu seramik örnekleri Panaztepe, Troya, Liman-
tepe, Baklatepe, Müskebi, : Iasos, Beşiktepe Mezarlığında ele geçmiştir 
(Warren, 1989: 60). (harita 4). (Resim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9). 

Anadolu’da, Miken seramiğinde boya bezeme tekniğinde görülen 
kaplar, Miken kültüründen tanınan karakteristik motifleri göstermekte-
dir. Bu motifler kaplar üzerinde genel olarak yatay ve dikey bantlar ara-
sına yerleştirilmiş olup ana motif veya doldurma motifi özelliklerini taşı-
maktadır., Batı Anadolu bölgesinin kıyı kesimlerinde birçok yerleşim ye-
rinde, boya bezemeli ve sahne betimlemeleri olan Miken seramikleri yo-
ğun olarak bulunmuştur (Erkanal, 2004: 154). 
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 Miken Uygarlığı Mezar Çeşitleri 
Miken uygarlığı mezar çeşitlerine bakıldığında mevcut özellikleri ile 

Batı Anadolu’da Kolophon, Bakla Tepe, Miletos, Troia, Panaztepe, meza-
rından elde edilen veriler sonucunda Mikenler'in yerli halk ile birlikte 
bölgede yaşadığını ortaya koymaktadır (Gür 2014: 92).  

Geç Tunç Çağı’na tarihlenen Miken Oda yapılan antropolojik çalış-
malar sonucunda ölülerin altın, bronz ve fildişi eşyalarıyla birlikte mezar 
dışındaki bir alanda yakılarak urnelere konulduğu ve urnelerin de oda 
mezara yerleştirildiği saptanmıştır (Gür 2014: 92). 

Oda Mezar: Dikdörtgen ya da daireye yakın bir plana sahiptir. Müs-
kebi’de bu plana sahip 48 Baklatepe’de 1 oda mezar bulunmuştur. (Gür, 
2014: 96). Resim 10). 

Tholos Mezar: 1922 de Kolophon’da dairesel kısa dromoslu bir Miken 
uygarlığı tholos mezarı ortaya çıkarılmıştır. İçinde birden çok bireye ait 
iskelet kalıntıları olması nedeni ile aile mezarı olarak kabul edilir. Panaz-
tepe Kazısın’da dromosu yamuk ve dromosu düz olan tholos mezar bu-
lunmuştur. (Gür, 2014: 96). (Resim 11, 12, 13, 14, 15, 16).  

Pitos Mezar: ölünün kemikleri yakıldıktan sonra külerini urnelerin 
içerisine koyup pithosun içerisine yerleştirilmiştir. Ölünün yanına çeşitli 
ölü hediyeri konulmuştur. Panaztepe, Beşiktepe mezarlığında ele geçmiş-
tir. (Erkanal-Öktü, 2018: 177). (Resim 17).  

 
SONUÇ 
Miken uygarlığının Batı Anadolu’yla iletişimine dair birçok etken bu-

lunmakla birlikte, temelde iki ana başlıkta değerlendirebiliriz. Öncelikli 
olarak ticari etkenler üzerinde durulabilir. Batı Anadolu’da önceleri yo-
ğun ilişkiler içerisinde bulunan Minoslu tüccarlarca kurulan ticari bağlar, 
daha sonraları Miken uygarlığı lehine el değiştirmiş olmalıdır. Yerleşim 
alanlarında en yoğun tespit edilen malzeme grubu olan seramik örnekleri 
arasında GH II. (M.Ö.1425 – 1390) evresine tarihlenen Miken uygarlığı se-
ramiği, Batı Anadolu’da Panaztepe, Kolophon, Kömür Burnu, Baklatepe, 
Ayasuluk Tepesi, Çine Tepecik, Badem Gediği, Troya, Klazomenai-Liman 
Tepe, Miletos ve Iasos yerleşmelerinde ele geçmiştir. Miken uygarlığı se-
ramiğine dayanarak, Batı Anadolu kıyılarından da ticari aktivitelerin yü-
rütüldüğü düşünülebilir. İkinci önemli etken; yer altı ve yer üstü zengin-
likleridir. Batı Anadolu’nun yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitliliği, 
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kereste ihtiyacını karşılayacak ormanların dağılımı ve maden kaynakla-
rının bolluğu, Mikenlerin bölgeye olan ilgisini tetiklemiştir. Batı Anadolu 
kıyıları boyunca Miken uygarlığı etkilerinin izleri en kuzeyde Troya’dır. 
İzmir ve çevresinde Miken uygarlığı izlerinin olduğu yerleşim yerlerine 
bakıldığında Ephesos, Limantepe, Baklatepe Panaztepe, Phokaia, Pitane, 
Elaia/Kazık Bağları, Larissa/ Buruncuk, Kumtepe, Nemrut Höyük Bayraklı 
Höyüğü İzmir Agorası, Sarımeşe Tepe, Halka Pınar, Ayusuluk Tepesi, Ba-
dem Gediği Tepe yerleşimleri görülmektedir. Manisa ve çevresinde Egri 
Köy, Büyük Sümbüller Köyü, Sardeis, Gavurtepe Höyüğü yerleşimleri yer 
alır. Aydın ve çevresinde ise Kuşadası Yalancı Burnu, Anaia Kadıkalesi, 
Dedekuyusu, Höyük, Kavaklı Kahve Höyüğü, Kuletepe, Castartepe, Çine 
Tepeçik Höyüğü, Aphrodisias, Miletos/Milet, Didyma/Didim yerleşimleri 
görülmektedir. Muğla ve çevresinde ise Iasos/Küren, Mylasa/Milas, Pilav-
tepe, Statonikeia/Eskihisar, Müskebi/Müsgebi, Çömlekçi Köy, Mdos/Gü-
müşlük bulunmaktadır. Çanakkale ve çevresinde ise Yeni Bademli Höyük, 
Troya, Hisarlık Tepesi, Beşik Yassıtepede’dir. Bu yerleşim yerlerinde en 
yoğun buluntu grubu olarak Miken uygarlığı seramiği bulunmuştur. Se-
ramiğin yanı sıra kült objeleri ve mimari ile ilintili olabilecek Miken uy-
garlığı mezarları bu yerleşim yerlerinin bir kısmında açığa çıkarılmıştır. 

 
EKLER 

 
Harita 1: Argolis Bölgesi (Özgünel 1983: 207, Harita 52). 
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Harita 2: Miken Uygarlığı (URL 1 Erişim tarihi: 15.05.2022). 
 
 

 
Harita 3: Batı Anadolu Bölgesi’de Miken Uygarlığı yayılımı (URL 2 Erişim ta-
rihi: 15.05.2022). 
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Harita 4: Miken uygarlığı seranik dağılımı (URL 3 Erişim tarihi: 10.05.2022). 
 

  
Resim 1: Iasos kemiklerin içinde bu-
lunduğu krater (Özgünel, 1983: lev 
XIV). 

Resim 2: Müskebi krater (Özgünel, 
1983: Lev XXVII). 

 

  
Resim 3: Beşiktepe Mezarlığı aribolos 
örneği (Korfmann, 1986: 232, res 4). 

Resim 4: Armut biçimli Myken uygarlığı 
Amphorası (Erkanal 2001: 311, çiz). 
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Resim 5: Panaztepe gaga 
ağızlı testi (Erkanal-Öktü, 
2018: 328, taf 328). 

Resim 6: Panaztepe 
sahte üzengi kulplu kap 
(Erkanal-Öktü, 2018: 326, 
taf 326). 

Resim 7: Panaztepe kü-
resel gövdeli testi (Erka-
nal-Öktü, 2018: 330, taf 
330). 

 

  
Resim 8: Troia libasyon kabı (Özgünel, 
2009: Lev. XXI). 

Resim 9: Müskebi Miken uygarlığı kabı 
(Günel, 2005: 28, res 3). 

 

  
Resim 10: Müskebi oda mezar 
Gür, 2014: 92 res 51). 

Resim 11: Kolophon oda mezar (Gür, 
2014: 96, res 44). 
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Resim 12: Panaztepe tholos mezar planı 
(Erkanal ve Öktü, 2018: 117, taf 117). 

Resim 13: Panaztepe tholos mezar 
(Erkanal ve Öktü, 2018: 140, taf 140). 

 

  
Resim 14: Panaztepe dromosu ya-
muk tholos mezar planı (Erkanal ve 
Öktü 2018: 44, taf 44). 

Resim 15: Panaztepe tholos mezar (Erka-
nal ve Öktü 2018: 146 taf 146). 

 

  
Resim 16: Panaztepe mezarlığı Taş 
Sanduka Mezar (Erkanal ve Öktü, 2018: 
237, taf 237). 

Resim 17: Panaztepe mezarlığı Pitos 
Mezar (Erkanal ve Öktü, 2018: 177, taf 
177). 
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TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERDE KEMİK ALET  
ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİK DEĞERLENDİRME 

Tuğçe Durmuş 
 
KEMİK VE KEMİK ALET NEDİR? 
Kemik latince “osteo”dan gelir. Organik ve inorganik maddelerden 

oluşmuştur. Kemik; üzerindeki kompakt doku ve içteki sünger doku ol-
mak üzere iki yapıdan meydana gelir. (Resim 1)  

Tarih öncesi dönem ilk standart taş aletin yapılması ile başlar. İnsa-
noğlu yapılacak işi kolaylaştırmak için aletler üretmiştir. Bu aletleri üret-
mek için hammadde olarak taş, kemik ve ağacı kullanmışlardır. Bunun se-
bebi doğada kolayca bulunabilir olmasıdır. Kemik ve ahşap organik ham-
maddelerdir. Bu sebeple korunma ve günümüze ulaşma olasılığı çok dü-
şüktür. Kemik aletler ahşaptan sayıca daha çok korunmuş halde bulunur-
ken taş aletlere göre ise sayıca çok daha az korunmuş halde bulunur. Ke-
mikten alet yapılmasının başlıca sebebi hammadde kolaylığı olması ile bir-
likte hafifliği, sağlamlığı ve kolay işlenebilir olmasıdır. (Resim 2) (Resim 3)  

Bir kemiğin alet olabilmesi için morfolojisinin ve formunun değiş-
mesi gerekmektedir. Kemiğin formunun değişmesi ile fonksiyonel hale 
gelmesi sonucu alet olarak değerlendirilir. (Resim 4)  

 
KEMİK ALET ÜRETİMİ 
Aleti yapacak usta yapmak istediği aletin formuna ve boyuna göre 

hangi kemiği kullanılacağını seçer (Ova 2021: 37). Alet yapmak için ham-
madde teminini etrafta bulunan hayvan leşlerinin kemiklerinden veya 
yedikleri hayvanların kemiklerinden sağlarlar. Fakat Fransa’da Quina 
Mousterien mağarasında yapılan kazılar sonucunda ele geçirilen işlen-
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miş insan kemikleriyle sadece hayvan kemiklerinin kullanılmadığı anla-
şılmıştır (Verna ve D’Errico 2011, 145). Alet yapımında kullanılan bazı ke-
mikler. (Resim 5)  

1)  Kürek Kemiği (Os Scapulae),  
2)  Kaburga Kemiği (Os Costae),  
3)  Ön kol kemikleri (Os Radius-Ulnae),  
4)  Kaval kemiği (Os Tibia),  
5)  Tarak Kemiği (Os Metacarpale- Os Metatarsale)  

 
Kemik alet üretim teknikleri başlıca; yumuşatma, yontma, yonga-

lama, kazıma, parlatma ve sürtmedir. Kemik alet yapımında taş aletler 
kullanılır. 

Yumuşatma; kemiklere şekil vermek için suda bekletilir. Bekleme 
süresi ile kemiğin kalınlığı doğru orantılıdır. Büyükbaş hayvanların kaval 
(tibia) kemiklerini ise sadece suya daldırıp çıkartmak bile yeterlidir (Osı-
powıcz 2007: 6). Burada ki amaç kemiğin suda bekletilmesiyle içerisinde 
bulunan anorganik tuzları eritmek ve organik maddelere bağlı olan elas-
tikiyetliği korumuş olmaktadır. Bu işlemin prehistorik dönemden bu 
yana yapıldığı bilinmektedir. İşlenecek kemik yeni avlanılmış bir hay-
vana ait ise kemiğe şekil vermek kolaydır. Bu sebeple herhangi bir işlem-
den geçirmeksizin direkt işlenebilmektedir (Ova 2021: 40). 

Yontma; çakmak taşı dilgi yardımıyla kemik üzerinde dar bir açıyla 
tutularak mümkün olduğu kadar kalın tabakalar çıkarılmasıyla yapılır 
(Ova 2021: 43). 

Yongalama; taş keski yardımıyla kemikten irice parçalar elde edil-
mektedir. Bu yöntem genellikle büyük boyutlu alet yapımında kullanıl-
mıştır (Ova 2021: 42). (Resim 6)  

Kazıma; bu işlem çakmak taşı bir dilginin dik açıyla tutularak ileri 
ve geri doğru hareket ettirilmesiyle yüzeyinin düzeltilmesini sağlanmak-
tadır. İşlenmiş olan kemik objenin üzerine desen veya yazı yapılacaksa 
bunlar kazıma yöntemi ile yapılmaktadır (Ova 2021: 42). (Resim 7)  

Sürtme; kemiğin aşındırılarak şekillendirilmesidir. İp veya sicim kul-
lanılarak parça çıkarılmak veya düzleştirmek istenilen bölgeye ip veya si-
cim geçirilir, bu ip/sicim zıt yönlerde hareket ettirilerek kemik yüzeyinde 
aşındırma yapılarak istenilen şekil sağlanır. (Ova 2021: 43). (Resim 8)  
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Parlatma; kemikler, balık pulu ile ya da literatüre oluklu taşlar olarak 
geçen Grooved Stones olarak bilinen taşlarla zımparalanarak parlatıl-
makta ve üzerindeki pürüzler giderilmektedir (Ova, 2021: 43). (Resim 9)  

 
KEMİK ALET ÇEŞİTLERİ VE İŞLEVLERİ 
Bız; deri ve benzeri sert malzemelerin dikiminde iğne geçirilecek 

yeri açmak için kullanılmaktadır. Üstü kısmı kalın ve uca doğru incelir, 
dar – uzun konik forma sahiptir (Karaca 2009: 36). Bız yapımında, daha 
çok küçükbaş hayvanların ön kol kemikleri (Ulna-Radius), Kaval Kemiği 
(Tibia), ve tarak kemiklerinden (Metacarpus) faydalanılmıştır (Hüryılmaz 
2006: 37). (Resim 10) (Resim 11). 

İğneler; Eğer topuzlu iğne, gözlü iğne gibi objeler yapılacak ise, dik-
dörtgen çubuklar halinde kesilmiş parçalar bıçak ya da kesici bir taş alet 
yardımıyla yuvarlatılarak biçimlendirilmektedir (Karaca 2009: 14). (Re-
sim 12) (Resim 13). (Resim 14) (Resim 15)  

Kaşık; Sıvı ya da yarı sıvı maddelerin kaptan alınmasına yarayan 
alet. Daha önce kesilmiş olan plaka kabaca kesilerek, kaşık bölümü se-
kizgen, sap bölümü dikdörtgen biçiminde yontulmaktadır. Kaba şeklini 
alan kaşığın, kaşık bölümünün üstü oyulmakta, altına dışbükey form ve-
rildikten sonra sapı işlenerek bitirilmektedir (Karaca 2009: 14). (Resim 
16)  

Spatula; yassı kesici bir alettir. Kemiklerin uzunlamasına ince bi-
çimde bölünmesi ile üretilebilmelerinin yanı sıra, sığır ve koyun keçi gibi 
türlerin yassı kemiklerinden de faydalanıldığı görülmektedir. Bu üretim 
için en uygun iskelet elemanı kaburga kemikleridir (Yavşan 2020: 144). 
(Resim 17)  

Kazıyıcı; Rötuş aletleri içinde kazıyıcı alet grubunun aktif kullanılan 
kısmı; spatulalardan farklı olarak aletin kenar ya da uç kısmıdır (Yavşan 
2020: 116). (Resim 18) (Resim 19)  

Takılar; Kıymetli, yarı kıymetli taşlarla birlikte fildişi ve kemik de 
kullanılarak yapılan takı; itibar, asalet, gösteriş sembolleri olmasının ya-
nında dinsel ve ruhsal anlam da taşımaktadır (Karaca 2009: 51). (Resim 
20) (Resim 21)  
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İğ; pamuk, yün gibi ham malzemenin eğrilmesinde kullanılan iğ, 
ince ucun diğer uca doğru kalınlaştığı yere ağırşağın takıldığı çubuktur 
(Karaca 2009: 47). (Resim 22)  

Ağırşak; yün veya iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçi-
rilen yarım küre biçimindeki objeye ağırşak adı verilmiştir (Ova 2021: 59). 
(Resim 23)  

Öreke; Sıvı karıştırıcı, ufak şişelerden malzeme çıkarılmasında kul-
lanılan kozmetik çubuğu veya çocuk oyuncağı (kukla) olduğu düşünülür. 
Fakat bu aletlerin ip sarmada kullanılan örekedir. Örekenin bezemesiz-
leri günlük yaşamda kullanılırken, üzerinde insan veya hayvan figürleri 
ile bezemelilerinin evlenmemiş kızların mezar hediyeleri olduğu düşü-
nülmektedir. Eğrilen ipin tutturulduğu öreke, en altta halka, ortada silin-
dirik gövde ve en üstte, genelde figüründen oluşmaktadır (Karaca 2009: 
48) (Resim 24)  

Aşık Kemiği; Dört yüzü de farklı aşık kemiği, çift tırnaklı hayvanla-
rın arka bacaklarının dizinden elde edilmektedir. Zar oyunlarında da ol-
duğu gibi her kenarına farklı değer verilerek oynanıyor olmalıdır. Bunun 
dışında mezar hediyesi olarak da kullanılmıştır (Karaca 2009: 46). (Resim 
25) (Resim 26)  

Zar; Küp formlu zarın, her altı yüzünde rakamları sembolize eden 
daireler bulunmaktadır. Çok fazla şekil değiştirmeyen zar, antik Çağ’dan 
itibaren neredeyse hiç değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu ne-
denle zarların tarihlemesi, tipoloji yerine konteksine göre yapılmalıdır 
(Karaca 2009: 43). (Resim 27)  

Mablak; hamur, merhem, boya vb maddeleri ezip karıştırarak yo-
ğurmak için kullanılan ve bir ucu ele alınacak biçimde saplı, öbür ucu 
yassı olan alet ya da aşure kazanlarını karıştırmakta kullanılan, uzun 
saplı ve yayvan uçlu tahta kepçe (Bulut 2016: 3). (Resim 28)  

Müzik aleti; Günlük yaşamın sevinç ve hüzünlerini, dinsel yaşamda 
tanrıya şükranı gösteren müzik için çeşitli enstrümanlar kullanılmıştır. 
Tek borudan oluşan ve dudaktan üflemeyle çalınan flüt bunlardan biri-
dir. Flüt; memeli küçükbaş bir hayvanın (koyun veya keçi) bacak kemiği-
nin porlu iç kısmı boşaltılıp üzerine yuvarlak delikler açılmasıyla yapılır 
(Karaca 2009: 42). (Resim 29)  
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BİLİNEN İLK KEMİK ALETLER  
Dünyanın bilinen en erken tarihli kemik aletleri, 2.56 milyon yıl ön-

cesine ait olan örneklerdir. Bunlar, Güney Afrika Pleistosen Dönem yerle-
şimleri olan Swartkrans, Sterkfontein ve Drimolen gibi yerleşimler ile 
Doğu Afrika’ da bulunan Olduvai Gorge yerleşimidir. Güney Afrika’da 
sürtme Tekniği ile kemik alet üretilirken Doğu Afrika’da Yontma Tekniği 
kullanılmıştır (Backwell ve D’Errico 2006: 257). (Resim 30) (Resim 31)  

 
DEĞERLENDİRME 
Kemik alet kullanımı tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar ge-

rek hammadde kolaylığı gerekse kolay işlenebilirliği sayesinde tercih 
edilmiştir. Bir kemik alet buluntusu bizlere o toplumun ya da topluluğun 
hammadde kaynağı olarak görülen hayvan türlerinin tanımlanabilmesi 
sayesinde, yerleşim ekonomisinin önemli ayaklarından olan yetiştiricilik 
ve avcılık faaliyetleri hakkında da veri sağlayan bir unsurdur. 

Kemik alet üretimindeki teknolojik gelişim de o toplumun gelişimini 
bizlere gösterir. Zaman zaman ölü hediyesi olarak da kullanılan kemik 
aletlerin hammadde açsından belirli bölgede nadiren bulunmaması se-
bebi ile yüksek bir ticari değere sahip değildir. Dönemin sanat anlayışı 
hakkında da bilgi veren bu aletler kültürel yayılım ve etkileşim hakkında 
da bilgi verir. 

 
RESİMLER 
 

  
Resim 1: Kemiğin Bölümleri Resim 2: Bağdemağacı neolitik çağ kemik alet 

örnekleri (Bulut 2018: 341 Fig. 95) 
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Resim 3: Bizans dönemine ait yüzeyi perdahlı ve süslemeli kaşık sapı (Ova 2021: 
130) 

 

  
Resim 4: Kenarları tıraşlanmış 
aşık kemiği, M.S.2-4yy. Stratoni-
keia (Ova 2021: 137) 

Resim 5: Sığır iskeleti.  
(https: //halldorviking.files.wordpress.com) 

 

  
Resim 6: Yongalama Tekniği (David 
2004: 130, Fig. 4) 

Resim 7: Kazıma Tekniği (David 2004: 
130, Fig. 4) 

 

  
Resim 8: Sürtme Tekniği (Semenov 
1964: 188) 

Resim 9: Parlatma Tekniği (David 
2004: 130, Fig. 4) 
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Resim 10: Bız Örneği (Yavşan 2020: 
277 Lev. 41) 

Resim 11: Bız Örneği (Yavşan 2020: 
260 Lev.24) 

 

  
Resim 12: Saç iğnesi (Ova 2021: 
85) 

Resim 13: Topuzsuz İğne (Karaca 2009: 
173) 

 

  
Resim 14: İğne Topuzu (Ova 2021: 90) Resim 15: Gözlü İğne (Karaca 2009: 

173) 
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Resim 16: Stilize Hayvan Motif Be-
zeli Kaşık Parçası (Karaca 2009: 
184) 

Resim 17: Spatula Örneği (Yavşan 2020: 
420 Lev. 184) 

 

  
Resim 18: Kazıyıcı Örneği (Yavşan 
2020: 439 Lev. 203) 

Resim 19: Kazıyıcı Örneği (Yavşan 
2020: 455 Lev. 219) 

 

  
Resim 20: Yüzük Örneği (Karaca2009: 
198) 

Resim 21: Boncuk Örneği (Ova 2021: 
101) 

 

  
Resim 22: İğ Parçası (Karaca 2009: 
193) 

Resim 23: Kazıma Bezameli Ağırşak 
Örneği (Karaca 2009: 194) 
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Resim 24: Öreke Örneği (Karaca 2009: 
194) 

Resim 25: Kısa Kenarları Hariç Bütün 
Yüzeyleri Tıraşlanmış Aşık Kemiği Ör-
neği (Karaca 2009: 192) 

 

  
Resim 26: Aşık Kemiği Örneği (Ova, 
2021: 138) 

Resim 27: Zar Örneği (Karaca 2009: 
189) 

 

  
Resim 28: Mablak Örneği (Yavşan 
2020: 381 Lev. 145) 

Resim 29: Flüt Örneği (Karaca 2009: 
188) 

 

 
Resim 30: Yontma tekniği ile yapılmış kemik aletler (Backwell ve D’Errico 2006: 
257) 

 



114    |    Tuğçe Durmuş 
 

 
Resim 31: Sürtme Tekniği ile yapılmış kemik aletler (D’Errico ve Backwell 2009: 
1764 
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ANADOLU’DA KIRMIZI PARLAK ÇARK YAPIMI  
(RED LUSTROUS WHEEL-MADE WARE)  
SERAMİK DAĞILIMI 

Ümmühan Ünal 
 
GİRİŞ  
İnsanlığın yerleşik yaşam düzenine geçişi ile birlikte kilin şekillendi-

rilerek yüksek ısıda pişirilmesi yoluyla elde edilen seramik, tezimin ana 
konusunu oluşturmaktadır. Seramik sözcüğü kelime anlamı olarak, Yu-
nanca “Keramos”, Almanca “Keramik”, İngilizce “Ceramic”, Fransızca’ya 
“Céramique” olarak geçmiştir (Genouillac, 1926: 307-308; Ökse, 1999: 1). 
Biçimlendirilmenin kolay olması, hammaddesi olan kilin kolay bulun-
ması, kullanım alanının fazla olması sebebiyle en küçük yerleşim yerinde 
bile kullanılmasına olanak sağlamıştır. Kil ve suyun karıştırılıp biçimlen-
dirildikten sonra dört yüz derecenin üzerinde pişirilmesi plastik özelli-
ğini yitirmesine ve eski kil haline dönüşememesine neden olmaktadır. 
Böylelikle geri dönüşümü mümkün olmadığından binlerce yıl bozulma-
dan günümüze kadar gelmiştir. Bu nedenle seramikler arkeolojik araştır-
malarda en yoğun ve yaygın olarak elde edilen en eski teknolojik ürün-
lerdir (Ökse, 2012: 11-13; 2015: 9; Özdoğan, 2019: 223-225).  

 

 
Resim 1. Seramik parçalarının üretiminden, incelenmesine kadar olan sürecin 

betimlendiği çizim (Caner-Saltık ve Demirci 2009: 34). 
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Üst Paleolitik dönemde görülen pişmiş toprak üretimi, Önasya’da 
M.Ö. 7. binde uygulanmıştır. Seramiklerin yapısı, formu, pişirilme teknik-
leri gibi etmenler incelendiğinde, kullanıldıkları devir ve toplum hak-
kında sayısız bilgi elde edilmektedir. Farklı yataklarda var olan killer se-
bebiyle seramiklerde de bölgesel olarak farklılıklar görülmektedir. Böy-
lece çeşitli bölgelerde birbirinden farklı kaplar ortaya çıkmıştır (Ökse, 
2012: 7). 

İlk seramik kaplar elde şekillendirilerek ya açık ateşte etrafına dizi-
lerek ya da düşük ısılı fırınlarda pişirilerek elde edilmiştir. Zamanla in-
sanların artan bilgisi ve gelişen teknolojiyle birlikte seramikler, çark adı 
verdiğimiz dönen tabla üzerinde biçimlendirilmeye ve yüksek ısı üreten 
fırınlarda pişirilmeye başlanmıştır (Özdoğan, 2019: 241). 

Araştırmış olduğum konu olan Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramik-
ler (RLW-m W) Geç Tunç Çağı’nda (M.Ö. 1500-1200), Doğu Akdeniz ve Ana-
dolu arasındaki ilişkileri gösteren oldukça kaliteli bir seramik grubudur. 

Yapılan araştırmalar ne-
ticesinde Anadolu, Levant, 
Mısır ve Kıbrıs’ta birçok mer-
kezde tespit edilmiştir. Ay-
rıca Anadolu’da Hitit yerleş-
melerinde oldukça yaygın 
bir kap türüdür (Mielke, 
2007: 155-165; Schoop, 2011: 
254). RLW-m W mallar üze-
rinde yapılan kimyasal ve 
petrografik analizler sonu-
cunda, seramiklerin tek bir 
bölgede üretilerek farklı böl-
gelere taşındığı ortaya çıkar-
mıştır (Kozal ve Kibaroğlu, 
2017: 312; Özdoğan, 2019: 
294-297). 
 

 
Harita 1. Anadolu, Levant, Mısır ve Kıbrıs 
genel görünümü. 
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RLW-m W mal, sadece ince 
kırmızı kumaşıyla değil, aynı za-
manda bu malda imal edilen, ba-
zıları kendine özgü olan şekil-
lerde de farklılık gösterir. Bunun 
için bir anavatan veya üretim 
merkezi kurmak, henüz çözül-
memiş bir soru olarak kalmaya 
devam etmektedir, ancak popü-
ler görüş, bunun Kuzey Suriye’de 
veya muhtemelen Kilikya’da bir 
yerde üretildiği ve diğer üretim 
merkezlerinin de Kıbrıs’ta yer al-
dığı yönündedir (Sjoqvist, 1940: 
85). 

 
Anadolu’da Kırmızı Parlak 
Çark Yapımı Seramik 
Geç Tunç Çağı’nda ve özel-

likle M.Ö. 1500-1200 yıllarını kap-
sayan süreçte Doğu Akdeniz ve 
çevresindeki yayılım alanlarında 
dikkate değer nitelikte uluslara-
rası ticaret patlaması görülür. 
Arkeolojik araştırmalar sonu-
cunda elde edilen veriler, katedi-
len mesafeler ile taşınan mal-
zeme ve ilgili ürünlerin çeşitliliği 
açısından malzemelerin hareke-
tini yepyeni bir düzeye taşır. Böl-
geler arası yapılmakta olan tica-
ret, bağımsız üreticiler ve tüccar-
lar tarafından yürütülmekte 
olup, saray ekonomisinin kontro-
lünde çeşitlilik göstermektedir 

 
Harita 2. Kırmızı Parlak Çark Yapımı 
Seramik’in muhtemel üretim merkezi. 
 
 
 

 
Resim 2. Kırmızı Parlak Çark Yapımı Se-
ramiklerin ana formları (Erikson, 1991: 
fig: 10.3). 
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(Knapp, 1991: 52; 1998: 204; Sher-
ratt, 1991: 351; 1998: 329; 2001: 
38).  

 
RLW-m W malların oldukça geniş bir dağılım alanına sahip olması 

ve dolayısıyla Doğu Akdeniz toplumlarının kültürel çeşitliliği konusunda 
bize fazlaca ipucu vermesinden ötürü yadsınamaz şekilde fayda sağladığı 
görülmektedir. Bu sebeple, RLW-m W mal grubu, Doğu Akdeniz’in bazı 
toplumlarıyla ilişkilerini aydınlatmada işaretçiler olarak hizmet eder. Gü-
nümüze kadar bahsi geçen kaplar ile ilgili yapılan çalışmalarda, seramik 
kaplar içerinde taşınan malzemenin o dönemki malzemeler içinde de-
ğerli bir malzeme olduğu varsayılmaktadır (Merrillees, 1962: 123-259; Bis-
set vd., 1994: 99-103; 1996: 203; Koschel, 1996: 159). Çünkü ticareti yapılan 
bazı malzemelerin kökeni konusunda tam anlamıyla görüş birliğine varı-
lamaz (Hauptmann vd., 2002: 1-30). Ayrıca, seramik kapların kökenini be-
lirlemek için birçok metot kullanılarak tatmin edici yanıtlara ulaşılmaya 
çalışılır. 

 
Anadolu’da Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramik 
Geç Tunç Çağı’nda ve özellikle M.Ö. 1500-1200 yıllarını kapsayan sü-

reçte Doğu Akdeniz ve çevresindeki yayılım alanlarında dikkate değer ni-
telikte uluslararası ticaret patlaması görülür. Arkeolojik araştırmalar so-
nucunda elde edilen veriler, katedilen mesafeler ile taşınan malzeme ve 
ilgili ürünlerin çeşitliliği açısından malzemelerin hareketini yepyeni bir 
düzeye taşır. Bölgeler arası yapılmakta olan ticaret, bağımsız üreticiler ve 
tüccarlar tarafından yürütülmekte olup, saray ekonomisinin kontrolünde 
çeşitlilik göstermektedir (Knapp, 1991: 52; 1998: 204; Sherratt, 1991: 351; 
1998: 329; 2001: 38). RLW-m W malların oldukça geniş bir dağılım alanına 
sahip olması ve dolayısıyla Doğu Akdeniz toplumlarının kültürel çeşitli-
liği konusunda bize fazlaca ipucu vermesinden ötürü yadsınamaz şekilde 
fayda sağladığı görülmektedir. Bu sebeple, RLW-m W mal grubu, Doğu 
Akdeniz’in bazı toplumlarıyla ilişkilerini aydınlatmada işaretçiler olarak 
hizmet eder. Günümüze kadar bahsi geçen kaplar ile ilgili yapılan çalış-
malarda, seramik kaplar içerinde taşınan malzemenin o dönemki malze-
meler içinde değerli bir malzeme olduğu varsayılmaktadır (Merrillees, 
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1962: 123-259; Bisset vd., 1994: 99-103; 1996: 203; Koschel, 1996: 159). 
Çünkü ticareti yapılan bazı malzemelerin kökeni konusunda tam anla-
mıyla görüş birliğine varılamaz (Hauptmann vd., 2002: 1-30). Ayrıca, se-
ramik kapların kökenini belirlemek için birçok metot kullanılarak tatmin 
edici yanıtlara ulaşılmaya çalışılır. 

 

 
Grafik 1. Kaplardan alınan kalıntı yüzdeleri. 

 
RLW-m W, Geç Tunç Çağı’nda (MÖ 1500-1200), Doğu Akdeniz ve Ana-

dolu arasındaki ilişkileri gösteren, Anadolu, Levant, Mısır ve Kıbrıs’ta bir-
çok merkezde kullanımı görülen kaliteli bir seramik grubudur (Eriksson, 
1993: 53-56). Bahsi geçen seramik türü en çok Kıbrıs’ta bulunmasına rağ-
men, yadsınamaz miktarlarda Anadolu, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail ve 
Mısır’ı kapsayan bölgede yayılım alanı bulur (Eriksson, 1991: 85; Eriks-
son, 1993: 87). RLW-m W mallarının Anadolu ve Mısır’daki kronolojik sı-
ralaması çok farklı olmamasına rağmen her iki bölgede bulunan kap şe-
killerinde farklılıklar vardır (Erikson, 1993: 173-174). Mısır’da birkaç ça-
nak parçası, matara biçimli kap parçaları ve kol şeklinde bir kabın bir 
parçası ile baskın şekil olan iğ biçimli şişedir. Anadolu’da ise ağırlıklı ola-
rak iğ biçimli olarak da bilinen mil şişeleri, matara biçimli kaplar ve bazı 
çanak parçaları ile kol biçimli kaplar görülmektedir. Bu büyük miktarlar-
daki RLW-m W’nin kullanımı M.Ö. 14. yy’da Mısır bölgesinde azalırken, 
Hitit topraklarında artığı görülmektedir. Anadolu ve Doğu Akdeniz’in 
farklı bölgelerinden alınan örneklerin analizleri, tüm kap örneklerin aynı 
kilden yapıldığını gösterir (Knappett ve Kilikoglou, 2007: 115; Schubert ve 
Kozal, 2007: 169-177). Bu nedenle, bahsi geçen mal grubunun farklı böl-
gelerde üretilmediği, tek bir bölgede üretildiği anlaşılmaktadır. RLW-m 
W mal grubunun kökeninin Anadolu olduğuna işaret etmektedir (Kozal, 
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2015: 53-64). RLW-m W mal grubu, Doğu Akdeniz’in uluslararası bölge-
lerle yapılan ticaretini kanıtlamada rol oynayan önemli eserden biridir. 
Tez konumu oluşturan seramik türü, M.Ö. 16. yy. ortaya çıktığı ve M.Ö. 12. 
yy. başlarına kadar üretime devam ettiği anlaşılan GTÇ çanak çömlekle-
rinin oldukça farklı bir sınıfını oluşturur.  

RLW-m W mal grubu çok belirgin özelliklere sahiptir ve günlük kul-
lanım kapları dışında lüks mal grubu olarak da tanımlanabilir. Kaliteli bir 
kırmızı hamura ve perdahlanmış kırmızı astara sahiptir. RLW-m W mal 
grubunda tabak, çanak, çömlek, testi, şişe, mil şişesi, matara biçimli kap, 
kol biçimli kap ve bunların kendi içinde farklı varyasyonları görülmekte-
dir (Todd, 2001: 13; Kozal, 2003: 65-77). Bölgeler arası dağılımının bu de-
rece geniş kapsamlı olması ve farklı kap repertuvarlarında da bulunması 
oldukça etkileyicidir. Bununla birlikte, RLW-m W mallara özgü görünen 
en önemli şey, hangi coğrafyada bulunursa bulunsun, tek bir kaynak 
alandan türediğini gösteren olağanüstü homojenliğidir. Çanaklar gibi 
bazı açık şekillerin dağılımı, RLW-m W malın kendi başına bir dereceye 
kadar değerli olması gerektiğini gösterse de, kapalı şekillerin baskın ola-
rak tercih edilmesi RLW-m W kapların büyük ölçüde içeriklerinin ticare-
tinin yapıldığını düşündürmektedir. RLW-m W kabının açıklıklarının ol-
dukça dar yapısı göz önüne alındığında, taşınan mal içeriğinin muhteme-
len sıvı yapıda olduğu olağandır. Bu nedenle değerli bir sıvının belki de 
parfümlü bir yağın taşındığı anlamına gelir. Her ne kadar bu tip tahmin-
ler karşımıza çıksa da RLW-m W malın kaynağı bir sır olarak kalır ve on-
larca yıldır çok tartışılır (Eriksson, 1993: 87). 

 
Anadolu’da Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramiğin Ele Geçtiği 
Merkezler 
Anadolu’da RLW-m W malların ele geçtiği 34 merkez bulunmaktadır. 

Bu merkezler Güneyden Kuzeye doğru sıralanarak detaylı bilgi verilmeye 
çalışılmıştır. 

RLW-m W mal grubu Geç Tunç Çağı’nın başından sonuna kadar Ana-
dolu, Levant, Mısır ve Kıbrıs’ta görülmesine rağmen, Batı Anadolu’da, Ege 
Bölgesi’nde ve Kıta Yunanistan’da birkaç parça dışında görülmez. RLW-
m W Anadolu’da Orta Anadolu Bölgesi’nde, Dağlık Kilikia Bölgesi’nde ve 
Ovalık Kilikia Bölgesi’nde görülmektedir (Kozal, 2003: 65-70). RLW-m W 
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Orta Anadolu’da tüm Hitit merkezlerinde bulunmuştur. Bugüne kadar en 
büyük grup Boğazköy kazılarında bulunmuştur (Seeher, 2002: 59-78). 
RLW-m W mal grubunun çok sayıda bulunduğu diğer bir yerleşim ise Ki-
lise Tepe’dir. Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde en fazla form çeşitliliği Ki-
lise Tepe’de görülmektedir (Kozal, 2014: 65-88). Ovalık Kilikia Bölgesi mer-
kezlerinde bu mal grubu ender bulunmaktadır (Kozal, 2003: 73). 

 

 
Harita 3. Anadolu’da Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramik Dağılışı. 

 
Geçmiş araştırmalar RLW-m W mal grubunun kökeninin Kıbrıs ol-

duğunu öne sürmektedir. Aström ve Erikson GTÇ Kıbrıs seramikleri üze-
rinde yaptıkları incelemeler neticesinde RLW- m W mal grubunu Kıbrıs 
mal grupları arasında değerlendirmişlerdir (Aström, 1972: 135; Eriksson, 
1993: 145). Erikson’un Menşeini Kıbrıs olarak belirlemesinin sebebi, 
RLW-m W malların ilk örneklerinin ve form çeşitliliğinin Kıbrıs’ta görül-
mesi ve sayıca üstün olmasıydı. Bunun dışında kaplar üzerindeki çöm-
lekçi işaretlerinin Kıbrıs -Minos yazısına benzemesinden kaynaklı RLW-
m W malların kökenini Kıbrıs olarak belirlemiştir (Eriksson, 1993: 146). 

Anadolu’da yapılan kazılardan tespit edilen arkeolojik yeni bulgular, 
Eriksson’un kaplar üzerinde yapmış olduğu değerlendirmeleri çürütmüş-
tür. Araştırmalarını daha geniş bölgelere yayan Mielke, Hitit merkezle-
rinde bulunan RLW-m W mal grubunu değerlendirmiş ve bu grubun M.Ö. 
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1500’lerden itibaren Hitit merkezlerinde görüldüğünü araştırmaları so-
nucu kanıtlamıştır (Mielke, 2007: 163). Böylece, her iki bölgede RLW-m W 
mal grubu aynı dönemde ortaya çıkmasından dolayı Kıbrıs’ın bu konuda 
öncü olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca elde edilen bulgularla RLW-m W 
formlarından bazıları sadece Kilise Tepe’de bulunmakta olduğunu ve sa-
yıca fazlalık bakımından Boğazköy’de daha fazla çıkmasından ötürü Erik-
son’un tezini çürütmektedir.  

RLW-m W formlarının kökeninin Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı 
formlarına dayandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında, RLW-m W mal 
grubunda üretilen formların Kilise Tepe’de diğer yerel mal gruplarında 
da üretildiği görülmektedir (Kozal, 2015: 55). Tüm yeni veriler, RLW-m W 
mal grubu Dağlık Kilikia Bölgesi’nin üretimi olduğuna ve bu bölgeden Hi-
tit merkezlerine ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ne gönderildiğine işaret etmek-
tedir.  

Hitit metinlerinde, tüccarlarının Ura kentinden başlayarak Doğu Ak-
deniz Bölgesi ile ticari ilişkilerini yürüttüklerinden bahsedilmektedir. Ura 
kentinin konumu henüz netleşmemekle birlikte, kentin Göksu Nehri’nin 
denize döküldüğü bölgede yer almakta olabileceği araştırmacılar tarafın-
dan kabul edilmektedir. Göksu Vadisi, RLW-m W mal grubunun kuzey 
yönde Orta Anadolu’ya ve güney yönde Kıbrıs, Levant ve Mısır’a dağılı-
mında, önemli bir rol oynamaktadır. GTÇ’nda Anadolu’da üretilen bu mal 
grubu, Anadolu’nun Doğu Akdeniz Bölgesi ile olan ticarete yoğun bir şe-
kilde dâhil olduğunu ve RLW-m W mal grubunun hem karayolları hem 
de deniz yolları üzerinden dağılımının yapıldığını belirtmektedir. 

 
Anadolu’da Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramik Teknik Özellik-
ler 
Anadolu’da yapılmış olan kazılardan ele geçen eserlerden yola çıkı-

larak hazırlanan bu çalışmada, yerel mallar ve hamurların incelenmesi 
amacıyla yapılan değerlendirmeler, diğer değerlendirmelere de temel 
oluşturacağı için büyük bir önem taşımaktadır. GTÇ dizisinin dikkatli bir 
görsel inceleme, seramik petrografisi ve INAA kullanılarak yapılan ana-
lizi sonucunda, GTÇ buluntu topluluğunun içinde özel mal grubu olduğu 
açıkça görülen bir mal grubu olan RLW-m W mal ortaya çıktı. Bahsi geçen 
mal grubu ‘yerel’ bir çoklu malzeme çalışmasından ziyade ‘küresel’ bir 
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tek ürün çalışmasına yol açar (Knappett vd., 2005: 25-29). Ayrıca kapların 
ne maksatla kullanılmış olabileceğini ve içlerinde neleri bulundurdukla-
rına da açıklık getirmek amacı ile örnek seramik parçalarının yüzeyinde 
ve içinde emilmiş ya da görünür durumda olan artıkların analizi için gaz 
kromatografisi ve gaz kromatografisi-kitle spektrometrisi kullanılmıştır. 
Doku analizinin sonuçları keramik mal grubunun son derece homojen ol-
duğunu göstermektedir. Ele geçen artıkların analizi, RLW-m W grubu 
malların muhtemelen kokulu olan bazı bitkisel yağların taşınmasında 
kullanıldığını ve bazı durumlarda kapların içinin tecrit macunu vazifesi 
gören balmumu ile sıvandığını işaret etmektedir. Bununla birlikte, RLW-
m W hakkında çeşitli merkezlerden elde edilmiş bilgiler ve malzemenin 
teknik özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla yapılan değerlendirme-
ler aşağıdaki gibidir. 

 
Hamur 
Ele alınan malzeme üzerinde yapılan incelemeler sonucu, ince ve 

kaba nitelikli hamur grubundan üretildiği anlaşılmıştır. Araştırmalar ne-
ticesinde alınan hamur örneklerinden yola çıkarak Nordstrom ve Bour-
riau (Bourriau, 1989: 184) hamuru tarif ederken: “Hamur yoğunluğu ve 
homojenliği dikkat çekicidir, 10 kat büyütmede sadece küçük öğütülmüş 
yuvarlak hava deliklerinin bir dağılımı ve biraz ince kum görülebilir. 
Daha yüksek büyütmede inceleme, mineral inklüzyonlarının genellikle 
200 mikronun altında olduğunu gösterir. Hamur rengi kırmızımsı tu-
runcu (Munsell 2.5 YR 5/8). Gözeneksiz ve hamur son derece serttir ve bü-
yük mukavemete sahiptir.” demektedirler. İncelediğim tüm örnekler ara-
sında, çok az farklılık gösterebilen ateşleme rengi dışında, bu açıklama-
dan çok az farklılık gösteriyorlar. Saf ve yüksek plastik özelliğe sahip gru-
bun hamuru ince ve katkısız olup genellikle bej renklidir; çarkta şekillen-
dirmeye oldukça uygundur; yüksek ısıda fırınlandığından sert ve pekiş-
miştir. Kap cidarları çoğunlukla incedir. Açık kırmızıdan morumsu kır-
mızı ya da ciğer kırmızısı tonlarına kadar değişen astar kabın yüzeyine 
iyi yapışmıştır ve genellikle son derece parlak açkılıdır. Kaplar içte ağız 
kenarları altında bant astar (rim slip) içerir. Söz konusu bu mal, İTÇ II son-
larında batı Anadolu’nun önemli bir kısmında İTÇ başından beri kullanı-
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lan kırmızı astarlı maldan gelişmiştir ve İTÇ III döneminin en karakteris-
tik malı haline gelmiştir. Çok iyi astarlanmış ve açkılanmış olması nede-
niyle, bu mal ile temsil edilen özelikle kâselerin ya da tüm olarak ele geç-
miş kapalı formların çarkta yapılıp yapılmadığı çok zor anlaşılmaktadır. 
Özellikle bazı kâse formlarının, öncelikle konturlarının düzgün olması se-
bebiyle, çarkta yapıldıklarını söyleyebiliriz. Küllüoba’da ele geçirilmiş 
olan bir matara parçası bunu doğrulamaktadır. Bunun dış yüzeyinde, as-
tarlamadan ve çok iyi açkılamadan dolayı hiçbir çark izi görülmezken iç 
yüzey astarlanmadığından çömlekçi çarkının izleri belirgin olarak görü-
lebilmektedir. 

İnce Nitelikli Hamur Grubu: İnce nitelikli hamur grubunda ince 
(0.1-0,5 cm) ve orta kalınlıkta (0,5-1 cm) cidarlı kapların yapımında kulla-
nılmıştır. 

Kaba Nitelikli Hamur Grubu: Kaba nitelikli hamur grubunda orta 
kalınlıkta (0,5-1 cm) ve kalın (1-2 cm) cidarlı kapların yapımında kullanıl-
mıştır. 

Yapım, Astar ve Pişme: Sürekli olarak oksitleyici koşullarda fırınla-
nırlar (Johnson, 1980: 18; Erikson, 1993: 21; South ve Steel, 2007: 182). Dış 
yüzeyi kırmızı astarla kaplanmıştır ve yüksek derece perdahlı veya nadi-
ren çizik perdahlıdır (Aström, 1972: 39-40). Ayrıca çeşitli formlar kilin iş-
lenmesi ve şekillendirilmesinde önemli bir uzmanlık ve maharet gösterir. 
Plastik özelliklere sahip bir kile işleyebilen ve yüksek sıcaklıkta (900°C -
1000°C ye kadar) pişirme koşulları üzerinde mükemmel kontrole sahip 
olan yetenekli çömlekçilerin ürünüdür. Kaliteli bir kırmızı hamura ve 
perdahlanmış kırmızı astara sahiptir. 

 
Anadolu’da Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramik Tipolojik De-
ğerlendirme 
Kırmızı Parlak Çark Yapımı Mallar (RLW-m W), diğer mallardan ge-

rek kaliteli kırmızı yapısı ile gerekse kendine özgü formlarıyla oldukça 
farklıdır. Günümüzde yapılan birçok araştırma neticesinde yayım alanını 
Mısır, Kuzey Suriye, Kilikia, Anadolu ve Kıbrıs gibi geniş alanı kapsayan 
RLW-m W malın anavatanı ile ilgili birçok araştırma söz konusudur 
(Eriksson, 1991: 89). Bu mallar üzerine yoğunlaşan ve birçok araştırmada 
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bulunan Erikson, yapığı araştırmalarda Doğu Akdeniz bölgesini öne çı-
karmıştır (Eriksson, 1991: 81-96; Eriksson, 1993: 31-58). Erikson araştır-
malarında buluntu grubunun çıkma önceliği, fazlalığı ve bazı kap işaret-
lerinden yola çıkarak hedef bölgesi olarak kendisine Kıbrıs’ı belirlemiştir 
(Eriksson, 1991: 89). 

Ancak, Eriksson’un yapmış olduğu bu çıkarım daha sonra gerçekleş-
tirilen kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda bahsi geçen mal türünün 
Anadolu’daki yayılım alanlarının çok daha geniş olduğunu ortaya koyul-
muştur. Devam eden araştırmalarda Orta Anadolu’da Boğazköy, Kili-
kia’da Kilise Tepe başta olmak üzere birçok yerleşmede bu mallara hem 
niceliksel olarak oranın artması hem de kap repertuarının daha geniş ol-
duğu ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak her ne kadar RLW-m W mal gru-
bunun ana vatanı Anadolu gibi görünse de günümüzde hala kesin olarak 
belirlenememiştir.  

RLW-m W mallara ait buluntuların bazılarında gelişmiş üretim tek-
niklerinden uzak kaba bir şekilde yapıldıkları daha sonra çark kullanımı-
nın başlaması ile malzeme ve üretim teknikleri açısından oldukça geliş-
miş ve dikkate değer form özelliği taşıdığı görülmektedir. Bu mal grubuna 
ait önemli veriler daha çok kent ve mezar kazılarından elde edilmektedir 
(Eriksson 1991: 89). Bu mallar, Anadolu’da Kilikya bölgesi çoğunlukta ol-
mak üzere Kıbrıs’a kadar tüm yerleşmelerde görülmesine rağmen, güney 
batıda yok denecek kadar bir öneme sahiptir (Eriksson, 1991: 89-90).  

Bu mal grubunda tipik kap formlarından biri olan İğ Biçimli, Ana-
dolu’da birçok merkezde bulunmasına rağmen, Geç Tunç Çağ’ının sonun-
dan sonra varlığını yoğun olarak sürdürdüğü tek yer Kıbrıs olarak devam 
etmiştir (Eriksson, 1991: 89). Bu Malların Kıbrıs’taki merkezlerdeki dağı-
lımı Eriksson tarafından tespit edilmiştir (Eriksson, 1991: 84, fig.10.1). 
Orta Anadolu’da, RLW-m W mallar Tudhaliya I’in tahta çıkmasından baş-
layarak Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar tekabül eden dönemi de 
içine alan Geç Tunç Çağ II boyunca kullanılmış olduğu bilinmektedir. Ya-
pılan araştırmalarda bahsi geçen dönemden öncesi ile ilgili herhangi bir 
arkeolojik kanıt ele geçmemiştir. Bununla beraber Ege Bölgesi’nde yapı-
lan araştırmalarda ele geçmiş buluntular daha geç döneme tarihlidir 
(Eriksson, 1991: 90). 
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RLW-m W mal grubu Orta Anadolu’da en çok Boğazköy buluntuları 
arasında ele geçmiştir. Fakat çeşitli formları bulunan mal grubunun yal-
nızca iğ biçimli şişeler ve kol biçimli kaplara ait buluntuları vardır. Bo-
ğazköy dışında daha az yoğunlukta olmakla birlikte Alacahöyük, Maşat 
Höyük, Alişar, Eskiyapar, Kültepe, Porsuk, Korucutepe, Tepecik, Tömük-
kale, Kaman Kale Höyük, Elbistan Karahöyük, Sivas-Kuşaklı gibi diğer 
Anadolu merkezlerinde de, bu iki forma ait buluntular ele geçmiştir. Batı 
Anadolu Bölgesinde Troya’dan iki, Beycesultan’dan bir parça olmak üzere 
RLW-m W malına ait buluntu azınlıktadır. Bunlara ek olarak Mersin Yu-
muktepe, Tarsus Gözlükule ve Kinet Höyük’te birkaç parça ele geçmiştir 
(Kozal, 2003: 66). Anadolu’da Kilise Tepe’de bu mal grubuna ait oldukça 
fazla parça ele geçmiştir. Orta Kilikia’da yer alan Kilise Tepe’de geniş bir 
form çeşitliliği ile temsil edilen bu mal grubu, Çukurova Bölgesi’nde; iğ 
biçimli şişeler, kol biçimli kaplar, matara biçimli şişeler ve testi formla-
rıyla temsil edilmektedir. Önemli bilim insanından biri olan French, yap-
tığı bir takım araştırmalar sonucunda Göksu Vadisi boyunca belli başlı 
yerleşim alanlarında RLW-m W’nin yaygın olduğunu belirtmiştir 
(French, 1965: 177-201). RLW-m W mal grubuna ait en fazla örnek Doğu 
Akdeniz bölgesinde oldukça fazla iken Anadolu’nun kuzeyinde bu mal 
grubunun oranı oldukça düşüktür (Kozal, 2003: 66). RLW-m W mal gru-
bunun yaygın olarak bilinen formlarından bazıları şunlardır:  

1- İğ biçimli Şişeler (Spindle Bottle)  
2- Kol Biçimli Kaplar (Arm-Shaped Vessel)  
3- Matara Biçimli Şişeler (Pilgrim Flask)  
4- Geniş Çanaklar  
5- Çömlekler  
6- Testiler  
Bu mal grubuna ait bunlar dışında yine tabak, çanak, çömlek gibi 

aynı kaliteli hamurdan yapılmış formlarda bulunmaktadır (Eriksson 
1991: 93). RLW-m W malların hâkim olduğu döneme bakacak olursak, o 
zamanda siyasi ve sosyal açıdan Hititler’in gücünü arttırmasıyla birlikte 
Suriye’de etkin olmasıyla Doğu Akdeniz’de dengeleri tamamen değiştir-
miş olması bu mal grubunun Anadolu’da tanınmasını sağlayarak hem 
önem kazandırmış hem de sayısını arttırmıştır. Adalar üzerinde yapılan 
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araştırmalar ve bunlardan yola çıkarak o dönemde Suriye üzerinden Hi-
tit’ler le ticaret yapılıyor olmalıydı (Eriksson, 1991: 94).  

RLW-m W malların bugüne kadar yapılan araştırmalar kapsamında, 
değişik bilim adamlarının farklı değerlendirmeleri ve adlandırmaları so-
nucunda tezimizde kendi oluşturduğumuz sistemde üç bölüm halinde ele 
alınmıştır. İncelenen malzeme, ilk olarak kapların ağız çapının gövde ge-
nişliğine oranına bakılarak “Açık Kaplar”, “Kapalı Kaplar” ve bunu takip 
eden özel yapım kaliteli malzeme grubunun olduğu “Özel Kaplar” olarak 
üç gruba ayrılmıştır. Daha sonra kapların ağız çapının yüksekliğe oranı 
ve işlevlerine göre bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre açık kaplar 
içerisinde tabaklar, çanaklar; kapalı kaplar içerinde şişe, testi, çömlek ve 
özel kaplar içerinde İğ Biçimli Şişesi, Matara Biçimli Şişe ve Kol Biçimli 
Kaplar olarak ele alınmıştır.  

Açık Kaplar  
Ağız çapı oranının ya da gövde genişliğinin kap yüksekliğinden fazla 

olması ile birlikte, ağız kenarı dışarıya doğru eğim gösteren geniş ağızlı 
kaplar, “Açık kaplar” olarak adlandırılmaktadır (Ökse, 1993: 48). Tabak ve 
Çanak olmak üzere iki farklı form altında toplanmaktadır. 

 
Tabaklar 
Ağız çapı yüksekliğinin yaklaşık dört katından fazla olan, derinliği az, 

yayvan kaplara tabak adı verilmektedir (Ökse 1993: 49). RLW-m W mal 
grubun ait en çok örnek Hacılar Büyük Höyük (Umurtak, 2012: 27-28) ve 
Troya’da (Blegen, 1950: 52) bulunmaktadır. 

 

 
Resim 3. Kırmızı parlak çark yapımı seramiklerden tabak formu (Fischer ve 
Bürge, 2017: Fig. 18, s. 183). 
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Çanaklar  
Ağız çapı yüksekliğinin iki katından fazla olan geniş kaplar çanak, 

ağız çapı yüksekliğinin iki katından az olan kaplar ise derin çanak ya da 
kâse olarak nitelendirilmektedir (Ökse, 1993: 49). Genel olarak altı ana 
tipe ayrılmıştır. RLW-m W mal grubun ait örnekler Kilise Tepe’de (Han-
sen ve Postgate, 1999: 113; Kozal, 1999: 39), Hacılar Büyük Höyük’de 
(Umurtak 2012: 27-28), Dede Mezarı’nda ve Boğazköy’de bulunmaktadır. 
Tarsus Gözlükule’den ele geçmiş tüm RLW-m W kaplar ise sadece çanak-
lardır (Kozal, 2005: 136). 

 

 
Resim 4. Kırmızı parlak çark yapımı seramiklerden çanak formu çizimi. 

 
Kapalı Kaplar 
Gövdenin ağız kenarına doğru daralarak biçimlendirildiği, ağız çapı 

yükseklik ve gövde genişliğinin yarısından fazla olmayan kaplara, ağız 
çapının gövdeye oranla dar oluşu nedeniyle “Kapalı kaplar” adı verilmek-
tedir (Ökse, 1993: 54). Şişeler, Testiler ve Çömlekler olmak üzere üç farklı 
form altında toplanmaktadır. Kapalı kaplara ait en fazla örnek Çingen-
tepe’de akıtacak, kulp ve ağız parçalarından oluşur (Symington, 2001: 
174).  

 
Şişeler 
Yüksekliği gövde genişliğinden fazla olan, uzunca boyunlu, nadiren 

boyunsuz, ağız açıklığı kap genişliğinin yarısından az olan kaplar şişe ola-
rak adlandırılmaktadır (Ökse, 1993: 56). En fazla bulunan örnek Aççana 
Höyükten çıkmıştır (Kozal, 2015: 53- 64). 
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Resim 5. Kırmızı parlak çark yapımı seramiklerden şişe formu (Özgüç, 1988: 

pl. 26: 1-2, 155, fig. 13-14; 156, fig. 16). 

Testiler  
Dar ağızlı, boyunlu, tek dikey kulplu, emzikli ya da emziksiz çömlek 

biçimli kaplara testi adı verilmektedir (Ökse, 1993: 57). Genel olarak iki 
tipe ayrılmıştır. Testiler ait örnekler en çok Soli Höyükte (Yağcı, 2003: 99), 
Hacılar Büyük Höyükte (Umurtak, 2012: 27-28), Maşat Höyükte (Jean, 
2003: 85), Eskiyapar Höyükte (Sipahi, 2011: 89-92), Boğazköy’de (Orth-
mann, 1963) bulunmuştur.  

 

 
 

Resim 6. Kırmızı parlak çark ya-
pımı seramiklerden testi formu 
(Fischer ve Bürge 2017: Fig. 22, s. 
54). 

Resim 7. Kırmızı parlak çark yapımı sera-
miklerden çömlek formu (Eriksson, 1993: 
şek. 3, s. 18). 

 
Çömlekler 
Gövde genişliği ile yüksekliği yaklaşık olarak birbirine eşit, ağız çapı 

gövde genişliğinin yarısına yakın olan, boyunlu ya da boyunsuz kaplar 
çömlek olarak değerlendirilmektedir (Ökse, 1993: 55). Hacılar Büyük Hö-
yükte (Umurtak, 2012: 27-28), Beycesultan’da (Lloyd ve Mellaart, 1962: 
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199), Dede Mezarı’nda ve Boğazköy’de (Orthmann, 1963) örnekleri bulun-
muştur. 

 
Özel Biçimli Kaplar  
RLW-m W grubu mallar arasında en karakteristik yapıya sahip üç 

ayrı tip bulunmaktadır. Genel olarak RLW-m W mallar denildiğinde akla 
gelen bu üç tip form bakımından farklılık göstererek mal grupları ara-
sında dikkat çeker. 

İğ Biçimli Şişe 
İğ biçimli şişeler uzun, dar ve silindirik bir gövdeye sahiptir. Bu özel-

likler bakımından, ticarete ve sıvı ve ticari malları depolamaya uygun ol-
duğunu gösterir (Kozal, 2003: 67). Bu form, ticarette yağ reçine, parfüm 
taşımak için veya ağzının uygun durumu nedeniyle dinsel ritüellerde kul-
lanılıyor olmalıydı. Bu forma ait buluntular: Kilise Tepe (Mellaart, 1958: 
Pl.4, no.38), Tekirköy (Kozal, E.1999: Pl 8: 2), Tömükkale (Symington, 2001: 
176), Soli Höyük (Yağcı, 2003b: 99), Mersin Yumuktepe (Kozal, 1999: 29), 
Aççana Höyük (Kozal 2015: 53- 64), Porsuk (Kozal, 1999: 42; Kozal, 2003: 
70), Kuşaklı- Sarissa (Hüser, 2007: 93) ve Elbistan Karahöyük’te bulun-
muştur. 

 

 
Resim 8. Kırmızı parlak çark yapımı seramiklerden mil şişesi örneği (Uysal ve 

Çiftçi 2022: Resim 11, s. 365). 
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Matara Biçimli Şişeler 
Bu formun oval gövdeli tipi geleneksel olmayan ve nadir bir formdur 

(Eriksson, 1991: fig 10.3). Kulplar, boyun ortasından, omuzlara kadardır. 
Gövde üzerinde, bazı dairesel izleri vardır. Geç Tunç II dönemi boyunca, 
matara biçimli şişelerin birçok formu, doğu Akdeniz’de yayılmıştır. Bu 
form, Anadolu kaynaklı benzer kaplardan etkilenmiş gibi görülmektedir 
(Yağcı, R. 2003b: 95). Bu forma ait örnekler, Kilise Tepe (Hansen ve 
Postgate, 1999: 113; Kozal, 1999: 39), Tömükkale (French, D. 1965: fig. 12, 
no.6), Tekirköy (Symington, 2001: 176), Aççana Höyük (Kozal, 2015: 53- 
64), Tarsus Gözlükule (Eriksson 1991: 90), Soli Höyük (Yağcı, R.2003: fig. 
14a-b-c), Maşat Höyük (Jean, 2003: 85) ’de bulunmuştur. 

 

  
Resim 9. Kırmızı parlak çark yapımı se-
ramiklerden Matara biçimli şişe örneği 
(Eriksson 1993: şek. 5b, 915). 

Resim 10. Kırmızı parlak çark yapımı 
seramiklerden Kol biçimli libasyon 
kabı örneği (Eriksson 1993: şek. 7, 
1014). 

 
Kol Biçimli Kaplar 
Kol biçimli kaplar ticari mal taşımaya uygun değildir. Form özellik-

leri bu kapların libasyon için kullanıldıklarını göstermektedir. Muhteme-
len günlük kullanım kaplarına ait değillerdir. İçi boş boru tipli libasyon 
kaplarıdır. Kilise Tepe (Hansen ve Postgate, 1999: 113; Kozal 1999: 39), 
Kozlubucak (Kozal, 1999: 43), Aççana Höyük (Kozal 2015: 53- 64), Çingen-
tepe (Symington, 2001: 174), Porsuk (Kozal, 1999: 42; Kozal 2003: 70), Ku-
şaklı- Sarissa (Hüser, 2007: 93), Kayalıpınar ve Boğazköy’de (Orthmann, 
1963) örnekleri vardır.  
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SONUÇ 
Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramik ile ilgili olarak bu güne kadar 

yapılan çalışmaların çoğunda, M.Ö. 2. bindeki özel seramik türü olan bu 
malzemenin Anadolu’da dağılım alanı olarak Doğu Akdeniz ve çev-
resi’nin kabul edildiği görülmektedir. Bu dağılım alanının en kuzey nok-
tası ise Boğazköy olup, bu sınırın daha kuzeyinde Kırmızı Parlak Çark Ya-
pımı Seramik türünün bulunmadığı düşünülmektedir.  

Ele alınan malzemenin büyük bir kısmı Boğazköy ve Kilisetepe kazı-
larında ele geçse de Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde en fazla form çeşitli-
liği Mersin ilinin Mut ilçesine bağlı Kışlaköy yakınındaki Kilisetepe’de ele 
geçmiştir. Bunun dışında Dağlık Kilikya ve Ovalık Kilikya adıyla bilinen 
bölgedeki eski yerleşim yerlerinde Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramik 
malzemesi’nin varlığı bilinmektedir.  
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SOSYAL MEDYANIN BİREYLER ÜZERİNDE 
YARATTIĞI BEGENİLMEME KORKUSU,  
SUÇ KORKUSU VE TEPKİSİZLİK ALGISI  
ÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME 

Gül Kader Sayyar 

GİRİŞ 
Gelişen teknolojiye paralel olarak ve internetin de görece özgürlük 

ortamı olarak görülmesi bireylerin kendilerini ifade etme biçimleri ve 
varlıklarını kanıtlama ihtiyacının sanal ortamlara doğru kaymasına ne-
den olmuştur. Bireyler kendileri anlatma ve anlaşılma ihtiyaçları günü-
müzde sosyal medya araçları ile karşılar hale gelmektedir. Sosyal medya 
bireylerin içerik paylaştıkları, geri dönüt alabildikleri, kullanıcı müdaha-
lesine açık sanal ortamlardır. Sosyal medya sayesinde bireyler arasındaki 
mesafeler yok olmaya başlamıştır. 

Akıllı telefonlar ve internetin gelişimi ile sanal ortamları ve sosyal 
medyayı kullananların sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. 
Bireylerin görünürde iletişim amaçlı kullandıkları sosyal medyanın gizli 
işlevlerinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sosyal medya bireylerin 
kendilerini başkaları tarafından nasıl göründüklerini, nasıl biri olmaları 
gerektiklerini ve hatta nasıl yaşamaları gerektiği konusunda yönlendirici 
bir araç olarak yaşamımızı derinden etkilediği söylenebilmektedir. Birey-
ler her şeylerini beğenilmek üzere kodlamaktadırlar, beğenilmedikleri 
zamanda mutsuzluk ve korku gibi hisleri yaşmaktadırlar.  

Zaman içerisinde sanal ortamların ve sosyal medyanın işlevlerinin 
giderek evrimleşmesi ile sosyal medyada, suç gibi büyük toplumsal olay-
ların yaşanmasına kadar uzanmıştır. Suç çok eski tarihlerden buyana top-
lumun en büyük sorunu haline gelmiştir. Suç gibi büyük bir sorunun de-
netimi yetersiz olan sanal ortamlara taşınması da kontrolünü oldukça 
zorlaştırmıştır. Ayrıca sosyal medyada gördüğümüz şiddet içerikli video, 

 Unvan ve Yazar bilgisi eklenecek
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haber ve fotoğraflar bireylerde benimde başıma gelir düşüncesi ile ya da 
benim ölümüme de sebep olur gibi düşüncelerle kendilerini güvenli ilan 
etikleri alanlarda tutmaya ve belirledikleri bireylerle iletişim kurma gibi 
sınırlamaya gittikleri görünen bir gerçektir.  

Sosyal medya hayatımızın birçok alnında etkili olmaya başlaması ile 
artık geleneksel medya araçlarının yerini alan yeni medya araçlarına du-
yulan ihtiyacın artığını söylemek mümkündür. Sosyal medya sayesinde 
bireyler artık bir tıkla dünyanın herhangi bir yerinde haberi veya olayları 
çok kolay bir şekilde öğrene bilmektedir. Sosyal medyanın bu gücünü 
fark eden bireyler sanal ortamın açıklarını bularak her türlü suçu işleye 
bilme ve göstere bilme potansiyeline sahiptir. Oluşan bu güç nedeni ile 
bireylerde suç korkusunun ve tepkisizlik algısının oluşmasına neden ol-
maktadır. Suçların artması ile bireylerin her türlü olaya alışmış bireyler 
haline gelmemiz ile bireylerde tepkisizlik algısı oluşmasına neden olmak-
tadır. Çalışmamız da sosyal medyanın bu yarı denetimli ortamında birey-
ler üzerinde oluşan beğenilmeme korkusu, suç korkusu ve tepkisizlik al-
gısı üzerine odaklanılmıştır.  

 
Sosyal Medya Nedir? 
Sosyal medya Web 2.0 teknolojisinin bireyle sunduğu imkanlar doğ-

rultusun da içerik paylaştıkları, kullanıcı müdahalesine açık, ger dönüt 
alabildikleri sanal mecralardır (Atalay, 2014: 23). Sosyal medya aynı za-
manda kişilerin bilgi alışverişi yaptıkları, resim, video, fotoğraf, fikir ve 
hayat hikayelerini paylaştıkları kullanıcının kontrolün de olan sanal or-
tamlardır (Söner & Yılmaz, 2020: 52). 

Sosyal medya, 1970’lerde araştırma grupları tarafından sosyal, psi-
kolojik, ekonomik, kültürel konular hakkında bilgi ve iletişim için kulla-
nılmak üzere ortaya çıkarılmıştır. 1990’larda internetin hayatımıza gir-
mesi ile sosyal medyanın işlevinde değişmeler meydana gelmiştir. Artık 
sosyal medyada anlık olarak iletişim kurma, bilgi aktarma ve duygusal 
bir tatmin aracı haline gelmiştir (Aras, 2019: 67). 

Sosyal medya kullanıcıları hem takip edilmekte hem de takip etmek-
tedir. Sosyal medyada zaman ve mekan sınırı olmadan içerik paylaşa bil-
dikleri ortamlardır. Bireyler sosyal medya sayesinde bilgi ve düşünce 
paylaştıkları hatta gruplar oluşturarak toplumsal olarak etkileşim içeri-
sinde oldukları ortamalardır. Sanal ortamlarda bireyler kimliklerini giz-
leme ye ve başka biri gibi tanıtma ihtimalinin oldukça yüksek oldukları 
ortamlardır. Gelişen internet teknolojisi sayesinde kişiler artık gündemi 
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ellerindeki telefonlarında ve sosyal medyalarından çaba sarf etmeden 
bilgilere ulaşa bilmektedirler. Sosyal medyalar eğlence ortamı ve sosyal 
medya kaynaklı iş ve mesleklerin oluştura bildikleri ortamlardır (Bahar, 
2018: 11). 

Sosyal medyanın bu gibi işlevlerinin çeşitlenmesi ile birlikte gençle-
rin özenerek başkaları gibi yaşama, başkası olma ve kısa yoldan çok para 
kazanma gibi bir boyutunun artarak devam ettiği görülmektedir. 

   
Beğenilmeme Korkusu 
Sosyal medyanın gündelik yaşamımıza oldukça hızlı entegre olması 

ile benliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızın oluşumunu bu gibi sanal or-
tamlara bağlamamıza neden olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda benlik tasarımına bakacak olursak bireylerde top-
lumda anlaşılan, kabul görülen ve istenilen bütün özelliklerin bulunması 
anlamına gelmektedir. Kişilerin var olan kimliklerine ve kendilerini ifade 
etme bicileri konusunda yönlendiren, bireylere ait özelliklere yönelik gö-
rüş bildiren olgular olarak tanımlana bilinmektedir. Bireylerin benlikle-
rine ait genel bir çatı olmaktadır (Söner, 2019: 23). 

1990-2000’li yıllarda sosyal medyada paylaşım biçimleri hayatımıza 
girmiştir. Aynı zamanda bu dönemde internet ortamında kimliklerimizi 
gizleyerek yer alırken internette ulaşmada zaman ve çaba harcanılmak-
tadır. 2000-2007 arasında ise bireyler henüz internetin gücünü tam anla-
mıyla keşfedememişlerdir. Bu dönemde kişiler daha çok gidilen mekan-
lar, yenile ve içilen şeyler paylaşılmakta hatta gittiğimiz yerleri belirten 
uygulamalar kullanılmaya başlanılmıştır. Sosyal medyanın yüz yüze ile-
tişim kurma imkanı sağlayan bir ortam haline dönmesi ile artık genç, ye-
tişkin ve yaşlılar tarafından duygusal tatmin aracı olarak kullanılmaya 
başlanılmıştır (Alioğlu, 2016: 3). 

Weber’e göre sosyal medya bireyler arasında ortak çıkar ve ilişkile-
rin bulunduğu ve benzer yanlarını olan kişilerle iletişime geçmekte ken-
dilerini ifade edebildikleri ve daha çok bireye uluşmak için oluşturulan 
ortamlardır (Aras, 2019: 68). Bu tanımdan hareketle bireyler daha fazla 
insana ulaşarak kedilerini göstererek ve başkaları tarafından beğenilmek 
için sanal kimliklerini güçlendirmeye çalıştıkları dijital ortamlardır. Belik 
gelişimini gerçek hayatta yeterli düzeyde geliştiremeyen bireyler sanal 
dünyadaki sanal benliklerini geliştirmek için bilişim dünyasının her türlü 
açıklarını kullanmaktadırlar. Bu yaparken sahte kimlik kullanmaktalar 
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ve photoshop uygulamaları ile bedensel olarak toplumca beğenilen ölçü-
lere ulaşmaya çalışmaktadırlar. 

“Goffman benlik sunumu ile doğrudan ilişkili ilk eserlerden biri olan ve 
bu alanda yeni bir bakış açısı kazandıran “The Presentation of Self in Every-
day Life” (Gündelik Yaşamda Benlik Sunumu) adlı eserini 1959’da yazmış-
tır. Bu kitabında Goffman kendilik sunumunu dramaturjik (tiyatro) kura-
mıyla açıklamaktadır. Goffman bu kuramda hayatı bir tiyatro oyununa 
benzetmekte ve bu oyundaki her bireyin izleyiciler için farklı roller oynadık-
larını söylemektedir. Goffman’a göre insanlar, sosyal kimliklerine göre 
farklı rolleri hayata geçiren aktörlerdir.” (Özdemir, 2015: 114)  

Goffmana göre bireyler alkış almak için etrafındakilerin beğenisini 
kazanmak için değişik rollere büründüklerini ve geri dönütler sayesinde 
de arzu edilen kimlikleri var etmeye çalıştıkları görülmektedir. Goffman 
bireylerin sahne arkasında rollerini sahne önüne en iyi şeklide oynamaya 
çalıştıklarını söylemektedir. Bu bağlamda sosyal medya da bireyler sahne 
önündeki davranışları sergilemektedir. Yani beğenilmek alkışların hep-
sini toplamak için toplumca ideal ve beğenileni yapmaya çalıştıkları gö-
rülmektedir (Özdemir, 2015: 114).  

Sosyal medyada kullanıcıları sosyal sermayelerini yani kimliklerini, 
tanıdıklarını, ilişkilerini, isimlerini ve beğenilerini sanal ortamlara aktar-
makta ve artırmaya çalışmaktadırlar. Bireyler sanal ortamlarda ve sosyal 
medyada kendilerini çekici göstermek için çeşitli yöntemlere başvurmak-
tadırlar. Örnek verecek olursak zaman zaman popüler olan mekanlara 
(starbucks vb.) gitmek için ceplerinde olan son paraya kadar kullandık-
ları görülmektedir. Kişiler sanal dünyadaki statülerini de oldukça önem-
semektedirler. İdeal olan denilse de yüceltilen sanal kimliklere ulaşmak 
için sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Yine aynı bireyler sanal dünyada 
arkadaş ve hayranlarının beğenisini kazanmak için en güzelini yapmaya 
çalışmaktadırlar. Beğenilmediğini hissettiklerinde mutsuz olmakta ve 
korku duymaktadır (Alioğlu, 2016: 12). 

Sosyal medyada beğenilmek ve taktir görmek için bireyler gündemi 
sıkı takip etmekte ve o gün içerisinde hangi konular ilgi çekiyorsa (kadına 
yönelik şiddet, spor vb.) onunla ilgi paylaşım yaparak beğenilmek istedik-
leri de görülmektedir. Bireylerin sanal kimlikleri ön plana çıkararak on-
tolojik varlılarının gelişimini gerileten bireyler haline geldikleri ve günü-
müzün en önemli sorunlarından biri olduğu düşülmektedir. 
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Suç Korkusu ve Tepkisizlik Algısı 
Suç toplumlar için her zaman güveli tehdit eden bir olgu olduğu için 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumda kabul görüne-
nin dışına çıkmak yani normal dışı davranışlar olarak adlandırılmaktadır. 
Suç korkusu ise bireyler üzerin de oluşturduğu olumsuz duygu durumla-
rını ifade etmektedir. Bunlardan ilki bireyin suçun faili olma ihtimaline 
karşı duyduğu korku ve sonucunda da cezai sonuçlarına karşı duyulan 
korku ikincisi ve en önemlisi ise herhangi bir suçun mağduru olma ve so-
nuç olarak ta maddi ve manevi kayıp yaşam diğeri ise hayatını kaybet dü-
şüncesine karşı duyduğu korku durumudur (Şenol & Gülver, 2020: 27). 

Suç korkusunu tetikleyen birçok durumla karşılama ihtimalimiz ya-
şadığımız toplumda oldukça yüksektir. Örneğin tanıdığımız birinin ba-
şına gelen suç içerikli davranışlar ya da bu davranışların geleneksel 
medya ve yeni medya içerisinde ki sosyal medya ortamlarında gösteril-
mesi suç korkusunu tetikleyen en önemli konulardır. 

“Suç korkusu ile ilgili çalışmalar 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Dev-
letlerinde yaşanan siyasi ve sosyal sorunların (Kennedy suikastı, gettolarda 
yaşanan isyanlar ve ırksal problemler gibi) ardından başlamıştır. Kanun Uy-
gulama ve Adalet Dairesi Başkanlık Komisyonu’nun (President’s Crime Co-
mission on Law Enforcement and Administration of Justıce) 1966 yılında yap-
tırdığı çalışma, Amerikalıların önemli bir kısmının suç mağduru olmaktan 
korktuğu ve söz konusu korku nedeniyle davranışlarını kısıtladığını ortaya 
koymuştur. Rapora göre halkın %43’ü suça maruz kalma korkusu nedeniyle 
gece dışarı çıkamamakta, %35’i yabancılarla konuşmamakta, %21’i gece ara-
bayla gitmeyi tercih etmekte, %20’si ise suça maruz kalmamak için başka bir 
muhite taşınmak istemektedir (Jackson, 2006: 4).” (Öztürk, 2015: 254)  

Bu gibi haberlerin medya ve sosyal medya gibi ortamlarda sık sık 
gösterilmesi ile bireylerin zihinlerine kazınarak bireyler üzerinde gü-
venli alan oluşturma güdüsü yaratığını da söylemek gerekmektedir.  

Bu bağlamda yapıla akademik çalışmalarda modern toplumların en 
önemli soru haline gelen suç korkusu bireylerde sadece psikolojik bir 
korku değil toplumsal olarak ta sorunlara neden olduğu görülmektedir. 
Bunlar toplumsal dayanışma ve istikrarda zayıflık, toplumda düzeni bo-
zan insanlar arasında ayrışma ve düşmanlığı körüklediği görülmektedir 
(Öztürk, 2015: 254). 

Teknolojik gelişmelere paralele olarak suçun içerikli davranışların 
medyada gösteriliş şekilleri topluma olaylara karşı bakış açılarını önemli 
bir derecede etkilemektedir. Bu nedenle de televizyon, bilgisayar, sosyal 
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medya gibi araçların suçun davranışlarının sosyal temsili açısından ol-
dukça önemlidir (Er, Elmas & Sayar, 2018: 65). İster geleneksel medya ol-
sun ister yeni medya araçları olsun suç içeriklerini yanlı olarak anlatma 
ihtimalleri oldukça yüksektir. Yani faili oldukça kötü mağduru oldukça 
masum gösterme gibi durumların oluşmasına neden olmaktadır. Aynı za-
manda sosyal medya kişileri yönlendirmede günümüz teknolojileri içeri-
sinde en önemli araç olarak yerini almaktadır.  

Sanal yollarla işlenen suçların ve buna bağlı suç korkusunu körükle-
yen içeriklerin teknoloji odaklı artması ile her türlü suçun sanal ortamda 
işlene bileceği görülmektedir. Örneğin kalp rahatsızlığı olan bir bireyin 
telefonuna bireyden habersiz bir uygulama indirilerek korkutulmaya ça-
lışılması ile birey kalp krizi geçirerek hayatına son verebilme ihtimali ol-
dukça yüksektir. Bu da bize de teknolojik aletlerimizi kimse ile paylaş-
mama gibi bir korku durumu yaratması olası bir sonuç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Bilişim sitemindeki yetersiz koruma nedeni ile suç işleme ve işletme 
olasılığı oldukça yüksektir. Bu bilim sistemindeki açıklıklar nedeni ile bi-
reyle sanal hayatta sosyal medya araçlarını kullanarak suç işleme potan-
siyelini artırmaktadır. Bireyler gündelik hayatlarında suça karşı nasıl ted-
bir alıyorsa sanal ortamlarda da o derece önlem almaları gerekmektedir 
(Bahar, 2018: 4). 

Dijital dünyada kimlikleri olan bireylerin, sosyal ilişkileri, beğenileri, 
gezdikleri yerler, çalıştıkları yer, sosyal medya paylaşımları, ait oldukları 
topluluklar, eğitimleri ve hangi partiyi oy verecekleri vb. birçok kişisel 
bilgilere ulaşıla bilinmektedir. “Londra merkezli Cambridge Analytica 
adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesapların-
dan izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD’de Kasım 2016’da yapılan baş-
kanlık seçimleri ile İngiltere’de Haziran 2016’da gerçekleşen Avrupa Bir-
liği Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, 
küresel ölçekte bir krize yol açmıştır.” (Bahar, 2018: 23) veri madenciliği 
ile benzer olayların yaygınlaşması bireylerin kişisel verilerinin güvenli 
konusunda tedirgin olmalarına ve dijital araçları kullanma konusunda 
korku ve kaygı duyulmalarına neden olmaktadır. 

Sosyal medya suç içerikli davranışların fazlaca gösterilmesi suç kor-
kusunu tetiklemekle birlikte bireylerin suç içerikli davranışlara (şiddet, 
hırsızlık, tecavüz) tepkisiz kalmalarına neden olmaktadır. 

Sosyal medya ve kitle iletişim araçları toplum yansıması niteliğini ta-
şımaktadır. Bu ortamlarda toplumu bilgilendirmek amaçlı yapılıyormuş 
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gibi görünse de verilen gizil mesajlar toplumsal algı boyutunda genel tep-
kisizlik duygusunu yaratarak verdikleri masajların doğru olduğunu algı-
sını oluşturmaya çalışmaktadırlar (Aydoğan, 2019: 185). Örnek verecek 
olursak sokakta bir kadına eşi tarafından şiddet uygulandığını görmeme-
mize rağmen yardım etmek yerine “ben yardım etmesem de başkası yar-
dım eder” gibi düşüncelerin oluşmasına neden olmakta bu bağlamda da 
sosyal medyada bu gibi olayların sonucunda yardım edenlerin başına ge-
lenler sık sık gösterilerek bireyler üzerinde bu benzer davranışların oluş-
masına neden olmaktadır.  

 
SONUÇ 
Günümüz artık bilişim çağı içerisindedir. Yetişen bireyler bu çağa 

ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar. Dijital dünya olmadan ilerle-
mek pekte mümkün değildir. Artık iletişim için bile telefon numaraları 
istenilmeden sosyal medya adresleri istenilmektedir. Sosyal medyanın 
kitleleri yönlendirme gibi büyük bir işlevinin olması dijital çağın vebası 
olarak görülmektedir. Bireyler yaşam kalitelerini tamamen sosyal medya 
aracı ile belirlemektedirler. 

Sosyal medyanın bireylere sanal kimlikler kurarak ontolojik varlık-
ları ile çatışmalar yaşamasına neden olmaktadır. Benlik tasarımı açısın-
dan da kargaşalar yaşatan sosyal medya bireyler üzerinde belirli ve tek 
düzey kalıpların oluşmasına neden olmaktadır. Sadece sosyal medyada 
kusursuz olmak için çabalamaktadırlar. Sosyal medyanın olumlu tarafla-
rını olduğu da bir gerçektir. Sosyal medya sayesinde sınırlar ortadan kalk-
makta ve bireyler tek tıkla dünyadaki olaylardan haberdar olabilmekte-
dir vb. olumlu tarafları bulunmaktadır. 

Sosyal medyada suç içerikli fotoğraf, video ve haberlerin en açık şekli 
ile gösterilmesi bireyler üzerinde bu gibi olayların kendilerinin başına ge-
leceği düşüncellerini artırmaktadır. Gösterilen haberlerin günümüz med-
yasından kaynaklı yanlı olarak bireylere sunulduğu bir gerçektir. 

Topluma suç içerikli haberlerin tekrarlanan şekilde gösterilmesi ile 
bireylerin zihinlerine kazınmasına neden olmaktadır. Bunu sonucunda 
da bireyler her olaya karşı duyarsızlaşmakta ve tepkisiz kalmalarına ne-
den olmaktadır. Bireyler sosyal medyalarında takip edilecek sayfaları 
kontrol etmeli ve aktif aynı zamanda sorgulayan beyinler olarak davra-
nışlarını belirlemelidir.  

Sonuç olarak, kişiler sosyal medya aracılığıyla birbirlerine ulaşma ve 
günlük aktivelerini paylaşma çabası; diğer yandan ise popüler kültürün 
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bize dayattığı ilgi çekme ve farkına varılma arzusu yaratmaktadır. Aynı za-
manda da bireyler kendi güveliklerini kontrol eden bir denetim aracı ola-
rak sosyal medya hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. 
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GENÇ İŞSİZLİĞİ, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM  
ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Nazlı Atmaca 
 
GİRİŞ 
İşsizlik, küresel ekonomik bir sorun olarak tüm Dünya’yı etkileyen 

bir sorun olmaktadır ve etkisini giderek arttırmaktadır. Görünüşte işsiz-
lik sorunu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin sorunu olarak gö-
rülse de aslında gelişmiş ülkeleri de etkileyen küresel bir sorundur. İşsiz-
lik çalışma çağı içerisinde bulunan herkesi olumsuz yönde etkilemekte-
dir. İşsizlik, toplum sağlığını bozan anomik toplumlara sebep olan sosyal 
bir olgudur.  

 Artan teknolojik gelişmeler tolumda pek çok kolaylık sağlayarak 
gündelik yaşamı kolaylıştırsa da bu olumlu durumun dezavantajı da yok 
değildir. İşsizlik de bunlardan birisidir. Bununla birlikte, toplumun daha 
sağlıklı nesiller yetiştirebilmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi ve hayat 
şartlarına en iyi şekilde adapte olabilmek için genç işsizliğine ayrı bir 
önem verilmesi gerekmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde genç işsizliği 
etkisini giderek arttıran bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke-
mizde özellikle 2000’li yıllardan sonra artan üniversite sayıları ile yükse-
köğrenime gitmek ve üniversite mezunu olmak artık bir ayrıcalık olmak-
tan çıkmış ve sıradan bir hal almıştır. Bu durum arz talep dengesizliği se-
bebiyle genç işsizliğini tetikleyen bir durum olarak hala etkisini sürdür-
mektedir. Bu sebeple işsizlik kayıt dışı çalışmalar, az emek ücreti gibi pek 
çok sorunu beraberinde getirmiş ve bu durumdan da en fazla genç nüfus 
oranı etkilenmiştir. 

 İşsizlik özellikle genç işsizliği Türkiye ve diğer dünya ülkelerinin ön-
celikli sorunları arasındadır. Örneğin 2001 krizi gibi tüm dünya ekonomi-
sini etkileyen küresel krizler ekonomide küçülmelere sebep olmuştur. Bu 
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durum işsizler ordusuna yeni üyeler eklemektedir. Türkiye, genç nüfus 
oranının oldukça fazla olduğu bir ülkedir. Bu sebeple de genç işsiz oranı 
oldukça fazladır. Yükseköğrenimi tamamlamış gençlerin emek piyasa-
sına girişte karşılaştıkları sorunlar üniversite hayatına devam eden genç-
leri de etkilemektedir. Gençler daha eğitimlerini tamamlamadan gelecek 
kaygısı, öfke, hayal kırıklığı ve umutsuzluk gibi pek çok duyguyu bir 
arada yaşamaktadır. 

 
İşsizlik Kavramı 
Küreselleşmenin sınır tanımaz hızlı yükselişi, teknolojiyi hızla tüm 

ekonomilere, sektörlere ve diğer üretim süreçlerine dahil etmektedir. Bu 
gelişmelerin maliyeti de elbette olacaktır. Bu da işsizliktir. İşsizlik, çalışma 
dönemi içerisinde olan bütün bireylerin olumsuz olarak etkilendiği ve 
toplum sağlığı ve düzenini de doğrudan etkileyen bu sebeple olacaktır ki 
acil müdahaleler, önlemler ve uygun düzenlemeler gerektiren bir sorun-
dur. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı genel tanımlamaya göre iş-
sizlik, çalışma istek ve yeteneğinde olup da piyasadaki mevcut ücret dü-
zeyinden iş aradıkları halde iş bulamayan kişilerin durumunu göster-
mektedir (ILO). Kişinin işsiz olarak nitelendirilmesi için bir takım şartlar 
gereklidir. Bu şartlardan ilki olarak; kişinin işsizliği kendisinin seçmemiş 
olması vardır yani birey kendi tercihi dışında işsizdir. Örneğin, pandemi 
döneminde işverenleri tarafından işten çıkarılan bireyler bu duruma ör-
nek verilebilmektedir. İş uyuşmazlığı, hastalık, istifa gibi sebeplerle istih-
damı sağlanamayanları işsizlik kategorisine dahil etmek pek de mümkün 
değildir. Nusret Ekin’e göre de işsizlik; ekonomide iş imkanlarının mevcut 
olmamasından kaynaklanan, iş gücünün katlanmak zorunda kaldığı bir 
boş gezerlik anlamına da gelmektedir. Rant, kira, maaş gibi gelirleri bulu-
nan bireyler çalışmıyor olsalar dahi işsiz sayılmamaktadırlar (Törüner 
1991: 197). Bireyi işsiz olarak tanımlayabilmemiz için son koşulumuz ise 
aktif olarak iş arama çabası içerisinde olmasıdır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ’ne göre geliştirilen standart işsiz-
lik tanımına göre işsiz kişide 3 koşul beraber aranmalıdır. Bu koşullar;  

İşi Yok: Referans döneminde, ücretli ya da ücretsiz veya kar karşılığı 
hiçbir işte bir saat bile çalışmamış ve bir iş ile bağlantısı da 
bulunmamaktadır. 
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İş Arıyor: Kendi hesabına bir iş kurmak ya da ücretli olarak çalışmak 
amacıyla son 6 ay içerisinde bir iş aramamış olmak şartı bu-
lunmaktadır. 

İş Başı Yapmaya Hazır: 15 gün içerisinde iş başı yapmasına engel 
bir olmamak şartı bulunmaktadır (TÜİK, 1996). 

İşsizliğin birey ve toplum üzerindeki etkilerinin yalnızca ekonomik 
ve sosyolojik olmadığını söylemek mümkündür. William Beveridge bu 
noktada, işsizliğin yarattığı en önemli sorunun maddi refah kaybından 
daha çok insanlarda yarattığı ruhsal çöküntü nedeniyle oluşan korku ve 
kin olduğunu belirtmiştir (Lordoğlu 1986: 78). 

Sonuç olarak, bireyin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulların ye-
tersizliği, işsizlik, bireyde depresyon, aile içi şiddet, evlilikte anlaşmazlık-
lar, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı ve daha da ileri düzeye giderek ma-
jör depresyon seviyesinde intiharlara sebep olabilmektedir. 

  
 İşsizlik Türleri 
 İşsizlik olgusu kendi içerisinde farklı alt başlıklara ayrılmaktadır. 

Bunlar kısaca; açık işsizlik ve açık işsizlik başlığı altında bulunan mevsim-
lik işsizlik, friksiyonel (arızi) işsizlik, konjonktürel (devri) işsizlik, tekno-
lojik işsizlik, yapısal işsizlik ve diğer başlık olarak gizli işsizlik ve sürekli 
durgunluktur.  

Açık İşsizlik: Bireyin çalışma ve yeteneğinde olmasına rağmen piya-
sada mevcut olan ücret miktarında iş aradıkları halde iş bulamayanların 
toplamı açık işsizliği göstermektedir (Gürçağan 1998: 6). Açık işsizlik, iş-
sizlik sorununun en belirgin olarak görülen kısmıdır. Bireyin tam süreyle 
işsiz olması durumunu ifade etmektedir (Gürçağan 1998: 6). Açık işsizli-
ğin sebebi, piyasadaki dalgalanmalar sonucu istihdamda meydana gelen 
dalgalanmalardır (Gürçağan 1998: 6). Açık işsizlik, kendi içerisinde mev-
simlik işsizlik, friksiyonel işsizlik, konjonktürel işsizlik ve teknolojik işsiz-
lik olarak alt başlıklara ayrılmaktadır. 

Mevsimlik İşsizlik: Bazı iş kollarında üretim faaliyetlerinin iklim ko-
şullarına bağlı olarak bu iş kollarında çalışan bireylerin, mevsim değişim-
leri sebebiyle mağdur oldukları işsizlik durumuna verilen isimdir (Gür-
çağan 1998: 7). Örneğin; yazları İzmir, Antalya gibi turizm kentlerinde yaz 
döneminde otelde çalışan bireylerin kış döneminde sezonun ve iklimin 
uygun olmaması sebebiyle çalışamaması durumudur. 
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Friksiyonel (Arızi) İşsizlik: Bir ekonomide emek ve arz talebinin 
arasında tam bir denge mevcut olsa bile işçilerin yer değiştirmesinden 
kaynaklanan kısa süreli işsizlik haline friksiyonel (arızi) işsizlik adı veril-
mektedir (Gürçağan 1998: 9-10). Friksiyonel işsizlik, toplam talebin mik-
tarında değişme, işgücü piyasasında ilk kez iş arayanların yetersiz bilgi 
sahibi olmalarından doğan bir sonuçtur (Törüner- Lordoğlu akt. Gürça-
ğan 1998: 9). 

Konjonktürel (Devri) İşsizlik: Belirli bir dönemde, belirli bir ekono-
mide üretilen mal ve hizmetlere olan talebin düşmesi ya da yetersiz kal-
ması, bu mal ve hizmetlerin üretimini azaltmaktadır. Daha az üretim 
daha az ekonomik sermaye ve işgücü gerektirmektedir. Bu sebeple eko-
nomik yapıdaki bu dalgalanmalar konjonktürel işsizliğe sebep olmakta-
dır (Törüner- Lordoğlu: 91). Konjonktürel işsizliğin süresi kısa ya da uzun 
süreli olabilmektedir. 

Konjonktürel işsizlik grubundan en çok etkilenen bireyler genç işçi-
lerdir. Çalıştıkları işyerlerinde diğer işçilere oranla daha az tecrübe ve kı-
deme sahip oldukları için işverenlerin ve sektörlerin durgunluk durum-
larına göre işten ilk çıkarılan gruptur (Gürçağan 1998: 10). 

Teknolojik İşsizlik: Teknolojik gelişmelere bağlı olarak fiziksel iş-
gücü yerine makinenin tercih edilmesi sonucunda ortaya çıkan işsizlik 
haline teknolojik işsizlik denir (Gürçağan 1998: 11). Günümüzde teknoloji 
o kadar ileriye gitmiştir ki artık işçinin fiziksel gücünün yanı sıra yapay 
zeka teknolojisi ile zihinsel gücünü de ele geçirmiştir. Teknolojik işsizlik-
ten en çok etkilenen grup yaşlı işçilerdir. Çünkü teknolojinin hızına, ku-
şak ve yaş gibi etmenler sebebiyle yetişemeyip geride kalmaktadırlar. 

Gizli İşsizlik: Gizli işsizlik diğer işsizlik çeşitlerinden daha farklı bir 
konumdadır. Diğer işsizlik türlerinde somut ve ortada olan bir iş arayıp 
bulamama sorunu vardır lakin gizli işsizlikte görünürde olan iş ve ça-
lışma vardır fakat bu çalışmanın toplam üretime de katkısı bulunmamak-
tadır (Topçuoğlu: 92). Gizli işsizlikten bahsedebilmemiz için kişinin mut-
laka istihdamda olması gerekmektedir. Aynı zamanda sektörde bir veya 
iki kişinin ancak yapabileceği bir iş çok daha fazla kişi tarafından yapıl-
maktadır. Bu işçilerden bazıları işten çekildiğinde hiçbir değişim olmu-
yorsa gizli işsizlik vardır demek mümkündür. 

Yapısal İşsizlik: Sektördeki faktör dengesizliğinden doğan işsizlik 
türüdür. İstihdam imkanlarının az olması sebebiyle bazı işçilerin sürekli 
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olarak işsiz kalması ve bu durumun kronik hale gelmesi durumudur (Ku-
tal, Gülten akt. Gürçağan 1998: 13). Yapısal işsizlik gelişmiş ve gelişmekte 
olan toplumlarda görülmektedir. Bu işsizliği önlemek adına devlet; nüfus 
politikası, yatırımcılara teşvik verme, sosyal politika, doğal kaynakları as-
gari kullanma gibi önlemler almalıdır. 

Sürekli Durgunluk: Gelişmiş ülkelerin ekonomik krizler sebebiyle is-
tikrarının bozulması, kitlelerin işsiz kalmasına sebep olmuştur. Ekonomik 
istikrarı bozulan firmaların yerini, gelişmemiş ülkelerin daha ucuz ve bol 
çeşitli görece daha ucuz ürünleri önem kazanarak bu firmaları işsizliğe it-
miştir. İşini kaybeden bireyler kitleler halinde daha büyük kentlere iş 
bulma umudu ile göç etmişlerdir ve bu kentlerde karşılaştıkları hayal kı-
rıklığı ekonomik gerilemenin hızını arttırmıştır (Ülgener 1991: 117-118). 

 
Gençlik Kavramı 
Gençlik kavramı Birleşmiş Milletler’in (BM) standart tanımına göre, 

gençlik 15-24 yaşları arasında bulunan grubu kapsamaktadır. Endüstri-
leşmiş ülkelerde gençliğin üst sınırı çok değişken olmasına rağmen, alt sı-
nırı genellikle yasal olarak belirlenmiş en düşük okuldan ayrılma yaşına 
karşılık gelmektedir. Örneğin; İngiltere’de Genç İstihdam Politikası 16-18 
yaş arasını hedef alırken bu durum Kuzey İtalya’da 14-29 yaş arasını kap-
samaktadır (Basmacı 2011: 25-26). Yani bu durum uzatılmış gençlik kav-
ramını karşımıza çıkartmaktadır. Bu örnekler çoğaltılabilmektedir. 
Resmi istatistiklerde, ABD ve İngiltere’de gençlik 16-24 yaş grubunu ta-
nımlarken, Avrupa ülkeleri ve diğer başka kuruluşlar gençlik dönemini 
15-24 yaş olarak tanımlamışlardır (Gündoğan 1999: 65). 

Gençlik kavramını sosyolojik bir bakış açısıyla, örneğin çocukluktan 
yetişkinliğe geçiş evresi olarak tanımlayacaksak, bu durumda geçiş zama-
nının başlangıcı toplumdan topluma ve hatta aynı toplum içerisinde de-
ğişecektir. Yaşam süresi içerisinde kritik bir dönem açısından bakıldığı 
zaman bu dönem 10 yaşından (sokak çocuklarında olduğu gibi) 30’lu yaş-
lara kadar çıkabilmektedir (ILO). 

Tüm Dünya’da ve Türkiye’de günümüzde artık 15-24 yaş grubunun 
eğitim süresi giderek uzamaktadır. Özellikle lisans üstü eğitim gören öğ-
renci sayılarının artması bu yaş grubunun okulda zaman geçirme süre-
sini uzatmaktadır, gençlerin iş hayatına atılım süreleri gittikçe uzamakta-
dır (Yentürk, Başlevent 2007: 2). Ülkemizde de Devlet Planlama Teşkilatı 
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ile Birleşmiş Milletler (BM) ile uyumlu olması açısından Beş Yıllık Kal-
kınma Planlarında (BYKP), 15-24 yaş grubu genç nüfus olarak kabul edil-
miştir (Basmacı 2011: 27). 

 
Genç İşsizliği Kavramı 
ILO’nun standart işsiz tanımında, umudu kırılmış olduğu için iş ara-

maktan vazgeçenler yer almamaktadır. Oysa ki onlar, çalışmak isteyen 
ama kazançlı bir iş fırsatı elde edebileceğine inanmadığı için aktif olarak 
iş aramayan kişilerdir. Bu sebeple Türkiye’deki gerçek işsizlik oranları-
nın, hesaplanan ve açıklanan oranların oldukça üzerinde olduğu söylene-
bilmektedir (Konukman 2007: 137). TÜİK’in açıklamalarına göre; çalışma 
dönemi içerisinde herhangi bir işte çalışmayan kişilerden iş aramak için 
son 3 ay içerisinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış veya 2 
hafta içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm bireyler işsiz nü-
fusa dahildir (TÜİK 2021). 

 Genç işsizliği, genç olarak kabul edilen 15-24 yaş grubu içerisinde 
bulunan bireylerin içinde bulunduğu işsizlik durumunu ifade etmektedir 
(Gündoğan 2001: 11). Mustafa Biçerli’ye göre genç işsizliği; gençler ara-
sında işsizlik oranlarının yüksek olması, bu bireylerin işgücü piyasala-
rında ilk kez iş aramalarından, iş tecrübeleri olmaması sebebiyle ya da 
henüz iş beğenme süreci içerisinde bulunmalarından kaynaklanmakta-
dır (Biçerli 2009: 452). 

 
Genç İşsizliğinin Nedenleri 
Gençlerin işsizlik sebepleri, kültürden kültüre, ülkeden ülkeye fark-

lılıklar göstermektedir. Genel olarak genç işsizliğinin nedenlerini 3 başlık 
altında toplamak mümkündür. Bunlar; ekonomik nedenler, demografik 
nedenler ve yapısal nedenlerdir. 

 
Ekonomik Nedenler: Gençlerin işgücüne ulaşmasını ve istihdamını 

etkileyen en büyük faktörlerden biri ülke ekonomisinin imkanlarıdır. Ye-
tişkin nüfusun istihdam ve ekonomik faaliyetlerinin toplam seviyesi yük-
sek olduğu takdirde gençlerin istihdam edilme şansları da yüksek olmak-
tadır (Gürçağan 1998: 21). Ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinde iş-
verenler yeni çalışan almak istemedikleri için gençler bu durumdan 
olumsuz etkilenmektedirler. 

Demografik Nedenler: Genç işsizliğinin demografik faktörlerinden 
ilk nüfustur. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış 
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oranları işsizlik seviyelerini etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 
genç nüfus artışı fazla olduğu için işsizlik oranları da gelişmiş ülkelere 
oranla daha fazladır. İkinci bir faktör ise yaştır. 14-25 yaş arasını kapsa-
yan gençlerin hareketli, görece tatminkar olmayan beklentileri karşıla-
maması ve kararsız yapıları ile çok daha fazla iş değiştirdikleri için orta 
yaşlı bireylere oranla daha az tutarlı oldukları değerlendirilmektedir. 
Üçüncü bir demografik faktör ise cinsiyettir. Gençler arasında kadınların 
toplumsal cinsiyet sebebiyle erkeklere oranla daha çok işsizlikle karşı 
karşıya kaldıkları bilinen bir gerçektir. 

Kadınların iş sahasına katılım oranları erkeklere oranla daha düşük-
tür ve genellikle kadın ve erkek arasında rol ve sorumlulukların sosyal 
dağılımı sebebiyle kadınların aile içerisinde üstlendikleri geleneksel rol-
lerinden kaynaklanmaktadır (ILO akt. Basmacı 2011: 44). 

Toplumsal cinsiyete bağlı genç işsizliği sorunlarının bir diğeri de bazı 
toplumlarda kadın ve erkeklerin aynı imkanlara sahip olamamasıdır. Ör-
neğin Türkiye’de hala bazı aileler kız ve erkek çocuklarının eğitimleri ko-
nusunda kız çocuklarına daha az önem vermektedir (Basmacı 2011: 44). Bir 
diğer faktör ise iş sahasında bulunan cinsiyete dayalı mobbinglerdir. Bu 
bağlamda işe alımlarda cinsiyete dayalı ayrımlar olabilmektedir. Örneğin 
feminist kuramlardan biri olan Cam Tavan Teorisi bu duruma örnek gös-
terilebilmektedir. Cam Tavan Teorisi, kadınların yeterli mesleki donanıma 
sahip olmasına rağmen terfi konusunda adil olmayan sınırlara takılmala-
rına verilen isimdir. Cam tavan kavramı, sadece kadınların iş hayatında üst 
düzey pozisyonlara yükselmesindeki engelleri değil; aynı zamanda cinsiyet 
temelli eğitim, gelişim fırsatındaki eşitsizlikler ve aynı iş için daha az maaş 
alma ya da alınan maaştan daha az faydalanma gibi çok katmanlı sorunları 
ifade etmektedir (evrimagaci.org Erişim Tarihi: 06.12.21). 

 
Eğitim Düzeyi 
İşsiz gençlerin en önemli özelliklerinden biri eğitim düzeylerinin ve 

niteliklerinin durumudur. Çetinkaya’ya göre (s: 51) gençler iş ararken 
İŞKUR gibi istihdam ofislerine başvurmak yerine formel metotlardan çok 
kişisel ilişki kurma gibi informel iş arama metotlarını kullanma eğilimin-
dedirler. 

Genç işsizliği ve eğitim arasındaki bağlantıya bakıldığında, nitelik 
uyuşmazlığı ve ücrete ilişkin beklentilerin en önemli konulardan biri ol-
duğu bilinmektedir. Gençler eğitimlerini tamamladıktan sonra ilk kez iş 
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aramaya başladıklarında, ilk işlerini ve alacakları ücreti beğenmemele-
rinden dolayı işten ayrılmaları daha kolay olabilmektedir (Seçer 2006: 
81). Gençlik dönemi, bireyin sosyal ve psikolojik açıdan en hassas ve en 
stresli dönemi olarak bilinmektedir bu sebeple işsizliğin sonuçlarını ka-
bullenmek birey açısından oldukça zorlu olabilmektedir. Üniversiteyi ka-
zanmak gençler için yaşamın geri kalan kısmını garantiye almak anla-
mına gelmemektedir. Genç işsizlerin büyük bir bölümü üniversite me-
zunları arasından çıkmaktadır. İşsiz kalma süresi uzadıkça bireyler üze-
rindeki stres ve huzursuzluk artmaktadır. Niteliklerinin yetersiz oldu-
ğunu düşünen gençler üniversitelerin yüksek lisans programlarına yö-
nelmektedirler. Bunarın yanı sıra gençlerin, eğitim ve yeteneklerine uy-
gun olmayan düşük ücretli, ağır çalışma saatlerine sahip işlerde çalışma-
ları gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır (İzgi 2012: 303). 

Genç işsizliğinin nedenlerini inceleyen ilk çalışmalardan arz ve talep 
yönlü nedenler ile cazip iş imkanlarının olmamasına vurgu yapılmıştır 
(Clark ve Summer akt. Ekiz, Özel 2020: 1029). 

Freeman (1980), arz ve talep yönünden genç işsizlik oranlarının yük-
sek olmasının sebepleri aşağıdaki gibidir. 

 
Tablo 1: Arz ve Talep Yönünden Genç İşsizliğinin Nedenleri 

NEDENLERİ TALEP YÖNÜ ARZ YÖNÜ 

Mevcut İşler 
Ekonomik koşullar nede-
niyle gençlere göre iş imkan-
larının olmaması 

Düşük düzeyli birçok boş 
işin varlığı 

Ücretler asgari ücretlerin, düşük dü-
zeyli iş sayısını azaltması 

Gençlerin gerçekçi olma-
yan ücretler talep etmesi 

Mobilite 
Kısa dönemli geçici işlerin 
işsizlik oranlarını yükselt-
mesi 

Genç işçilerin yüksek mo-
biliteye sahip olması 

Tavırlar Gençlerin geleceği olan işleri 
istemeleri 

Cari ücret düzeyinde olan 
gençlerin boş zamanı ter-
cih etmeleri 

Nitelikler Niteliklerin çalışırken kaza-
nılması 

Gençlerde eğitim ve tec-
rübe eksikliğinin olması 

Genç Nüfusun 
Hızlı Artışı 

Piyasanın, gençler için bir-
çok yeni iş üretmesi 

Genç işsizliğinin nedeni-
nin, kısmen genç nüfustaki 
hızlı artıştan kaynaklan-
ması 

Alternatif İşler: Gençlerin, yasadışı yollardan yüksek gelir elde etmeleri. KAYNAK: Ekiz, Özel 2020 
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Freeman’ın tablosunu arz ve talep yönleri doğrultusunda hazırlamış-
tır. Tabloya göre gençlere göre daha çok iş imkanının olmaması, asgari 
ücretin düşük olması, geçici işlerin oranının genele göre yüksek olması, 
gençlerin geleceği net olan meslekleri tercih etmeleri, mesleki niteliklerin 
çalışma hayatında kazanılması ve piyasada gençlere yönelik pek çok yeni 
iş üretilmesi gibi talepler bulunurken; arz yönündeki görüşler ise düşük 
düzeyli mevcut işlerin varlığı, gençlerin yüksek ücret talepleri, gençlerin 
az çalışma süreli ama fazla ücretli iş beklentisi içerisinde olmaları, genç-
lerde bulunan eğitim ve tecrübe eksikliği ve son olarak genç işsizliğinin 
bir sebebi olarak genç nüfusun hızlı artışı gösterilmektedir. Bu bağlamda 
genç işsizliğine bir çözüm yolu olarak genç nüfus oranındaki hızlı nüfus 
artışı düşürülmelidir, gençlerin eğitim aldıkları mesleklerde tecrübeleri 
oranında ücrete tabi olmaları; kendilerini geliştirdikçe ücretlerinin de 
yükselmesi sağlanmalıdır. Gençlere daha çok iş kolu açılmalı, gençlere 
destekler sunulmalıdır. 

 
 Genç İşsizliğinin Sonuçları 
Genç işsizliğinin sebepleri kadar sonuçları da önemlidir. Literatürde 

genç işsizliğinin sonuçları 3 başlık altında toplanmaktadır (Gündoğan 
1999: 70-71, Murat ve Şahin 2011: 34-42, Taş ve Bilen 2014: 60-62 akt. Ekiz, 
Özel 2020: 1030). 

 
 Sosyal Sonuçlar 

• İş bulma sürecinin uzaması ve sonucunda bulunamaması ile birlikte bi-
reyin içinde bulunduğu topluma ve sisteme karşı kızgın ve öfkeli hale gel-
mesi 

• Başarısızlık duygusu ile kendini bağdaştıran bireyin kendini toplumdan 
soyutlaması ve suç işleme eğiliminin artması 

• Politik sisteme ve düzene duyulan güvenin azalması, devrimci/ muhalif 
politik düşüncelerin oluşması 

• Bireyin mevcut çevresinden uzaklaşması, yeni bir çevre edinme arzusu 
• Daha iyi bir gelecek beklentisi ile ülkesini terk etme isteği 
• Alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı beraberinde aile içi ilişkilerin zede-

lenmesi durumlarıdır. 
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 Psikolojik Sonuçlar 
• Genç bireyin kendine olan inancını kaybetmesi 
• Sosyal dışlanma ile birlikte suç eğilimlerine artışlar 
• Yoksulluk ve işsizlik kısır döngüsünün intihar girişimlerini arttırmasıdır. 
•  

 Ekonomik Sonuçlar 
• Üretimde daralma ve eksik istihdamın oluşması 
• Genç işsizlere ödenen işsizlik sigortasının kamu maliyesi üzerinde yarat-

tığı yük 
• Kayıt dışı istihdamın oluşması (düşük ücretlerle ve iş güvencesinden yok-

sun olarak çalışan gençler)  
• Üretici-tüketici dengesinin bozulması 
• Tasarruflarda azalma 
• Sosyal güvenlik gelirlerinde önemli ölçüde kayıpların meydana gelmesi 
• Sağlık harcamalarında artış 
• Gençlerin eğitimleri için ayırdıkları kaynakların israfıdır. 

 
Genç İşsizliğine Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar ve Türkiye’de 
Genç İşsizliğini Önlemeye Yönelik Politikalar 
Genç İşsizliğine Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar 
Tüm uluslararası kuruluşların görüşlerinde, gençlerin istihdam edile-

bilmesinin en önemli şartı “eğitim” olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat eği-
tim, tek başına istihdam garantisi değildir. İstihdam yaratan bir ekonomik 
büyüme gereklidir. Uluslararası kuruluşlar genç işsizliğine bazı çözüm 
önerileri getirmektedir. Lakin Türkiye Dünya’nın geri kalanından farklı 
olarak kendi demografik yapısından, yüksek orandaki tarımsal istihdam ile 
genç ama eğitimsiz nüfusundan kaynaklanan farklı sorunlarının olduğu da 
göz önünde bulundurulması gereken bir konudur (Ercan 2007: 27). 

 Aktif politikaları, “işgücü piyasalarındaki işleyiş sorunlarını iyileşti-
ren, mesleki becerileri geliştiren ve işgücü piyasalarının etkinliğini arttı-
ran politikalar olarak bilinmektedir. Bu politikalar temelde 5 farklı türde 
incelenmektedir (Buluttekin 2008: 388). 

İş piyasası eğitimi 
Doğrudan iş yaratma 
Sübvanse edilen istihdam 
Danışma ve işe yerleştirme hizmetleri 
Gençlere yönelik önlemler 
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Gelişmekte Olan Ülkelerin Genç İşsizliğine Yönelik Politikaları 
Sorun: Yoksulluk ve “insan onuruna yakışır iş” eksikliği 
Politika Uygulaması: İktisadi büyüme ve büyümenin istihdam içeriğini 

arttırmak. 
Sorun: Sektörel dağılım 
Politika Uygulaması: Sektörel politika. Örneğin geniş tarım nüfusuna sa-

hip ülkeler, genç istihdamını arttırarak kırsaldan kenti engellemeye 
yönelik tarımsal gelişimi desteklemeye odaklanmalıdır. 

Sorun: Ortalamadan düşük eğitim başarısı ve düşük kaliteli eğitim 
Politika Uygulaması: Eğitime yatırım 
Sorun: Genç işgücünün uyumsuz arz ve talebi 
Politika Uygulamaları: mesleki eğitim algısını değiştirmek ve geçerli kıl-

mak 
Sorun: Kamuda istihdam edilmek için gerçekçi olmayan talepleri. Genç-

lerdeki “kamu sektörü iyidir, özel sektör kötüdür.” Algısını değiştir-
meye yönelik çalışmalar vardır. 

Politika Uygulamaları: Kamu sektörüne karşı özel sektör algısını değiş-
tirmek (ILO akt. Basmacı 2011: 103-104-105). 
 
Gelişmiş Ülkelerin Genç İşsizliğine Yönelik Politikaları 

Sorun: Geçici işlerde artış 
Politika Uygulamaları: Tecrübesiz gençleri işe almayı engelleyen bari-

yerlerin düşürülmesi. 
Sorun: Gençlerin tecrübe eksikliği farkı daha yüksek işgücü hareketlili-

ğine sebep olur. 
Politika Uygulamaları: Okulu iş tecrübesi ile birleştirmek ve okuldan işe 

geçişi kolaylaştırmak için iş arama becerileri ve kariyer rehberliği 
programlarını okullara dahil etmek 

Sorun: Nitelikli/niteliksiz birey bölünmesi ve azınlık grupların sosyal açı-
dan dışlanması. 

Politika Uygulamaları: Dışlanmış grupların hedeflenmesi. 
 
TÜİK’ e Göre Aktif İş Arama Kanalları 

• Doğrudan bir işverene başvurma 
• Eşe, dosta ricada bulunma 
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• İŞKUR’a başvurma 
• Özel istihdam ofislerine başvurma 
• Gazete, dergi, internet aracılığıyla iş arama 
• Online CV verme ve güncelleme 
• Sözlü ya da yazılı iş sınavına/mülakatına girme 
• Kendi işini kurmak için hazırlıklar yapma 

 
TÜİK Verilerine Göre Genç İşsizliği Oranları 

• 2021 yılında mevsimden arındırılmış işsizlik oranı %11,7 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

• Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,4 olmuştur. 
• Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %22,1 se-

viyesinde gerçekleşmiştir. 
• Mevsim etkisinden arındırılmış genç istihdam oranı %32,4 olmuştur. 
• Ne eğitimde ne de istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfu-

sun oranı %26,0 olmuştur 
• Temel işgücü göstergelerine göre +15 yaş;  
• Genç işsizlik oranı 
• Toplam: 22,1 
• Kadın: 30,2 
• Erkek: 17,6 

 
Bir önceki yılın son çeyreğine göre farkı;  

• Toplam: -3,9 
• Kadın: -3,0 
• Erkek: -4,6 (TÜİK, 2021 data.tuik.gov.tr)  

Bu verilere göre ülkemizde 2021 yılında genç işsizliği oranları bir ön-
ceki yıla göre toplamda -3,9 seviyesinde, kadınlarda -3,0 seviyesinde ve 
erkeklerde -4,6 seviyelerinde gerilemiştir. 

 
SONUÇ 
İşsizlik sorunu, içerdiği tüm türler ile küresel bir sorun olarak varlı-

ğını sürdüren ve süreç ilerledikçe de şiddetini arttıran bir olgudur. Küre-
selleşen dünyada gelişen teknoloji etkisini gittikçe arttırmaktadır. Bu da 
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emek piyasasını ve iş sahasındaki talebi yakından etkilemektedir. Bu du-
rumdan en çok genç işsizler etkilenmektedir. Genç işsizliği 15-24 yaş ara-
sındaki bireyleri etkileyen bir olgudur fakat günümüzde gençlerin iş sa-
hasına hemen atılamamaları uzatılmış gençlik kavramını ortaya çıkar-
maktadır. 

Genç işsizliğinin çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler ekonomik se-
bepler, demografik sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğitim düzeyi ar-
tık genç işsizliği için bir artı olarak görülmemektedir. Gençler üniversite 
dönemlerinde gelecek kaygısı, umutsuzluk, karamsarlık gibi pek çok so-
runla mücadele etmektedir. İş bulamadığı için kendisini yetersiz hissede-
rek üniversitelerin yüksek lisans programlarına başvuran gençlerin sa-
yısı da gün geçtikçe artmaktadır. 

Genç işsizliğine verilen önem ve uygulanan politikalar ülkelerin ge-
lişmişlik seviyesine göre farklılıklar göstermektedir. Her ülke refah sevi-
yesini yükseltmeye yönelik politikalar uygulamaktadır. Genç işsizliğinin 
sonuçları da nedenleri kadar önemli bir konudur. Bu nedenler psikolojik 
sonuçlar, sosyal sonuçlar ve ekonomik sonuçlar olarak ayrılmaktadır. 
TÜİK 2021 verilerine göre ülkemizde genç işsizliği geçmiş yıla oranla 
azalma göstermiştir.  

Sonuç olarak genç işsizliği çok yönlü ve küresel bir sorun olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Ülkeler, bu durumu azaltmaya yönelik daha çok politi-
kalar geliştirmelidirler. Gençlere yeni iş sahaları açılmalıdır, ekonomik teş-
vikler gibi yardımlar da bulunulmalıdır. Talebin çok olmadığı üniversite 
programları azaltılmalı, meslek liselerine verilen önemler arttırılmalıdır. 
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KENTLEŞME VE TOPLUMSAL DEĞERLER  
SİSTEMİNİN ÇÖZÜLMESİ 

Öykü Ulusoy 
 
GİRİŞ 
İnsanoğlu göçebe yaşam tarzını tarımla birlikte bırakmış devamında 

ise yerleşik hayata geçmiştir. Kentler yaklaşık 5000 yılı aşkın bir zaman 
önce Mezopotamya topraklarında görülmüştür. Sanayi Devrimiyle bera-
ber farklı görünüm alan kentler zaman içerisinde değişimler geçirmiş ve 
günümüzdeki halini almıştır. Toplumsal çözülme kavramı bu anlamda 
toplumda mevcut olan sistemin olumsuz anlamda değişim göstermesidir. 
Bu bakımdan kır bölgelerinden çeşitli sebeplerle göç eden insanlar kent-
lerde yaşamaya başlamışlardır. Bununla birlikte kente göç eden insanla-
rın kente uyum süreciyle beraber başlayan gecekondulaşma, suç, arabesk 
kültür gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Toplumu ayakta tutan ve birleşti-
ren inanç ve davranışlar değişmiş ve toplumsal kurumların işlevleri ye-
tersiz hale gelmiştir. Toplum içerisinde kalıplaşmış olan normların etki 
gücü azalmıştır. Dilin yozlaşması, ekonomik sıkıntılar, toplumun en kü-
çük birimi olan aile yapısında meydana gelen bozulmalar, dayanışmanın 
azalması, hukuki yaptırımların etkisini yitirmesi, inanç ve ideoloji çatış-
malarının artması gibi çözülmeler mevcut duruma gelmiştir. Bu çözülme-
lerden hareketle toplumda anomik durumlar meydana gelmiştir.  

Toplumsal değişme her toplumda belirli zamanlarda, farklı özellik-
lerle görülebilecek bir durumdur. Bir anda olabileceği gibi zaman içeri-
sinde de değişimler görülebilmektedir. Toplumsal çözülme kavramı top-
lumsal değişme kavramına göre daha olumsuz bir anlam içermektedir. 
Kentleşme ile beraber toplumsal değişme ve toplumsal çözülme kavra-
mını toplumlarda daha net görebilmekteyizdir.Kentleşme ile toplumsal 
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değişme arasındaki ilişkiye bakıldığında ise; kentleşme, toplumsal değiş-
menin hem nedeni hem de sonucu olarak görülen bir olgudur. Kentleşme 
süreçleri toplumların iç dinamiklerinden kaynaklı farklılıklar arz et-
mekle birlikte, sosyal, kültürel, ekonomik, dini, siyasal bileşen ve yapı-
larda değişime neden olan bir olgudur. Bir başka açıdan bakıldığında 
kentleşme toplumsal olgular temelinde ve bu olguların değişimi, dönü-
şümü temelinde ortaya çıkan bir olgudur. Toplumda meydana gelen eko-
nomik, sosyal, siyasi, inançsal davranışlar kentleşmeyi ve kentlileşme sü-
reçlerini etkilemektedir.  

 
1. Kentleşme, Kentlileşme Kavramı, Kentleşmenin İtici ve Çekici 
Nedenler Bağlamında Değerlendirilmesi 
Kent kavramı tarihin her döneminde var olmuş, dinamik bir kav-

ramdır. Kent ve kentleşme mekansal anlamdan başlayarak kır alanında 
farklı özellikler barındırmaktadır. Bu anlamda kentleşme için ‘Kentleşme 
dar anlamda kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasıdır.’ 
(Keleş 2019: 20) şeklinde yorum yapılabilir. Aynı zamanda Keleş kent-
leşme için yaptığı tanıma eleştiri getirerek şöyle eklemektedir: ‘Kentleş-
meyi yalnız bir nüfus hareketi olarak görmek yeterli değildir. Çünkü, 
kentleşme hareketini bir toplumun ekonomik ve toplumsal yapısındaki 
değişmeler doğurur. O halde kentleşmenin tanımı, nüfus hareketini yara-
tan ekonomik ve toplumsal değişmeleri de hesaba katmak zorundadır. Bu 
yüzden kentleşme hareketini geniş anlamda ve doğru biçimde sanayileş-
meye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve kent-
lerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgüt-
leşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insanların davranış ve ilişkile-
rinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci olarak 
tanımlamak gerekir.’ (Keleş 2019: 20) Ruşen Keleş’in kentleşme tanımın-
dan yola çıkarak toplum içerisinde en temelde toplumsal kurumlardan 
başlayarak meydana gelen değişimler kentleşmeyi oluşturmaktadır. Her 
toplumda değişim kaçınılmaz bir unsurdur. Bu anlamda toplumsal deği-
şim kavramını ele alıncak olursa ‘Toplumsal değişme, temelinde ilişkiler 
bulunan devinimsel yargıları içerisinde barındıran bir kavramdır. Top-
lumsal değişme; ilişkilerin değişmesidir. (Ergun, 1984: 99) ‘Toplumsal de-
ğişme tanımından hareketle kentleşme kırsal mekanlardaki farklılaşma 
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değil, kentin kendine özgü toplumsal yapısındaki farklılaşmalardır yo-
rumu yapılabilir. ‘Kentin ilk kavramlaştırmaları aynı zamanda toplum 
kavramlaştırmalarıdır ve kurulan modellerin birçoğunda kent kırın kar-
şıtı olarak görülmektedir. Kır; tarım, feodal veya geleneksel toplumu, kent 
ise; sanayi, kapitalist veya modern toplumu temsil etmektedir.’ (Kaypak 
Şafak, 2014: 344-357) Bu anlamda kentleşme denildiğinde kır ve kent fark-
lılığı baz alınarak bazı temel göstergeler barındırmaktadır. Bu göstergeler 
kent yaşamı içerisinde birey olma mevzusunun köy yaşamına göre daha 
baskın olması, eğitim yatırımlarının önemsenmesi, kentsel bir bilincin ol-
ması (sosyal, ekolojik çevrenin gelişmesi gibi), kuralların kentte yaşayan-
larca bürokratik bir sistem içerisinde belirlenmesi, kıra oranla teknoloji 
yoğun üretimin olması gibi temel unsurları içerisinde barındırmaktdır. 
Bu göstergelere ek olarak kazalar, suçlar, uyuşturucu kullanımı gibi ano-
mik durumlarda söz konusu olmaktadır. Ortaya çıkan bu sorunlar top-
lum yapısında değişimler meydana getirmektedir. Değişimler olumsuz 
bir biçimde ortaya çıkınca kentleşme adı altında izlenen politikaların 
yanlış olması, kentleşme sürecinin hızlı olması gibi durumlardan kaynak-
lanarak bu değişim çözülmeye gitmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin 
yetersiz kalması, toplumsal normların etkisini yitirmesi, değişmesi, özel-
likle aile yapısında meydana gelen değişiklikler bu çözülmeleri örnekler 
niteliktedir. Kentleşme için, toplumsal değişim ve çözülme kavramlarıyla 
birlikte ele alındığı zaman kalıplaşmış bir yaşam tarzıdır yorumu da ya-
pılabilmektedir. Kentin kırdan farklı olarak kendine özgü mekansal, ya-
şam biçimi, üretim şekli gibi farklılıklarına ek olarak kentleşmenin kentli 
olma yani kentlileşme durumununda bir takım önemli unsurları vardır. 
‘Kentlileşme, kentleşme akımı sonucunda, toplumsal değişmenin insanla-
rın davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel ve özdeksel 
yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratma sürecidir.’ (Keleş 1980: 71) Ke-
leş’in bu yorumundan yola çıkarak kente çeşitli sebeplerle gelmek, kentte 
yaşamak tam anlamıyla kentli olma konusunda yeterlilik sağlayacak bir 
durum değildir. Bu yeterlilik durumunun eksik olmasından kaynaklı ola-
rak toplumsal değerler sisteminde çözülmeler meydana gelmektedir. 
Kentleşmeye dair sorunların oluşması kent yaşamının dinamiğine ayak 
uyduramamaktan, kentle tam anlamıyla bütünleşememekten kaynaklan-
maktadır. Tam anlamıyla kente uyum sağlama, kentlileşme durumunun 
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gerçekleşmesi için üç kuşak geçmesi gerekmektedir. İlhan Sezal şöyle 
gruplamaktadır:  

1. Kuşak Kentliler: Kente göç eden, kentli olma isteği taşıyan ama 
bunu nasıl yapacağını bilemeyenlerdir. Bunlar kente gelip yerleştikten 
sonra kentleşme sürecine içine girerler. Fakat bu sürecin seyri belli olma-
dığı için köylülük- kentlilik çatışması hep kendini göstermekte, çatışma 
çözümleneceği ölçüde hep kendini göstermektedir. Bu kuşak kimlik soru-
nunu devamlı yaşayan bir kuşaktır. 

2. Kuşak Kentliler: En büyük kimlik krizini kendi içinde yaşamakta, 
bunu kısmende dışa yansıtmaktadır. İç kimlik krizi diye adlandırılan 
problemde, köyden gelen ve köylülük kimliğini hala taşıyan ebeveynlerle; 
kentte doğmuş ve kentli kimliğini kazanmaya başlamış çocuklar karşı 
karşıya gelmektedir.  

3. Kuşak Kentliler: Bu tipoloji ikinci kuşak kentlilerin artık kentli 
kimliğini kazanmış çocukları ile kente kasabalardan veya küçük kentler-
deng göç edip gelen daha önce de kent kültürü içinde kısmen yoğurulmuş 
olanlar gibi iki ayrı alt grubu temsil etmektedir. (Sezal 1997: 148)  

Sezal’ın gruplamasından yola çıkarak kente göç ederek yerleşen aile-
ler belli dönemlerden geçerek kente uyum sağlayabilmektedir. Aynı za-
manda kentin dinamiklerine alışmakta bu dinamiklere göre yeni bir ya-
şam tarzı oluşturmaktadır. ‘Kentlileşme kente göç edenlerin yeniden sos-
yalizasyon süreçlerini anlatır.’ (Bal 2008: 80) Sosyalizasyon süreci bireyin 
içerisinde yer aldığı her grubu, her mekanı etkilemektedir. Bununla bir-
likte sosyal, psikolojik, siyasi, inanç davranışları bunlara ek olarak hak 
arama yolları, dayanışma yöntemleri gibi durumları da etkilemektedir. 
Her kenti kendine özgü özellikleri ve dinamiği olduğu ele alınırsa kent-
lere göre kentlileşme durumları, meydana gelen değişiklikler ve bununla 
birlikte oluşan bazı çözülmelerde farklı zaman sürelerinde ve farklı du-
rumlarda gerçekleşebilmektedir. Örneğin mevcut İstanbul ve Sivas’ın 
kent dinamikleri aynı değildir. Bu durumdan yola çıkarak ise kentleşme, 
kentlileşme süreçleri de birbirinden farkı olabilmektedir. Genel olarak 
bakıldığı zaman kentleşme ve kentlileşme kavramları birbirini etkileyen 
kavramlardır. Kentleşme kavramı mekansal bir unsur barındırmaktay-
ken kentlileşme kavramı ise mekansallıktan çıkarak bireyle ve sosyal bir 
durumu içerisinde almaktadır. Bu bireysellik ve sosyallik durumu ise 
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kent ve kentlileşme kavramlarının sosyolojik boyutunu açıklar nitelikte-
dir. Çünkü genel anlamda kent kavramı farklı alanları besleyebilecek bir 
kavramdır. Sosyoloji kenti merkez alanlarından biri olarak görmektedir.  

Kentleşme kavram olarak ve süreç olarak göç ile bağlantılı bir kav-
ramdır. Göçün yönü kırdan kente olabileceği gibi kentten kıra, kırdan da 
kıra olabilir. (Yalçın 2004: 109) Fakat Türkiye için bakıldığında özellikle 
1950’li yıllar için bu göç olgusunun kırdan kente doğru olduğu büyük 
oranla görülmektedir. Bu yıllarda izlenen başta ekonomik olmak üzere 
diğer politikalar bu kentleşme sürecini hızlandırmıştır. Bu dönemlerde 
benimsenen liberal ekonomi planlamaları, devletçilik ilkesi karşıtı bir tu-
tum sergilemiştir. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonrası sanayileşmenin 
artması buna paralel olarak tarımda bir modernleşmeyi getirmiştir. 
Marshall yardımının yapılmasıyla traktör sayısı artmıştır. Bu gelişmelerle 
birlikte kırdan kente göç olgusunun itici ve çekici durumları ortaya çık-
mıştır. ‘Yani kentleşmede, kentler “çekme” (pull) köyler ise, “itme” (push) 
durumunda olmuştur.’ (Tümertekin, 1973: 3) Tarımda makineleşme, kır 
mekanındaki alt yapı yetersizlikleri, eğitim, sağlık gibi alanlardaki eksik-
likler ve ulaşabilme zorlukları, köylerdeki nüfus artışı, miras problemleri, 
terör sorunları ve bunlara ek olarak iletişim araçlarının gelişmesi itici ve 
çekici nedenler arasında verilebilmektedir. Dönemde radyonun yaygın-
laşmasıyla radyo tiyatroları, kentlerden gelen haberler insanların kente 
ilgi duymasına sebep olmuştur. Üzerinde durulması gereken bir diğer un-
sur ise yoksulluk kavramıdır. Çünkü makineleşmeyle birlikte özellikle 
köyde yaşayan insanlar daha da yoksullaşmaya başlamış bununla bera-
ber kentlere zengin olma hayaliyle göç etmişlerdir. Fakat Türkiyede kent-
leşme sanayileşme temelli olmadığı, hızlı ve plansız gerçekleştiği için 
kentlerde iş gücü fazlalığı oluşmuştur ve yoksulluk durumu da insanlarla 
birlikte kente göç etmiştir. Ruşen Keleş bu durumu şöyle ele almaktadır: ‘ 
Kentsel yoksulluk hem kentin, hem de kentteki insanların yoksulluğu an-
lamına gelir. (Keleş 2019: 138) Türkiye de kentleşme için ise Kongar şöyle 
söylemektedir: ‘Türkiye’deki kentleşme olgusu, ülkenin toplumsal ve eko-
nomik yapısını biçimlendiren temel ögelerden biridir. Yalnız, tarımdaki 
değişmelerin ve sanayileşmenin bir sonucu değil, toplumsal değişme sü-
recinin de bir göstergesidir.’ (Kongar 1998: 549) Kongar’ın yorumundan 
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yola çıkarak Türkiye de kentleşme diğer ülkelere göre daha farklı geliş-
miştir. Türkiye de her kent aynı hızda büyümemiş ve buna ek olarak bü-
yük kentler daha hızlı büyümüştür. Küçük kentler bu büyümeyi geriden 
takip etmişlerdir. Bu bağlamda her kentin çekici nedenleri de farklılık 
göstermektedir. Yalnızca kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan sorunlar kav-
ramsal çerçevede aynıdır.  

 
2. Gecekondulaşma, Arabesk Kültür ve Suç Olgusu  
Kırdan kente göç ile birlikte kente göç edenlerin kentle bütünleşe-

meme sorunu ortaya çıkmıştır. Türkiyede kentleşmenin hızlı olmasıyla 
birlikte yabancılaşmanmeydana gelmiştir. Bu yabancılaşma yaşanılan 
kente, kentteki diğer insanlara karşı oluşmaktadır. Kente göç eden insa-
nın temel problemi barınma problemidir. Göçün hızlı olması ve plansız 
gerçekleşmesiyle birlikte bu problem artmış, ihtiyacı karşılayacak hızlı 
bir çözüm olarak ise gecekondular yapılmıştır. Gecekondulaşma sadece 
Türkiyeye özgü bir kavram olmamakla birlikte özellikle gelişmekte olan, 
az gelişmiş ülkelerde görülen bir durumdur. Gecekondulaşma için genel 
ve küresel bir kavram olduğu yönünde bir yorum yapmak mümkündür. 
Keleş’e göre gecekondu ‘İmar yasalarına aykırı olarak, çoğu zaman ilkel, 
denetimsiz ve sağlık koşullarından da yoksun olarak, acele yapılmış olan 
konutlara verilen isimdir.’ (Keleş 2019: 365) Gecekonduları kentlerdeki sı-
nıflaşma, tabakalaşmanın mekansal anlamda somut örnekleri olarak ele 
almak mümkündür. Gecekondular ilk zamanlarda kentlerin etrafına ya-
pılmaya başlanmış olsa da kırdan kente göçün hızlı artması, nüfusun ço-
ğalmasıyla birlikte kentin içine doğru girmeye başlamıştır. Kentlerde ge-
cekondularda yaşayan insanlar genelde pazarcı, seyyar satıcı, tamirci 
yani genel olarak hizmet sektörü gibi meslek gruplarında bulunmaktadır. 
Gecekonduların hızla artması beraberinde çarpık kentleşmeyi de doğur-
maktadır. Belli mahallelerin sadece gecekondulardan oluşması, plansız 
olması, sonraları bu mahalle çevrelerine büyük sitelerin yapılması sınıf-
laşmayı arttırmış aynı zamanda çevre sorunları doğurmuştur. Genel ola-
rak bakıldığında gecekondulaşma kendine özgü bir yapı içerisinde şekil-
lenmiştir. Gecekondulaşmayla birlikte gelen bir uyumsuzluk sorunu da 
ortaya çıkmıştır. Bu uyumsuzluk sorunu için arabesk kültür örnek verile-
bilmektedir. Kente gelenler daha iyi bir hayat idealiyle gelmişlerdir. Fakat 
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aradıklarını bulamayınca yalnızlaşma, sosyalleşememe gibi durumlar or-
tay açıkmıştır. Bozkurt Güvenç, kültür kavramı için insanların neden bir-
birlerine benzedikleri veya benzemediklerini bununla beraber neden de-
ğiştiğini açıklar niteliktedir şeklinde yorum yapmaktadır. Buradan yola 
çıkarak bu duruma en net örnek arabesk kültür kavramıdır. Terminolojik 
olarak bakıldığı zaman arap kelimesi arap tarzı anlamına gelmektedir. 
Kent sosyolojisi içerisinde arabesk kültür kır ve kent arasında kalmış ara 
bir kültür olarak nitelendirilebilmektedir. Arabesk kültür içerisinde bir 
kimlik sorunu barındırmaktadır. Maddi ve manevi anlamda bir yoksun-
luk söz konusudur. Bireyin kent yaşamı içerisinde sosyal hayatta, iş haya-
tında, psikolojik, inançsal sosyolojik, ekonomik anlamda bütünleşememe-
sinden kaynaklı durumları barındırmaktadır. Genel olarak bireyin yaşa-
dığı zorlukları ifade etmektedir. Arabesk kültür Türkiye de hızlı kent-
leşme ile birlikte gelen kentleşmenin olumsuz bir sonucudur. Bu olum-
suzluğa ek olarak kentleşme, kent kavramı modernliği içerisinde barın-
dırmakta şeklinde bir yorum akla gelmektedir. Arabesk kültür bu an-
lamda modernleşme çabasının istenmeyen bir sonucu olarak görülebilir. 
Çünkü Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren modern insan yetiştirme, 
modern kurumlar oluşturma ve aynı zamanda toplumun eksiklerini, ih-
tiyaçlarını gerçekleştirecek kurumlar oluşturmak temel hedefti. Fakat 
ilerleyen yıllarda izlenen yanlış ve yetersiz devlet politikaları kent teme-
linde istenmeyen sonuçlar doğurmuş olmakla birlikte kentleşme Türkiye 
de siyasi bir propaganda olarak görülmüştür.  

Kentte ortaya çıkan bu uyumsuzluk, bütünleşememe problemleri be-
raberinde suç unsurunu ortaya çıkarmıştır. ‘Kentle bütünleşme sorunun 
yansıması, kente göçerek köylülükten çıkan bireyin kente de uyum sağla-
yamayarak (köylü ve kentlinin dışında) üçüncü bir kategoriyi oluştur-
maya başlaması şeklinde ortaya çıkmaktadır.’ (Öz 2004: 70) Normların et-
kisi azalmaya başlamış, hak arama yöntemleri bürokratik yollardan 
uzaklaşmıştır. Kente göç eden insanlar gücü ellerinde barındırma isteği 
içerisine giderek farklı illegal yollar denemeye başlamışlardır. Suç tanımı 
toplumdan topluma, zamandan zamana göre değişiklik arz eden bir kav-
ramdır. Durkheıma’a göre suç toplumdaki normların çözülmesinden ve 
toplumdaki iç yapışkanlığı sağlayan etkenlerin bozulmasından kaynakla-
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nır. Kent yaşamında suç’un artması geleneksel normdan çıkıp bürokra-
siyi görünce ortaya çıkar. Kentin kendi kurallarına uyum sağlanamaması 
bununla birlikte kumar, uyuşturucu, çek sahteciliği gibi durumlar ortaya 
çıkmıştır. Kentlerde işlenen suç oranı gün geçtikçe artmıştır. Kentlerde 
suç belirli unsurlar üzerinde ele alınmıştır. ‘ Bunlardan birincisine göre, 
suçluluğun asıl nedeni sosyal çözülme erime şartlarının gerçekleşmesi 
nedeniyle toplumdaki sosyal kontrol mekanizmalarının çöküp erimesi-
dir. İkinci grup teorilere ise normal işleyişinde bazı gerilimlerin, baskıla-
rın meydana çıkması, sosyal sistemlerin tabiatlarında saklıdır. Bu gerilim 
ve baskılar belirli şartlar altında bir kuralsızlık, anomi hali yaratabilir ve 
böylece suçun sebebi de anomi olur. Üçüncü grup teoriler suçun sebebi 
olarak toplumdaki alt kültürleri ele almaktadırlar. Alt kültürler toplumun 
normatif yapısını alt üst etmekte ve suç söz konusu alt kültürler içerisinde 
onanan veya kabul edilen bir davranış şekli olmaktadır.’ (Dönmezer 1986 
akt: Bal 2008: 135-136) Alt kültür denilen sınıfta suç oranlarının artması 
üst kesim tarafından hoş karşılanmamakla beraber her geçen gün suç 
oranları artmıştır. Kentin kendi içerisinde kendene özgü olan kuralları 
değişmiştir. Bununla beraber toplumsal güvenlik sistemi yetersiz hale 
gelmiştir. Kentler kır alanlarına göre daha fazla özgürlük alanı tanımak-
tadırlar. Fakat bu özgürlük her zaman olumlu anlamda ortaya çıkma-
makla beraber kullanımıda olumsuz eylemler içerebilmektedir. Kıstırıl-
mışlık, sıkıştırılmışlık, daralmışlık gibi davranış türleri ortaya çıkabilir ve 
bireyler kendilerini göstermek için suça başvurabilmektedirler. Kent içe-
risinde olaylara, nesnelere ve kentin geneline yüklenen anlam bensimse-
nen, yaşanan kültürle alakalıdır. Fakat kentleşmenin hızlı gelişmesi ve 
belirli bir çizgi üzerinde ilerlememesinden kaynaklı olarak kültür çatış-
maları ortaya çıkmaktadır. Bakıldığı zaman kentin iki boyutu vardır. Bu 
boyutlar morfolojik yani fiziki boyut bir diğer boyut ise sosyal ilişkiler bo-
yutudur. Anomi, suç unsuru bu iki unsur etrafında gerçekleşmektedir. 
Kentlerin çoğalması, var olan kentlerin büyümesi sunduğu özgürlük ve 
heterojen yapısıyla suç işlemeye daha müsait alanlardır. Kentleşmenin 
Türkiyede farklılaşma ve ayrışma temelli bir yapı içerisinde oluşmasın-
dan kaynaklı olarak suç olgusu artmıştır.  
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3. Değerler Sisteminin Çözülmesi 
Kentleşme ile birlikte toplum içerisinde bulunan her kurumda de-

ğişiklikler meydana gelmiştir. Kurumlar hızlı göç olgusunu, hızlı kent-
leşme ihtiyacını karşılayamamış ve belli bir noktada yeterliliklerini yi-
tirmiş hale gelmişlerdir. Aile kurumundan siyaset kurumuna din kuru-
mundan ekonomi kurumuna kadar toplumun her kesiminde bir takım 
çözülmeler meydana gelmiştir. Anomik durumların ortaya çıkması, bi-
reysel anlamdan başlayarak toplumun geneline etki etmesiyle birlikte 
değişiklikler görülmüştür. Toplumun en küçük birimi olan aile kurumu 
da kentleşme süreci içerisinde toplumsal çözülme kavramından etkilen-
miştir. ‘Kente göç, ailenin içinde bulunduğu tüm ilişkileri değiştirir.’ 
(Kongar 1998: 590) Kırda yaşayan aile çok nüfuslu, ataerkil nitelikli ai-
ledir. Fakat kente göç edilmesiyle birlikte aile yapısı küçülmüştür. Geniş 
aile yerine çekirdek aile oluşmaya başlamıştır. Bununla birlikte ekono-
mide yaşanan zorluklardan kaynaklı olarak kadın iş yaşamına girmiştir. 
Kadının aile içerisindeki söz hakkı artmış ve buna bağlı olarak günü-
müze kadar gelen süreç içerisinde boşanma oranları değişmiştir. Aile içi 
şiddet olgusu kapsamında değerlendirilirse, kır yaşamında meydana ge-
len şiddet unsuru kırda normal karşılalanabilecekken kent yaşamı içe-
risinde bu durum pek de öyle değildir. Çünkü kır’a oranla kent yaşamın-
daki güvenlik sistemleri daha gelişmiş ve etkin bir rol oynamaktadır. Kır 
mekanında toplumsal güvenlik belirli noktalarda kalıplaşmış normlar 
tarafından sağlanmaktadır. 

‘Gecekondu ailesinin kimi nitelikleri kırsal aileyi andırır.’ (Kongar 
1998: 590) Her ne kadar bu aile kente göç etmiş aile olsa dahi baba figü-
rünün aile içerisindeki konumu oldukça baskın ve belirgindir. Bu baskın 
ve belirgin durumdan gecekondu ailesi için ataerkilliğin egemen olduğu 
söylenebilmektedir. ‘Ailede oyananan rolün belirlenmesinde güç önemli 
bir faktördür.’ (Onat Ümit, 1993) Çünkü gücü elinde bulunduran birey söz 
hakkı olma konusunda diğer bireylere göre daha baskın konumdadır. 
İlerleyen dönemler de kentlileşme çabası içerisinde bu durum biraz daha 
modern aile yapısı denilen aile kavramı içerisinde dönüşmeye başlamış-
tır. Aile kurumu kentleşmeyle birlikte akraba yapısından yavaşça kop-
maya başlamıştır. Çünkü kent yaşamı her ne kadar kır yapısına oranla 
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heterojen bir konumda dahi olsa bireysellik fazladır. Aynı zamanda gece-
kondu ailesi kır ve kent arasında kalmış kırdan tam kopamamış kent me-
kanına da tam anlamıyla uyum sağlayamamış bir ailedir. Kadın ve erkek 
rolleri kapsamında aile yapısına bakıldığında ise geleneksel toplumsal 
normlardan uzaklaşan aileler görülmektedir. Kırda kadına biçilen rol en 
temelde annelik, ev işleri yapma, aile büyükleriyle ilginmekle ilgili olabi-
lecek rollerdir. Fakat kent yaşamında aynı durum gecekondu ailesinden 
çıkarak kente uyum sağlamakla birlikte farklılaşmaya başlamıştır. Aile 
yapısına ek olarak kent yaşamında eğitime büyük oranda önem verilmek-
tedir. Kentin çekici nedenleri arasında da bulunan eğitim unsuru önem-
lidir. Fakat ekonomi temelli olarak etkilenen aile yapısı içerisinde çocuk-
lar okuldan uzak kalarak çalışmaya başlamıştır. Bu durumda ise çocuk 
işçiliği oldukça fazla artış göstermiştir. Bununla beraber çocuklar farklı 
gruplara dahil olmuş, illegal yollara, suç işlemeye yönlendirilmiştir. Bu 
noktada ise sosyal bilinç problemleri ortaya çıkmaktadır. Aileler her ne 
kadar kendilerini bu durum içerisinde mağdur konumda nitelendirse de 
sosyal bilinç problemi uygulanan politikalar içinde geçerli olabilmekte-
dir. Bir diğer önemli çözülme ise aile planlamasının olmamasından kay-
naklanmaktadır. Kırdan göç eden aile kente yerleştiği ilk süreç içerisinde 
geniş aile kavramını sürdürmektedir. Kente adapte olma sürecinde yaşa-
nan ekonomik sorunlarla birlikte kentsel yaşam tarzının benimseneme-
mesi fazla nüfus artışına sebep olmuştur. Aynı zamanda bilinçsiz bir nesil 
yetişmeye başlamıştır. Her ne kadar Türkiye de kırdan kente göç olgusu-
nun üzerinden yıllar geçmiş olsa da bu süreç zaman içerisinde devam et-
mektedir. Fakat aile yapısı içerisinde kadının yeri modern kent yaşamı 
içerisinde yerini alması gereken kadın imgesinden oldukça uzaktır. Bu 
çözülme halen devam etmektedir.  

Aile yapısındaki değişimler ve çözülmelere ek olarak kırdan kente 
göç ile birlikte patronaj ilişkiler doğmuştur. Patronaj ilişkiler kavramına 
terim olarak bakıldığı zaman patron ve adamı arasında meydana gelen 
ilişkiler biçiminde yorum yapmak mümkündür. Kent yaşamı, yasa, kamu, 
bürokrasi üzerinden ilerlemektedir. Fakat patronaj ilişkilerin ortaya çık-
masıyla birlikte yasalar dejenere edilmeye başlamıştır. Yasaların deje-
nere edilmesine ek olarak ise siyasi menfaatler ön plana çıkmaya başla-
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mıştır. Adaptasyon sorunuyla birlikte kente göç edenlerin alt sınıftan ol-
masından kaynaklı olarak güç elde etme, güç barındırma isteğiyle doğru 
orantılı bir durum olduğu söylenebilmektedir. Patronaj ilişkiler güç un-
suruyla birlikte maddi bağımlılık yaratmaktadırlar. İş bulmaktan, seçim 
sürecine kadar etkili olduğu görülmektedir. Örneğin bilinçli bir seçmen 
kitlesinin olmaması, çıkar üzerinden siyaset izlenmesi ya da seçim dö-
nemlerinde imar sözleri verilmesi gibi toplumsal çözülme kavramına so-
mut örnekler olarak verilebilmektedir.  

Kent yaşamı içerisinde her alanda toplumsal değişme ve toplumsal 
çözülme kavramlarının somut örnekleri görülebilmektedir. Değerler sis-
temindeki temel çözülmelere çözüm olarak kurumların işlevleri değişti-
rilmeye çalışılmıştır. Fakat kentleşmenin seçim propagandası haline gel-
mesi, hızlı gerçekleşmesi gibi unsurlar toplumsal çözülmeye engel olacak 
yeterliliğe sahip değildir.  

 
SONUÇ 
Kent kavramı gelişen çağ ile birlikte sürekli yenilik kazanan ve deği-

şen bir olgudur. Sanayi devriminin bir sonucu olan kentler toplumsal an-
lamda gelişmişliğin, iş olanaklarının artmasına zemin hazırlamışlardır. 
Geçmişten günümüze kadar değişerek gelen toplumların yaşam biçimleri 
de sürekli olarak değişmektedir. İnsanlar artık bu değişim içerisinde ya-
şadıkları yerin özelliklerine göre anılıp, oranın yaşantısına göre tanım-
lanmaya başlamıştır. Kent, kentlileşme toplumsal bir olgudur. Sanayinin 
gelişmesi ile birlikte kırdan kente göçler yoğunlaşmış bununla birlikte, 
itici ve çekici nedenlere bağlı olarak iş gücü piyasası artmıştır. Her dö-
nemde kent mevcut bulunsa da nitelik anlamında değişiklik göstermiştir. 
Kentleşme olgusu hem kırsal yapıdaki hem de kentsel yapıdaki farklılaş-
mayı anlatmaktadır. Bu nedenle kentleşme sürekli değişen, dinamik bir 
süreçtir. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme sanayileşme ile birlikte ge-
lişen bir olgudur. Fakat Türkiye de kentleşmenin çok hızlı ve plansız ger-
çekleşmesi sanayileşme durumunu geride bırakmıştır. Bununla birlikte 
toplumsal değerler sisteminde çözülmeler, ayrışmalar meydana gelmiş-
tir. Bu ayrışmalar mekansal anlamdan, meslek gruplarına, kentte yaşa-
yan, yeni göç eden insanların davranışlarına kadar farklılık göstermekte-
dir. Bu davranışlar inançsal anlamdan ekonik yani çalışma koşullarına, 
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sosya yaşama kadar kendini göstermektedir. Temel ihtiyaç olan barınma 
sorunu, gecekondularda yaşayan insanları doğurmuş bununda bir so-
nucu olarak tabakalaşma gözle görülür bir hale gelmiştir. Kente gelenler 
kır yaşamından farklı olarak kentin çekici nedenleriyle gelmiş olmalarına 
rağmen tam anlamıyla kentle bütünleşememişlerdir. Bununla birlikte bü-
tünleşememe probleminden kaynaklı olarak arabesk kültür kavramı or-
taya çıkmıştır. Suç artmış, toplumsal denetimin anlamı değişmiş, kurum-
ların işlevleri yetersiz kalmaya başlamıştır. Tüm bu olumsuzluklar kentli 
olma sürecini daha da zorlaştırır bir hale getirmiştir. Kentleşme Türki-
yede 1950’li yılların başında başlamıştır. Fakat kentleşme süreciyle bir-
likte yaşanan olumsuz durumların sonuçları etkisini halen göstermekte-
dir. Bu olumsuzluklar kente göç edenler ve kentin asıl yerlileri için büyük 
sorunlar yaratmaktadır. Kente göç edenlerin tam anlamıyla kentle bütü-
leşebilmeleri için en az üç kuşak geçmesi gerekmektedir. Bütünleşememe 
problemi ise aidiyet duygusundan kaynaklanmakatdır. Kente göç eden 
birey veya aile kendilerini yaşadıkları mekana ait hissedebilmek için 
kendi değerlerini devam ettirmektedir. Fakat bu durum kentin yerleileri 
için sorun oluşturmaktadır. Bu noktada toplumsal sorunlar, çatışmalar 
ortay açıkmaktadır. Bu anlamda kentte yaşamak sadece mekansal an-
lamda kırdan kente göç etmek demek değildir. Sosyal, ekolojik psikolojik, 
inançsal gibi birçok anlamda davranış ve bilincin oluşması, buna uygun 
yaşam tarzı oluşturmak demektir. Aile kurumu toplumun en küçük öge-
sidir. Bu anlamda toplumsal değişme ve toplumsal çözülme kavramla-
rıyla birlikte ele alınmalıdır. Her toplumsal kurumda olduğu gibi aile ku-
rumunda da temel değişiklikler ve çözülmeler meydana gelmiştir. Aile 
toplum arasındaki değişmeler bütünleşememeden kaynaklı olarak eko-
nomik, sosyal, inançsal anlamda değişim göstermiştir. Ailenin gittikçe kü-
çülmesi, aile fertlerinin rollerinin değişmesi gibi durumlar gözle görülen 
değişiklikler arasında yerini almıştır. Kadınların kent yaşamı içerisinde 
bir işte çalışması, aile içi kararlarda kadının da gün geçtikçe söz hakkı al-
ması, çekirdek ailenin oluşması gibi durumlar aile yapısındaki temel de-
ğişimler arasındadır. Bürün bu değişim ve çözülmeleri oluşturan kent, 
kentlileşme olgusu sosyal bir kavram olmanın yanı sıra fiziki bir mekan 
anlamının çok ötesinde bir kavramdır.  
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CAM YAPIM TEKNİKLERİ 
Bengisu Buse Elbir 

GİRİŞ 
M.Ö. 2. binyıldan başlayarak Demir Çağı, Klasik Dönem, Helenistik

Dönem ve Roma dönemlerinde bulunan cam buluntuların yapım teknik-
lerinin adımları izlenebilmektedir. Bu teknikler; iç kalıp tekniği, kayıp 
balmumu tekniği, kalıba döküm tekniği, mozaikli cam tekniği ve üfleme 
teknikleridir. Söz konusu üretim teknikleri eski çağlardan günümüze kü-
çük değişimlere uğramıştır. Bu değişimler fırınlama yöntemlerinde ve 
kullanılan kimyasallarda olmuştur. Erken dönemlerde soğuk halde işle-
nen cam, ilerleyen dönemlerde sıcak halde işlenmeye başlanmıştır. Erken 
dönem camları genelde renkli üretilmiştir. 

M.Ö. 2. Binyılda Uluburun Batığı’nda ele geçen cam külçeler, Helenis-
tik Döneme ait merhem şişesi, Erken Roma Dönemine ait kaburgalı kâse, 
Roma Orta İmparatorluk Dönemi bardak ve parfüm şişesi, Geç Roma Dö-
nemi serpme şişesi, Roma Dönemi sürahisi gibi farklı dönemlere ait bu-
luntu çeşitliliği vardır. 

Tarih öncesi kültürlerinin kalıntıları olan höyük ve mezarlık gibi top-
rağın altında ekolojinin ve atmosferin dezavantajlarına maruz kalan ar-
keolojik buluntular, üretildiği hammadde unsuruna göre günümüze ka-
dar belirli aşınmalara uğramaktadır. Bu aşınmalar genel olarak organik 
hammadde üretimli eserlerde çürüme ve inorganik hammadde üretimli 
eserlerde korozyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Cam eserlerin yapısal 
niteliği özellikle bu ölçüde önemlidir; bu özellik, eğer mevcut korunduğu 
arkeolojik alanda baskıya maruz kalmaz ise oksitlenme veya çürüme gös-
termediği için üretildiği hali ile günümüze kadar ulaşabilmektedir. 

Diğer hammaddelere göre daha az ve daha geç bir evrede kullanılmış 
olan cam daha çok süs eşyası ve kap yapımında kullanılmıştır. Konu kap-
samında; Tunç Çağı’ndan başlayarak Roma Dönemi sonuna kadar camın 
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tarihsel sürecinin değerlendirilmesi söz konusudur. Özellikle MÖ 2. bin-
yıldan başlayarak süreç içinde gelişen ve ticaretin odak noktalarından 
biri olan cam ticaretin de ana kaynaklarından biri olmuştur. İnsanlar do-
ğal yaşamın içinde bulunduklarından beri doğada bulunan ve yaşamını 
kolaylaştıran her şeyi kullanmışlardır. Bunların içinde camları da kullan-
mışlardır. Yanardağların püskürttüğü magmaların hızlıca soğumasından 
oluşan obsidyen olarak adlandırılan volkanik cam ilk kullanılan cam ola-
rak da kabul edilir. 

 
Cam Nedir? 
Cam genel olarak bir maddedir fakat insan uğraşları sonucunda iste-

nilen formu almıştır. 
Cam; üç ana maddenin eritilmesiyle yapılan bir malzemedir. Bunlar, 

temel yapısı olan kum (silikon dioksit) ; erime sıcaklığını düşüren bir alkali 
oksit ve karışımı stabilize eden ve suda daha az çözünür hale getiren kireç-
taşıdır (Henderson, 1985: 269-270). Doğada bulunan kum çok yüksek ısıda 
eridiğinden bu ısıya antik çağlarda ulaşılamadığından camın kolay ve daha 
düşük ısıda erimesini sağlamak için soda taşı kireçtaşı ise camın dayanıklı-
lığını arttırmak için kullanılmıştır. Camın dayanıklılığını arttırmak için kul-
lanılan kireçtaşı çok önemlidir (Grossmann, 2002: 5). Kireçtaşı kullanılma-
dan sadece soda ve kum ile yapılan camların suda eriyecek kadar ince bir 
yapıda olduğu izlenmiştir (Dardeniz, 2016: 149). Kireç, belki de doğal mal-
zemeler içerisinde cam hamuruna karışmış da olabilir (Çınardalı-Karaas-
lan, 2013: 20-21). Camın moleküler yapısı da katı madde gibi değildir fakat 
sıvı madde özelliği vardır (Res. 1). 

M.Ö. 2. binyıl cam üretiminde, silika kaynağı olarak kum veya kuartz 
parçacıklar, soda kaynağı olarak ise tuz içerikli ve bitkilerin külleri kulla-
nılmaktaydı. Bu tip sodalı bilinen bitkilerin yakılması ile elde edilen kü-
lün silikaya eklenmesi, silikanın erime derecesini düşürmede önemi bü-
yüktür. Yaklaşık 1600 ºC’de eriyen silika, eritme elemanı (flux) olarak ek-
lenen bitki külleri sayesinde yaklaşık 900- 1000 ºC’de eriyebilmektedir 
(Dardeniz, 2016: 148-149). 

 
Tarihsel Süreçte Cam Üretimi 
Cam yapımı büyük olasılıkla Erken Tunç Çağı’nın sonlarında keşfedil-

miştir (Res.2). Yapılan çalışmalar sonucu bu keşfin Mezopotamya’da ortaya 
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çıktığı ileri sürülmektedir. M.Ö. 2.binin ortalarında Mısır’da ilk cam vazo-
ların yapımı başlamıştır (Lightfoot ve Arslan1992: 1). İlk örneklerinden 
olan Irak’daki yerleşimlerden Tell Asmar’da bulunan silindir biçimli açık 
mavi şeklindeki cam çubuktur (Yağcı 1993: 33). Camın ilk örnekleri üreti-
lirken amacın yarı-değerli taşları taklit etmeye yönelik olduğu düşünül-
müştür (Grossmann 2002: 6). Cam ile ilgili terimlerin yazılı belgelerde III. 
Ur Hanedanlığı döneminde görüldüğü ileri sürülmektedir (Yağcı 1993: 38). 
Bununla birlikte, M.Ö. 2 binyıla gelindiğindeyse cam, buluntu olmanın yanı 
sıra yazılı belgelerde de daha sık geçmeye başlamıştır. M.Ö. 2. binyıl yazılı 
belgelerinde geçen Akadça ‘anzahhu’ sözcüğünün cam kap anlamına gel-
diği anlaşılmıştır (Brill, 1970: 115-116, 119). 

M.Ö.2. binyılda Mısır’da cam üretim atölyelerine rastlanması üreti-
min kanıtı haline gelmiştir. Cam buluntuların Mısır’da en erken örnekle-
rine III. Tuthtmosis döneminde rastlanmıştır ve az sayıda vazo örnekle-
rinden ibaret olup, Mezopotamya’dan geldiği tespit edilmiştir. Mısır atöl-
yeleri lüks tüketim için cam eserler üretmiştir. Bu üretim kraliyet sarayı 
ve bu tür lüks ürünlerin fiyatını karşılayabilecek aristokratlar için yapıl-
mıştır. Mısır atölyelerinin bu ürünleri yapabilmesi için dışarıdan işlen-
memiş cam da ithal edilmiştir. III. Amenhotep döneminde Thebes şehri-
nin hemen dışındaki Malkata kazılarında cam atölyelerine rastlanmış ve 
sarayın içinde de küçük bir cam atölyesi tespit edilmiştir (Shortland 
vd.2017: 3, 24). 

 
Cam Yapım Teknikleri 
Cam yapında kullanılan teknikler M.Ö. 2 binyıl ile M.S. 2 yüzyıla ka-

dar geçen dönemde kum-maça, masif kesme, döküm ve kalıplama teknik-
leridir. M.S. 2 yüzyıla kadar geçen dönemde kum-maça tekniği terk edil-
miştir. Çağın en önemli buluşlarından olan üfleme tekniği kullanılmaya 
başlanmıştır (Karaaslan, 2013: 32). Kalıplama tekniklerinin önemli bir uy-
gulama yöntemi de mozaik cam tekniğidir. Bu yöntemde mozaik çiçeğe 
benzediği için Millefiori (bin çiçek) olarak adlandırılmıştır. Bu teknikle 
üretilen cam farklı renkteki camların bir araya getirilmesiyle oluşturul-
muştur. Üfleme tekniği iki farklı şekilde yapılmıştır. Kalıba üfleme ve ser-
best üfleme şeklindedir. Kalıba üfleme tekniği en çok kullanılan tekniktir 
(Oates 2001: 56). 
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İç Kalıp Tekniği 
Yaklaşık M.Ö. 1500’lü yıllarda ortaya çıkan bu teknik günümüzde 

hala kullanılmaktadır (Lightfoot ve Arslan 1992: 10-11). Kömür, gübre, 
kum veya kuvarstan oluşturulan metal çubuğun uç kısmında bulunan çe-
kirdek ısıtılarak ikinci bir çubuk yardımıyla kalıbın etrafı kalın cam lifle-
riyle çevrilir. Daha sonra tahta bir tarak veya ucu sivri bir çubukla üze-
rine zikzak, zincir gibi şekiller yapılmaktadır (Res.3). Ağız kısmı düzleşti-
rildikten sonra soğumaya bırakılarak kalıp malzemesi kazınarak çıkartı-
lır (Taştemür 2013: 11). 

 
Kayıp Balmumu Tekniği 
Demir Çağı’nda tek renkli yarı şeffaf ve renksiz camların daha çok 

talep edilmesiyle birlikte açık kapların üretilmesi için kullanılmış bir tek-
niktir (Lightfoot ve Arslan 1992: 10-11). Yapılmak istenen formun şekli 
balmumu ile hazırlanır ve sonra kil ya da alçı ile kaplanır. Modelin fırın-
lanmasıyla dış taraftaki kil sertleşir ve balmumu erir. Daha önce alt ta-
rafta oluşturulan kanaldan balmumu dışarı akmaktadır. Kil tabakasının 
içinde oluşan kalıba cam kırıkları toz halinde koyulur ve tekrar ısıtılarak 
cam eritilir. Cam eridikten sonra soğutma işlemi gerçekleşir ve kil kırıla-
rak istenen form elde edilir (Taştemür 2013: 11) (Res.4). 

 
Kalıba Döküm Tekniği 
Bu tekniğin cam üretiminin en erken uygulama tekniği olduğu düşü-

nülmektedir. Bir dış ve bir iç kalıp yöntemi kullanılmaktadır. Dış kalıpta 
toz halinde olan cam ısıtılır. Hamur haline geldikten sonra üzeri iç kalıpla 
sıkıştırılır. İkisi arasında kalan cama istenilen biçim verilir. Üretilmiş olan 
ilk örnekler renkli ve ince cam parçalarının karıştırılmasıyla yapılan mo-
zaik kaplardır (Yiğit 2019: 50). M.Ö. 1.binyılda yükselişe geçmiştir (Gross-
mann, 2002: 7). Kalıba döküm tekniği ile yapılmış cam kâselerin en erken 
örnekleri M.Ö. 8.yüzyıl sonu ve 7.yüzyılda Assur-Nimrud Kuyuncik’te tes-
pit edilmiştir (Lightfoot ve Arslan, 1992: 10). 

 
Mozaikli Cam Tekniği 
Helenistik ve Roma Dönemlerinde oldukça yaygındır. Tell-elRimah, 

Aqar Quf (Irak) ve İran gibi Batı Asya şehirlerinde en erken örnekleri gö-
rülmüştür. Cam çubuklardan kesilmiş küçük parçalar kaynaşarak biçim-
leri meydana getirir (Res.6). Pişmiş topraktan olan kalıbın ısısı çok yüksek 



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     181 

olmayacağı için cam fazla sıvı hale gelmeyecektir (Res.5). Kalıp fırınlanır 
ve küçük cam parçaları deforme olarak boşlukları dolduruncaya dek ısı-
tılır (Özgümüş 2013: 8). 

 
Üfleme Tekniği 
M.Ö. 1. bin yıl ortalarında Suriye’de keşfedilmiştir. Serbest üfleme ve 

Kalıba üfleme olarak ikiye ayrılır. 
Serbest Üfleme Tekniği: Erimiş halde bulunan camı içi boş olan ma-

deni çubuk ile potadan alınır. Çubuk sürekli çevrilerek camın akması ön-
lenir ve düz bir zeminde yuvarlanarak ilk şekli verildikten sonra çubuğa 
üflenir. Üfleme işleminden sonra vazonun gövdesi oluşmaya başlar. Daha 
sonra ağız kenarı, kulp ve süslemelerin yapılması için çubuktan çıkarılır 
ve noble adı verilen çubukla tutulduktan sonra gerekli işlemlerden geçi-
rilir (Res.7). Bu işlemlerden sonra soğumaya bırakılır (Özgümüş 2013: 13). 

Bu teknikte bir başka yöntem Kalıba Üfleme Tekniğidir. Serbest üf-
leme tekniğine benzerdir. Kilden veya taştan yapılmış süslemeli kalıplara 
camın üflenmesi, vazonun süslenmesi ile bir arada tek seferde üretilir. Bu 
teknik, değişik biçimlerde ve daha ucuz cam üretimine olanak sağlamış 
ve bir standartlaşma getirmiştir (Grossmann, 2002: 10, 13) (Res.8). 

 
Uluburun Batığı 
Geç Tunç Çağı’nda cam külçe üretimi ve ticareti hakkında, Uluburun 

Gemisi buluntular bakımından çok zengindir. Geç Tunç Çağı’nda cam 
külçe üretimi ve ticareti hakkında, Uluburun Batığı, Gelidonya Batığı, 
Qantir-Piramesse ve Amarna yerleşimi önemli bilgi verir. Uluburun mavi 
cam külçelerindeki farklı renk tonları olasılıkla farklı atölyelere işaret et-
mektedir. Kobalt mavisi külçeler Amarna kökenli olabilir (Res.9). Bu ca-
mın üretiminde kullanılan kobaltın kökeni Mısır olmalıdır. Buna karşın 
bakır mavisi olanların, bakırın çok farklı yerlerde elde edilme olanağı ol-
duğundan farklı atölyelerde üretilmiş olabilir (Rehren, 2006: 540). 

Uluburun batığından çıkarılan binlerce eşya arasında şimdiye kadar 
bilinen en büyük cam külçe koleksiyonu da bulunmaktadır. Bazı külçeler 
çok iyi korunmuş ve ilk üretildiği şekliyle bulunsa da büyük bölümü kap-
sayan kısım, korozyona uğramış ve amorf parçalara ayrılarak suda çö-
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zünmüştür. Uluburun cam külçelerinin alt yüzeyleri yarım küre ve kare-
dir (Res.10). Bu durum külçelerin özel bir kap içinde dökülerek üretildi-
ğini göstermektedir. Potalar, farklı biçimdeki diğer bir kapta yaklaşık 900 
derecede eritilmiş olan ve reaksiyona girmemiş hammadde kalıntılarını 
da içeren öğütülmüş, ancak henüz renklendirilmemiş cam toz boyayla 
(pigmentle) karıştırıp, daha yüksek bir ısıda eritmek ve homojen bir cam 
külçe oluşturmak için kullanılmıştır (Rehren, 2006: 537). 

 
SONUÇ 
İlk kullanımından bu yana lüks eşyalar arasında yerini alan cam ti-

cari bir malzeme olmanın yanında, ülkeler arası hediyeleşme, çeyiz, vergi 
ve haraç alımlarında da kullanılmıştır. M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısında 
kullanımı ve dolaşımı hızlanan cam, hammadde olarak üretilmiş ürün 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda Suriye, Filistin kıyısındaki kent-
lerin önemli bir yeri vardır. Mısır’ın, camların üretiminde bu ticari sis-
temde önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Kullanıldığı günden bu yana 
tekniklerinde hiçbir fark olmayan cam, sadece fırınlama yöntemlerinde, 
içindeki kimyasallarda ve ustaların işçiliğinde farklılık göstererek günü-
müze kadar gelmiştir. 
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RESİM LİSTESİ 
 

 
Resim 1: Camın Moleküler Yapısı (Özgümüş 2013: s. 2)  

 

 
Resim 2: Muhtemel Buluntu Yerlerini Gösteren Harita (Lightfoot ve Arslan 
1992)  

 

 
Resim 3: İç Kalıp (Özgümüş 2013: s. 7)  
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Resim 4: Kayıp Balmumu Tekniği (Özgümüş 2013: s. 15)  

 

 
Resim 5: Mozaik Cam Yapım Tekniği (Atik 2004: s.80)  

 

 
Resim 6: Mozaik Cam (Özgümüş 2013: s. 9)  
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Resim 7: Serbest Üfleme Tekniği (Özgümüş 2013: s. 13)  

 

 
Resim 8: Kalıba Üfleme Tekniği (Özgümüş 2013: s. 15)  

 

  
Resim 9: Cam Külçeler (Pulak 2006: s.70)  Resim 10: Uluburun Batığı Kül-

çeler (Pulak 2006: s.71)  
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KENTLEŞMEDE ARSLANTEPE YERLEŞİMİNİN  
İNCELENMESİ 

Seda Sengir 
 
GİRİŞ 
Malatya İli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Fırat Havzası, Yukarı Fırat Bö-

lümü’nde 35º 54´ ve 39º 03´ kuzey paralelleri ile 38º 45´ ve 39º 08´ doğu 
meridyenleri arasında yer almaktadır (Yüksel, 2018: 6). Malatya iklim 
özellikleri bakımından, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı 
olan Karasal İklim’ in etkisi altındadır (Yüksel, 2018: 13). 

 

 
Resim 1: Malatya’nın Coğrafi Konumu, (Şengün ve diğ. 2014: 221, Şekil 2) 

 
Malatya ismi çok az değişime uğramıştır. Bedrich Hrozny, “Malatya” 

isminin Hititçe’ de “bal” anlamına gelen “Melit” ya da Luwice’ de yine aynı 
şekilde “bal” anlamına gelen “Mallit” kelimesinden evrildiğini belirtmiş-
tir. Malatya’nın ismi Hitit çivi yazılı metinlerinde “Maldiḭa” olarak yazıl-
mış, Demir Çağı’nda Hitit Hiyeroglif kabartmalarında “dana başı” ve “da-
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naayağı” olarak sembolize edilmiştir (Yüksel, 2018: 7). Malatya adı deği-
şime çok az uğramış; “Melit, Maldiia, Melid, Melidi, Milidia, Melidu, Meli-
dite, Melitia, Melitea, Melitene” şeklinde kullanılmış ve son olarak “Ma-
latya” adını almıştır (Şentürk 2005: 66). Malatya Paleolitik, Mezolitik, Ne-
olitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı dönemlerinde yerleşimlere sahne olmuş-
tur (Yüksel, 2018: 134). Malatya-Elâzığ bölgesinde yapılan kazılarda Halaf 
Kültürü, Ubeyd Kültürü, Uruk Kültürü ve Karaz Kültürlerine ait veriler 
elde edilmiştir (Yüksel, 2018: 21). 

Malatya Ovasının ortasında, Fırat’a yaklaşık on iki kilometre uzak-
lıkta yer alan Arslantepe, adını kazı çalışmasında tespit edilen aslan hey-
kelinden almıştır (Şentürk, 2005: 16). 30 metre yüksekliğinde yaklaşık 4, 5 
hektarlık bereketli topraklar üzerine kurulmuştur.  

 

 
Resim 2: Malatya Arslantepe Yerleşimi 

 
M.Ö. 6. Binyıldan, Roma dönemine kadar kesintisiz iskân görmüş 

olup Bizans döneminde mezarlık olarak kullanılmıştır. Malatya Ovasın-
daki en büyük höyüğü olan Arslantepe yerleşiminde, 55 yıldan fazladır 
yapılan kazı çalışmaları ile Doğu Anadolu ve çevresinin tarihini yansıtmış 
ve aynı zamanda Yakın Doğu ilişkilerini ortaya koymuştur (Yüksel, 2018: 
27). 

Arslantepe ilk kez 1894 yılında bir köylü tarafından bulunan ve üze-
rinde aslan avı sahnesi olan rölyefi ile başlamıştır. Arslantepe hakkında 
ilk bilimsel yayını 1895 yılında David G. Hogarth tarafından yapılmıştır. 
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Resim 3: Arslantepe Yerleşme Planı, (Frangipane, 2018b: 72, Fig. 1 b) 

 
1909 yılında Fransız Rahip Sebastian Ronzevalle tarafından aslan hey-

keli ve bazı buluntuların fotoğraflarını yayınlamıştır. 1929 yılında Hans H. 
Von der Osten tarafından aslan heykeli yakınlarında büyük bir rölyef bul-
muş ve yayınlamıştır. Arslantepe’ de ilk kazı çalışması 1932 yılında Louis 
Delaporte tarafından başlatılmıştır. 7 yıl süren bu kazıların veri sonuçları 
1940 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın dolayı yapı-
lamayan kazı çalışmaları, 1947 yılında Fransız Arkeolog C. Schaeffer ve 
ekibi tarafından tekrar başlatılmış ve bu kazılarda höyüğün en eski dönem-
lerine kadar inilmiştir. 1951 yılında yayınların yetersizliği ve verimsiz ça-
lışmalar birlikte kazı çalışması sona ermiştir. 1961 yılında tekrar başlayan 
kazılar İtalyan Arkeolog Salvatore M. Puglisi ve ekibi tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. 1967 yılında Dr. Paolo Emillio Pecorella tarafından sadece bir yıl 
kazı gerçekleştirilmiş olup Puglisi’den sonra Arslantepe kazılarını Alba Pal-
mieri ve daha sonra Marcella Frangipane kazı başkanlığını gerçekleştir-
miştir. Arslantepe’ de kazıları günümüzde de Sapienza Üniversitesi kazı 
ekibi tarafından yürütülmektedir (Balossi Restelli, 2018: 33-35; Yüksel, 
2018: 27). Kazı çalışmalarında Arslantepe’ de tespit edilen tabaklar ve dö-
nemler tablo halinde verilmiştir. 
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Resim 4: Arslantepe Kronolojisi, (Frangipane, 2018b: 73, Tablo 1)  
 
Arslantepe’nin kontrolü Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yetkisin olup bölgenin günlük yönetimi 
ise Malatya Arkeoloji Müzesi, Arslantepe Araştırma Ekibi ve Battalgazi 
Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca birinci derece arkeolojik sit olarak, çevresinde geniş bir alan 
ise 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiştir.  

 
Resim 5: Arslantepe’ deki Yasal Koruma Sınırları, (Sivas Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurumu 24.10.2019)  



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     191 

Kentleşme Nedir? 
Kent kavramı, kendi nüfusuna değil, artı bölgelerdeki nüfusa da hiz-

met verip karışışında hizmet alan bir yerleşim birimi olarak nitelendiril-
miştir. Şehir, devlet ve kent gibi kavramların birbirleri ile özdeşleşmesi 
uygarlıkların da kuruluşunu göstermektedir. Şehir kavramını inceleye-
cek olursak, içerisinde bulunan koşullara ve sosyo-ekonomik ilişkilere 
göre değişkenlik gösteren bir gerçekliktir (Frangipane, 2018a: 14) Arkeo-
lojik açıdan bir şehri incelerken fiziksel unsurları dikkat edilmededir. 
Çevresel ya da sosyal olabilecek faktörlere bağlı fiziksel unsurları; boyut, 
kamusal mimari, toplu faaliyet alanları, meydanlar ve halka açık alanlar 
şeklinde sıralanmaktadır. Diğer bir tanımda ise devlet yer almaktadır. İn-
sanlık tarihinin en üst kültürel gelişimi olarak tanımlanabilmektedir. 
Kentlerin uygarlıkların fiziksel odak noktasını oluşturması ve devletin 
kentlerin sahip oldukları siyasi organizasyon düzeyini temsil etmektedir. 
Şehir ve devlet kavramlarını beraber düşündüğümüzde de aralarındaki 
bağ her zaman tanımlanabilir olmamıştır. Sosyo-politik oluşum biçimleri 
olan şehir ve devlet, mal ve hizmet akışını içermekle beraber toprak ile 
olan yapısal bir ilişkiyi ima etmektedir. Bu durum sağlam ilişkiler içeri-
sinde ele alınsa da farklı biçimlerde ele alındığı bilinmektedir (Fran-
gipane, 2018a: 19). 

 
M.Ö 4. Bin yılda Arslantepe 
M.Ö 4. Bin yılda Arslantepe yerleşimi kendine özgü karakteristik bir 

gelişim süreci gösterirken aynı zamanda Mezopotamya’nın da bir parçası 
olduğunu da belirtmek gerekmektedir. M.Ö 4. Binyılın ilk yarısına tarih-
lenen VII tabakada güçlü bir yerel merkezin varlığının net bir şekilde 
oluşmuş olduğu görülmektedir (Frangipane, 2018b: 93). Bu dönemde, ko-
nutların içinde ve dışında birçok fırın ve birbirinin üzerine iskân görmüş 
yapı katmanlarıyla ortaya çıkarılmıştır. Geç Kalkolitik dönemin başlangıç 
safhasında olan VIII. tabakada Mezopotamya’ya ile bağlantının kurul-
duğu çok daha geniş tipte Ubeyd-sonrası seramiklerle anlaşılmıştır (Yük-
sel, 2018: 68). 

VII ve VIA tabakalarında sivil mimari ve Uruk kültüründen etkilen-
miş anıtsal mimari yapılar açığa çıkarılmıştır (Frangipane, 2000: 443). Ta-
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baka içerisinde maddi kültürler içerisinde çok az yabancı unsurların var-
lığı söz konusu olduğunun ve olanların ise seçkinlere ait olduğu düşünü-
len yararlı unsurlar olduğunu belirtilmektedir. Höyük bu evrede geniş 
alanlarda iskân görmüş olup evlerin geniş bir alana yayıldığı anlaşılmış-
tır. Seçkinlere ait yapılar höyüğün tepesine, yerel halka ait yapıların ise 
höyüğün yamaç ve kenarlarına yapılmış olması dönem içerisinde keskin 
bir şekilde sosyal ve sembolik bir farklılığın olduğunu göstermektedir 
(Frangipane, 2018b: 94). Konutlar çoğunlukla dörtgen planlı taş temel 
üzerine kerpiç şeklinde inşa edilmiş, içinde tekne ve fırınlar, taban altla-
rında ise iskeletler açığa çıkarılmıştır (Sagona ve Zimansky, 2015: 137). 

 

 
Resim 6: Arslantepe Geç Kalkolitik 3 dönemi, VII Evresi Elit Konut (Fran-

gipane, 2018b: 75 Fig. 3)  

 
Höyüğün tepe kısmında açığa çıkarılan binaların içerisinde duvar-

ları resimlerle süslenmiş, kerpiç sütunlardan oluşan büyük bir yapı açığa 
çıkarılmıştır. Geniş bölgede açığa çıkarılan ve seçkinlere ayrıldığı düşü-
nülen devasa yapıların herhangi bir dini ya da idari vasfı olmadığı belir-
tilmiştir. M.Ö 3500-3400 binli yıllarda yani dönem sonuna doğru, kült 
amaçlı yapıldığı düşünülen C ve D Tapınağı olarak adlandırılan vasıflı iki 
kamu binası açığa çıkarılmıştır. Oldukça eski olan D Tapınağının salon 
kısmında girinti nişler Mezopotamya stilinde yapılmış olmasına karşın 
(Frangipane, 2018b: 94) duvarda yer alan siyah ve kırmızı geometrik zen-
gin bezeme ise yerel unsurdur. C Tapınağı ise D Tapınağının hemen kar-
şısında yer almaktadır (Frangipane, 2018b: 95). 
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Resim 7: Arslantepe Geç Kalkolitik 4 dönemi, VII Evresi C ve D Tapınağı, (Fran-

gipane, 2018b: 76, Fig. 4)  

 
Kazı çalışmalarında mimari unsurlarla birlikte kullanılan ağaç tür-

leri Kavak, Söğüt, Karaağaç, Dişbudak Ağacı, Geniş Yapraklı Meşe ve Alıç, 
ovanın yüksek kenarlarına doğru çalılık gülgiller ve Anti-Toros Dağla-
rında yetişen Ardıç türleri açığa çıkarılmıştır. Bu ağaç türlerinden özel-
likle Ardıç ağacı Malatya ve çevresinde görülmemesi bu ağaç türünün 
dağlık bölgelerden getirildiği düşünülmektedir (Yüksel, 2018: 63). Tapı-
naklar Mezopotamya stilinde üç bölümlü plan şeklinde yapılan bu yapı-
nın halk tarafından törensel ya da dinsel faaliyetler amaçlı kullanıldığı 
düşünülmektedir (Frangipane, 2018b: 95). Bu tapınaklar plan özelliğiyle 
Tell Brak yerleşimine benzemektedir (Frangipane, 2018a: 141). 

 

 
Resim 8: Arslantepe C Tapınağı’nın Benzetildiği “Tell Brak” Yerleşim Planı, 

(Stein, 2012: 139, Fig. 9)  
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Yapıda açığa çıkarılan, mekân zeminine dağınık, sayıca binin üze-
rinde olan seri üretim kâselerine göre bu yapıda törensel ve idari kont-
rolle bir gıda dağıtımı olduğu belirtilmiştir. Mühür ve mühür baskılara 
buldukları konum ve kullanım amaçlarına göre ele aldığımızda Arslan-
tepe’nin bir ticari merkez olduğunu göstermekte, ilkel muhasebe sistemi 
ve bürokrasi başlangıcı açısından önemli bilgiler vermektedir (Fran-
gipane, 2018b: 95). VII. Tabaka içerisinde çoğu saman yüzlü, yavaş dönen 
çarkta seri üretim kâseleri ve kırmızı, çizgi ve nokta bezemeli olan sera-
mikler açığa çıkarılmıştır (Frangipane, 1991: 213). Yapım özellikleri bakı-
mından Geç Uruk Dönemi özelliklerine sahip olan açık kaplar Mezopo-
tamya ve çevresindeki yerleşmelerde yaygın olarak kullanılmıştır. “Dev-
rik Ağızlı Kâse” olaraktan anılan bu kaplar mühür baskılarıyla birlikte ele 
geçmiştir (Frangipane, 1993a: 42-44). 

 

 
Resim 9: Tapınak İçinde Açığa Çıkan Seri Üretim Kâseleri, (Frangipane, 2018b: 
78, Fig. 5)  

 
Mezopotamya’da dini yapılarda da bu şekilde toplu olarak seri üre-

tim kâselerinin görülmesi oldukça yaygındır (Yüksel, 2018: 63). Teknik ve 
tipolojik açıdan özgün olan bu kap formları genel özellikleri bakımından 
Kuzey Suriye ve Mezopotamya benzemekte olduğunu belirtmek gerek-
mektedir (Frangipane, 2000: 442).  

Arslantepe’ de ölü gömme geleneğinden de bahsetmek gerekirse, Geç 
Kalkolitik Dönem ait olan VII. Tabakada on beş adet basit toprak ve çöm-
lek mezar açığa çıkarılmıştır. Tespit edilen mezarlarda çömlek mezarlar 
ev içinde bebek ve çocuk, basit toprak mezarlar ise ev yakınlarında içinde 
yetişkinlerin cenin (hocker) pozisyonunda gömüldüğü anlaşılmıştır. Me-
zarları genel olarak nicelediğinde mezar hediyesi olarak basit kaba kap-
lar ve boncuklar tespit edilirken bazı mezarlarda ise mezar hediyelerine 
bulunmamıştır. Bu bağlamda mezar hediyeleri bize Arslantepe’nin Geç 
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Kalkolitik Dönem ait olan VII. Tabakasında sosyal bir sınıf farkının olma-
dığını göstermektedir (Frangipane, 1993a: 39). 

Geç Kalkolitik’ in son evresine tarihlenen VIA evresi dirilmiş olup hö-
yüğün güneydoğusunda yer almaktadır. Mezopotamya’nın etkisi altında 
olan (Sagona ve Zimansky, 2015: 138) VIA tabakasında “Saray” olduğu be-
lirtilen, giriş kısmı bezemeli duvarlara sahip uzun bir koridordan oluşan 
birçok işlevi olan kamusal yapı açığa çıkarılmıştır. Bu yapı, merkezi bir 
güçle seçkin bir sınıf tarafından yönetilen, dinsel aktivitelerin ve malların 
depolanıp yeniden dağıtımın yapıldığı bir yapı olarak kullanılmıştır (Sa-
gona ve Zimansky, 2015: 139). 

 

 
Resim 10: Arslantepe Geç Kalkolitik 5, VIA Evresi Açığa Çıkarılan Saray Binası 
ve İllüstrasyonu (Frangipane, 2014: 15)  

 
Bir önceki evrede (M.Ö 3400) terk edilen tapınaklar VIA evresinde 

köklü değişime uğramıştır. Seçkinlerin evleri tekrar aynı yere inşa edil-
miş fakat bu evler kamusal alanlarla bağlantılı olacak şekilde mimari açı-
dan radikal bir değişime uğramıştır (Frangipane, 2018b: 96). İlk kez “tapı-
nak-saray” başlangıcı olarak nitelendirilen Yakındoğu ekonomisine da-
yalı bir yapı şekli ortaya çıkmıştır. Bu yapı grubunda aynı plana ve ev içi 
unsurlara sahip A ve B Tapınağı olarak anılan iki büyük tapınak açığa çı-
karılmıştır. Yapı I olarak adlandırılan konut içerisinde yer alan A Tapı-
nağı bir önceki evrenin temelleri üzerine aynı planda yapılmıştır. A Tapı-
nağının cella duvarları kireçle sıvanmış olup alanın doğu duvarında kır-
mızı ve siyah boya kalıntıları ve iki adet niş tespit edilmiştir (Frangipane, 
1999: 61-62). 
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Resim 11: VIA Saray Kopmleksi, Depo Odaları ve A ve B Tapınağı, (Frangipane, 
2012: Fig. 45; 5)  

 
Yerel halk ile temasa geçildiği düşünülen, yüksek platformlu bir gi-

rişe sahip küçük bir oda da tespit edilen taşınabilir bir taht yapısı tespit 
edilmiştir. Platformun hemen karşısındaki taş rampa ile ulaşılan geniş 
oda içerisinde birbirine uyumlu iki yüksek kaide yer almaktadır. Bu kai-
delerin halkın kendini takdim ettikleri alan olabileceğine dair görüşler 
mevcuttur (Frangipane, 2018b: 96). 

 

 
Resim 12: Arslantepe Kabul Binası ve İllüstrasyonu, (Frangipane, 2018b: 80, 
Fig. 6)  

 
Yapı 4’te yer alan B Tapınağına giriş anıtsal bir kapıdan ve depo alan-

larına bağlı, yüzeyinde kırmızı ve siyah boyalı duvar resimleri bulunan 
uzun bir koridordan sağlanmaktadır (Sagona ve Zimansky, 2015: 139).  
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Resim 13: Arslantepe Sarayda Tapınak ve B Tapınağının Duvar Bezemesi, 
(Frangipane, 2018b: 81, Fig. 7)  

 
Ayrıca depo alanının hemen batısında büyük bir avlu yer almakta-

dır. Bu duvar resimleri içinde ellerini havaya doğru kaldırmış, bir saçak 
altında sunak şeklindeki masanın önünde duran bir erkek figürü özellikle 
dikkat çekicidir (Sagona ve Zimansky, 2015: 139). 

 

 
Resim 14: Aslantepe Sarayı’ndaki Duvar Resimleri 1, (Frangipane, 2014: 53)  

 
Yine ikinci duvar resminde karşılıklı iki boğa ve boğanın ipini çeken 

olasılıkla bir adam, arkasında anlaşılması güç figürler ve onların üze-
rinde konsantrik daireler yer almaktadır. Kabartma şeklinde olan tek 
merkezli karmaşık eşkenar dörtgen bezeme yöntemi Uruk (Warka) III. ta-
baka tapınaklarında da görülmektedir (Çevik, 2004: 184).  

 



198    |    Seda Sengir 
 

  
Resim 15: Aslantepe Sarayı’ndaki Duvar Resmi (Şentürk, 2005: 19) Ve Uruk 
(Warka) Duvar Kabartması  

 
Sarayın yıkılmasına neden olan şiddetli yangın aynı zamanda odala-

rın çatıları ve duvarları yıkılması ile olduğu yerde korunmasını sağlamış-
tır (Yüksel, 2018: 64). Güneye doğru genişleyen saray yapısı 3500 m² alanı 
kaplamış ve bu alanın sadece bir bölümü kazılmıştır. Bu evrede seçkinler 
ekonomik faaliyetleri bir önceki evrede olduğu gibi tapınaklarda tören 
aracılığı ile değil, düzenli rutin uygulamalar neticesinde bir dizi oda içe-
risinde gerçekleştirmektedir (Frangipane, 2018b: 96). 

Sarayın muhtelif bir yerinde küçük bir oda içerisinde binlerce cre-
tula, seri üretim kapları birlikte açığa çıkarılmıştır. Bu buluntu grubunun 
bir arşiv niteliğinin taşıdığı düşünülmektedir. Burada yapılan işlem tam 
olarak ekonomik faaliyetlerin kontrolünü sağlamak ve muhasebeleştir-
mek olduğunu belirtmek gerekmektedir (Frangipane, 2018b: 96).  

 

 
Resim 16: Arslantepe VIA Evresi Sarayında, Depo Odaları ve Oda İçinde Mal-
zeme Konumları (Frangipane, 2018b: 83, Fig. 9)  
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Arslantepe’ deki yapılarda çok sayıda kırıp kil parçalarının bulun-
ması bir denetim mekanizmasının varlığını göstermektedir (Erkuş ve diğ. 
2018: 332). Malın korunması amaçlı kap ağzının deri ya da bir bez parçası 
ile kapatıldıktan sonra kil ile mühürlenmesi hem ürünü korumak hem de 
kime ne kadar ürün verilmesi gerektiği hakkında da önemli bilgiler ver-
mektedir. Bu duruma ek olarak vazoların bulunduğu oda kapıların mü-
hürlenmesi ise var olan vazoların korunması için kullanılan bir iç kontrol 
sisteminin varlığını ortaya koymakta, bu sistem ile oda içerisine giriş ya-
pılırken yetkili birine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu durum sa-
rayın içinde belli odaların kontrolünü sağlayan üst düzey kişilerin oldu-
ğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir (Erkuş ve diğ. 2018: 334). 

 

 
Resim 17: Arslantepe Sarayında Ana Çöp Yığını İçinde Açığa Çıkarılan Mühür. 
Tasarımları ve Mühürlenmiş Silolar (Frangipane, 2018b: 84, Fig. 10)  

 
Ayrıca Arslantepe’ de çoğunlukla damga mühür kullanılması, beze-

melerde hayvan figür çokluğu, Arslantepe taş oymacılığının tamamıyla 
Kuzey Suriye-Mezopotamya geleneğinin, özellikle Tepe Gawra’nın özel-
liğini yansıtmakta ve zanaat aktivitelerinin güçlü gelişimini işaret et-
mektedir (Yüksel, 2018: 74). Sarayın ideolojik durumu irdelendiğinde ise 
tarımsal üretim ve yönetimi, merkezi kutsal bir mekândan ziyade sem-
bolik öğeler ve sanatsal ifadeler kullanılarak gerçekleştirilmiş olduğu 
düşünülmektedir. Çoğunluğu damga mühür olarak kullanılan mühür 
baskınlarında yapılan incelemelere göre tapınak ya da ayinle ilgili her-
hangi bir sahneleri ile karşılaşılmamış olması bu teoriyi desteklemiştir. 
Bu da yönetimde din olgusu açısından Arslantepe’yi Mezopotamya’dan 
ayırmaktadır. Arslantepe’nin dış ilişkilerle bağlantısını anlamak için sa-
ray kompleksi içerisindeki tespit edilen seramikleri ele almak gerek-
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mektedir (Frangipane, 2018b: 97). VII. tabakanın sonuna doğru VIA ta-
bakasındaki seramiklerinin öncüsü olabilecek çark yapımı, ince kum 
katkılı ve açkılı olan yeni bir seramik türü görülmüştür. Bu seramik 
grubu, çok odalı yapı grubunda ve tapınaklarda ele geçmiştir (Sagona 
ve Zimansky, 2015: 139-140). Değişen seramikler grupları Mezopo-
tamya’nın “Basit Yalın” seramiklerini andıran ve “Saklı Astarlı” ince de-
vetüyü çark yapımı seramikler, kum katkılı kaba, seri üretim kâseler, 
Kırmızı-Siyah Açkılı seramikler ve mutfak kapları olarak gruplandır-
mak mümkündür (Sagona ve Zimansky, 2015: 146). Sayıca oldukça fazla 
olan devetüyü mal grubu Güney Doğu Anadolu basit seramikleri ile bir-
birine benziyor olsa da hamur içeriğinin saman katkılı ve kendinden 
astarlı olması bakımından Güney Doğu Anadolu basit seramiklerinden 
ayrılmaktadır. El yapımı olmasına karşın oldukça kaliteli olan Kırmızı- 
Siyah açkılı mal grubunu küçük lüks kullanım kapları olarak değerlen-
dirilmiştir (Frangipane, 2000: 444-445). Görülen bu ani değişiklik yeni 
toplulukların varlığını ve farklı kültürel çevrelerle etkileşimi ortaya 
koymaktadır. VIA tabakası, Geç Uruk kültürün etkisinde yerel özellik-
lerle birlikte gelişimini sürdürmüştür. Bu evrede çömlekçi ustaları yerel 
geleneğe bağlı kalmışlardır. Bu seramik türü büyük bir coğrafyada ya-
yılım göstermiştir (Sagona ve Zimansky, 2015: 146-147). Arslantepe’ de 
maden üretimi talep, savaş faaliyetlerinin teknolojik gelişimi ve üretim 
faaliyetleriyle bağlantılıdır değerlendirilmiştir (Frangipane, 1993a: 47). 
VIA evresinde sarayın batısında yer alan III. yapının kalıntıları ara-
sında, arsenikli bakırdan yapılmış bir silah deposu tespit edilmiştir. De-
ponun içerisinde kurşun, gümüş, altın ve bakırdan objeler, metal cü-
rufu, bakır cevheri, on iki mızrak ucu, dört kat sarmal ve dokuz kılıç 
açığa çıkarılmıştır. Bu materyaller neticesinde yüksek statüye sahip ki-
şilerin güçlerini göstermesi ve artan savunma ihtiyacından bahsetme-
nin mümkün olabileceği belirtilmiştir (Frangipane, 2018b: 97).  
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Resim 19: Arslantepe Sarayında Bulunan Seramik ve Metal Eserler, (Fran-
gipane, 2018b: 86, Fig. 11)  

 
VIA tabakasına Geç kalkolitik döneme ait herhangi bir mezar bulu-

namamış olması höyüğün özellikle batı yakasının tamamının kamusal 
alanlarla kaplı olmasına bağlanmıştır (Yüksel, 2018: 74).  

Arslantepe genel olarak Geç Kalkolitik evresi hiyerarşik açıdan G. 
Mezopotamya’da bulunan sağlam temelli toplumlar gibi değildir. Her ne 
kadar kamusal ve faaliyet açısından çok iyi bir çıkış yapmış olsa da yerle-
şim önceki evrelere göre küçülmüş ve sayıca artan nüfus yerleşimin dı-
şında tutulmuştur. Henüz konutları açığa çıkarılmayan yerel halkın, hö-
yüğün geniş kamusal alanı göz önüne alındığında küçük bir alanı kapla-
dığı düşünülmektedir. Di Nocera bu durumla alakalı olarak yerel halkın 
yerleşimin çevresindeki ovada yaşamış olabileceğini belirtmiştir. Arslan-
tepe’nin siyasi-idari merkezinin dışında halkın yaşamının ovada devam 
ettirmeleri karakteristik bir özellik olduğu ve bu durumun otoriteyi zayıf-
latmak yerine tam tersi güçlendirdiği düşünülmektedir. Ovadaki yerleşi-
min sınırlı olması ise, zengin su kaynaklarına rağmen dağların ovanın ge-
niş bir alanını kaplaması ile ilişkilendirilmiştir. (Frangipane, 2018b: 97). 
Dönem içerisinde bölgeye tamamen yabancı olan kırmızı- siyah çark ya-
pımı seramiklerin tespit edilmesi, koyun yetiştiriciliği ve Arslantepe çev-
resinde meracılığın gelişimi aslında çevresel etmenlerin sistematik olarak 
göçebe toplumlarla yoğun ilişkiler kurulmasına olanak sağladığı düşünül-
mektedir. Bu güçlü sistemin çöküşü ise kırsal ve göçebe topluluklarının 
talepleri, çıkarları ile merkezi otoritenin çıkarlarının çatışması ihtilaflara 
yol açarak çöküşü tetiklemiş olabileceği düşünülmektedir. Geç Kalkolitik 
döneme tarihlenen, sarayın olduğu yapı katı büyük bir yangın ile sona 
ermiştir (Frangipane, 2018b: 98). 
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M.Ö 3. binde Arslantepe  
MÖ 3. Binyılın ile birlikte Arslantepe de Mezopotamya tipi merkezi sis-

tem gelişimini tamamlamış ve yönetim ilişkileri Doğu Anadolu’ya ve Trans-
kafkasya ’ya yönelmiştir (Yüksel, 2018: 62). M.Ö 4. bin sonu, 3. bin başı ile 
birlikte bir yangın neticesinde yıkılan sarayın yerini mevsimlik olarak ko-
nargöçer toplumlar almıştır. Bu toplumlar siyasi ve ekonomik yapısını ters 
düz etmiştir (Frangipane, 2018b: 97). Yani konuyu biraz daha açacak olur-
sak, MÖ 3000 binyıl ile birlikte sosyo-politik sistemli yönetim şekli nedeni 
tam olarak bilinmeyen siyasi-ekonomik boyutlu bir kriz ile sona ermiştir. 
Anıtsal yapılar terk edilmiş, bölgeye kuzeyden göç eden Transkafkasya kö-
kenli yeni bir topluluğun ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir (Fran-
gipane, 1998a: 202). Kuzeydoğu Anadolu ve Güney Kafkasya kültürüne yö-
nelen bu topluluklar sistemin siyasi yapısını ve iktidarın doğasını değiştir-
mişlerdir. Kuzeydoğu Anadolu ve Güney Kafkasya kültürüne özgü hiyerar-
şik yönetim şekli benimsenmiştir. Özellikle son zamanlarda yapılan çalış-
malar neticesinde, huzura kabul salonları, depolu devasa kamu yapıla-
rında açığa çıkarılan buluntu gruplarına göre Arslantepe yerleşiminin gö-
çebe toplumları için hala önemli bir pozisyonda olduğunu ve sembolik-po-
litik bir merkez olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bir önceki evre gö-
rülen maden işçiliğinin bu dönemde devam etmesi aslında zengin maden 
cevherine sahip olan Kuzeydoğu Anadolu ve Güney Kafkasya kültür toplu-
lukların saray döneminden beri Arslantepe ile yakın ilişkiler kurduğunu 
göstermektedir (Frangipane, 2018b: 98). 

 

 
Resim 20: Arslantepe İlk Tunç Çağı Yerleşim Rekonstrüksiyonu,  (Frangipane, 
2004: 105)  
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Arslantepe’ de VIB evresiyle birlikte ortaya çıkan bu yeni kültür dö-
nemi VIB1 ve VIB2 olarak iki alt evre ile incelenmiştir. Yeni bir göç ve kül-
tür başlangıcını, VIB1 evresiyle birlikte seramik, mimari gibi alanlarda 
görmek mümkündür (Frangipane, 1998a: 202). Arslantepe bu evrede mi-
mari açıdan baktığımızda, aynı kültür etkisinde olan farklı yerleşimlere 
göre daha anıtsal ve yerel özellikte yapılar açığa çıkarılmıştır. Erken 
Transkafkasya Kültürü’nün izleri VIB1 evresinde çok belirgindir (Fran-
gipane, 2011: 980-982). VIB1 evresinde dikdörtgen ve yuvarlak planlı ça-
mur dal örgü tekniğinde yapılmış yapılar ortaya çıkarılmıştır (Palumbi, 
2008: 223). Bazı dikdörtgen planlı yapıların köşelerinin yuvarlatılmış ol-
duğu görülmüştür. Basit yapılardan oluşan bu köy tipi yerleşimde Erken 
Transkafkasya Kültürü karakteristik özelliği olan kil sekiler, ocaklar evler 
içerisinde açığa çıkarılmıştır (Palumbi, 2008: 223-224). 

VIB2 evresi ile evrenin karakteristik özelliği olan kerpiç mimari gö-
rülmeye başlamıştır (Frangipane ve Palmieri, 1983: 524). Bu kerpiçli yapı-
lar dikdörtgen planlı olup, çok odalı evler, duvar boyunca uzanan sekiler, 
içi sıvalı tekne biçimli çukurlar ve merkezi sabit ocaklar açığa çıkarılmış-
tır. Mimari özellikler, VIA evresinin mimari özelliklerine benzemektir 
(Palumbi, 2008: 236). Bu evrenin dikkat çeken bir diğer özelliği ise kalın-
lığı yer yer 6m. ye ulaşan taş temelli, kerpiç sur duvarıdır. Bu sur duvarı-
nın yapılma amacının akropolü ya da sitadel kesimi korumak için olduğu 
düşünülmektedir. Sur dışında köy niteliğinde yerleşimler açığa çıkarıl-
mıştır (Frangipane, 2013: 19-21). Geç Kalkolitik dönemin VIA evresinde 
görülen güney etkili mimari unsurlar, bu evrede şaşırtıcı bir şekilde yerel 
unsurlarla birlikte tekrar görülmeye başlamıştır. Açığa çıkarılan ortak iş-
lik alanları ve düzenli sokaklara bakıldığı zaman metalurjik faaliyetle-
rinde yapıldığı, örgütlü bir topluluğun varlığını göstermektedir (Fran-
gipane, 1993a: 54-55). 

Seramikler açısından incelediğimizde VIBI tabakasında Transkaf-
kasya kökenli el yapımı kırmızı-siyah açkılı seramikler yoğun olarak 
açığa çıkarılmıştır. Erken Transkafkasya Kültürü’nün Arslantepe’ de en 
erken izleri VII. Evrede depo odalarında açığa çıkarılan “kırmızı- siyah 
açkılı” seramiklerle görülmektedir. Frangipane aslında kuzeyle bağlantı-
larının daha önce başladığını söylemektedir. Standartlaşan bu seramik-
lerde büyük bir değişim söz konusudur (Frangipane ve Palmieri, 1983: 
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541; Frangipane, 2000: 443-449). Bu seramiklerin yakın benzerlerini Ku-
zeydoğu Anadolu, Gürcistan ve Ermenistan çevresinde tespit edilmiştir 
(Frangipane, 2003: 64-65). VIBII tabakasında görülen seramiklerde ise VIA 
tabakası ile bir devamı olduğu anlaşılmıştır. Güney etkileri tekrar görül-
meye başlamış olmasına rağmen yerel bir kültürel yapılanma durumu da 
söz konusudur. Çark yapımı seramikler bu evrede tekrar kullanılmış ve 
siyah-kırmızı seramikler sayıca azalmış olsa bile yaygın kullanılmaya de-
vam edildiği anlaşılmıştır (Frangipane, 2003: 19-21; Frangipane ve Palmi-
eri, 1993a: 555-556).  

 

 
Resim 21: Arslantepe Erken Tunç Çağı I VIB1 Evresi Kamu Yapısı ve Yerleşim 
Planı, Kamu Yapısında Açığa Çıkarılan Seramik ve Metal Objeler (Frangipane, 
2018b: 88, Fig. 12)  

 
Erken Tunç Çağı ile Arslantepe metal objeler hakkındaki bilgiler sı-

nırlıdır. Arslantepe VIBI evresinde açığa çıkarılan, “Kral Mezarı” önemli 
veriler sunmaktadır. 75 parça metal obje tespit edilmiştir (Frangipane ve 
diğ. 2001: 108). Frangipane, mezar sahibinin 35-40 yaşlarında yetişkin bir 
erkek olduğunu belirmiş ve burada yatan bireyin idari ve ekonomik güce 
sahip bir soyludan ziyade, göçebe bir topluluğun şefi ya da liderine ait 
olabileceğini belirtmiştir (Frangipane, 2000: 450). Elâzığ-Malatya Bö-
lümü’nde ve Doğu Anadolu’da bu mezarın benzerinin bulunmadığını be-
lirten Frangipane, mezar buluntuları ile Kuzey Kafkaslardaki “Maikop 
Kurganları” ile benzer olduğunu ve bu kral mezarının teknik olarak kur-
gan mezarlarını yansıttığını belirtmiştir (Frangipane ve diğ. 2001: 119). 
VIB2’de açığa çıkarılan işliklerde tespit edilen pota parçaları ve maden 
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cürufları Arslantepe’ de matalurjik faaliyetlerin yapıldığını göstermekte-
dir. Bölgesel ölçekte bakıldığı zaman Arslantepe’nin yakın topluluklarla 
devam etmekte olan “değiş-tokuş” sisteminde önemli bir merkez oldu-
ğunu göstermektedir (Frangipane, 1993a: 54-55). Transkafkasya Kültürü 
metallerin üretiminde büyük etkisi olduğu belirtilmiştir. Madenlerin bi-
leşeni Samsun ve Güney Kafkasya bölgesinde temin edildiği anlaşılmıştır 
(Frangipane ve diğ. 2001: 108; Frangipane 2017: 38). 

 

 
Resim 22: Arslantepe Erken Tunç Çağı I, VIB1 Evresi Sonuna Tarihlenen Kral 
Mezarı, Seramik ve Metal Buluntu Grubu (Frangipane, 2018b: 89, Fig. 13)  

 
Erken Tunç Çağı II’ ye tarihlendirilen VIC evresinde teraslar üzerinde 

yer alan “Kompleks Yapı” olarak adlandırılan çok odalı, büyük boyutlu 
yapılar açığa çıkarılmıştır. Yapıların içinde ocaklar, kil sekiler ve çukur-
lara açığa çıkarılmış olup ocaklar içerisinde at nalı şeklinde olanlar dikkat 
çekicidir (Frangipane, 1993b: 213-229). VIC evresi de kendi içinde VIC1 ve 
2 olarak iki alt evreye ayrılmış olup evrenin dikkat çeken diğer özelliği ise 
sayıca fazla olan ve mezar olarak kullanıldığı düşünülen yuvarlak çukur-
lardır. Göçebelere ait olduğu düşünülen mezarlar içerisinde mezar hedi-
yesine rastlanılmamıştır (Palmieri, 1983: 100; Conti ve Persiani, 1993: 
363). Erken Tunç Çağı III’ ye tarihlendirilen VID evresi VID1, VID2 ve VID3 
olarak üç alt evreye ayrılmıştır. Bu evrede evler genişlemiş, kare planlı, 
taş temel üzerine kerpiç duvarlı ve çok odalı şeklinde açığa çıkarılmıştır. 
Evler içinde merkezi at nalı biçimli ocaklar dikkati çekmektedir. Bu evre 
için Frangipane, “ikinci merkezileşme veya kentleşme öncesi süreç” nite-
lendirmektedir (Frangipane, 1991: 209-223). Düzenli, teras üzerine inşa 
edilmiş bu yapılar, sokak, dar geçit ve avlularla birbirinden ayrılmakta-
dır. VID2 evresinde yerleşim taş bir savunma duvarıyla çevrelenmiş, 
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VID3 evresinde ise yerleşim arasında görülen taş örgü su kanalları dikkati 
çeken özelliklerdir (Conti ve Persiani, 1993: 364-365). Ayrıca VID1 ve VID2 
evrelerinin arasında hangi amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmeyen, or-
talama çapları yaklaşık 3, 5 m olan “yuvarlak evler” olarak değerlendiri-
len yapılar dikkat çeken bir diğer özelliktir. Bu evler yarısına kadar top-
rağa gömülü olup içeriye basamakla inilmekte olup duvarları ve taban-
ları kireçle sıvanmıştır. İçlerinde kil sekiler yer almaktadır (Frangipane, 
1991: 209-223). Arslantepe 3. binyılın sonu ile birlikte VIC ve VID evre-
sinde belirtilen bu özelliklere göre Suriye-Mezopotamya ile kurulan gele-
neksel kültür ile tamamen kopmuştur (Frangipane, 2018b: 99). 

 

 
Resim 23: Arslantepe Erken Tunç Çağı I, VIB2 Tabakası Yerleşimi ve Buluntu-
ları ve IVD Tabakasında Tespit Edilen Kent Duvarı ve Seramik.  (Frangipane, 
2018b: 90, Fig. 14)  

 
VIC ve VID evresi seramikleri, açkılı ve boyalı seramikler olarak iki 

grupta ele alınmıştır. İlk grup olan Kırmızı-siyah açkılı, el yapımı olan bu 
seramikler (kahverengi açkılı olabilmekte) VID evresinin sonunda sayıca 
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azalmıştır. İkinci grup ise, ETÇ II’ de ortaya çıkıp ETÇ III’ te yaygın olarak 
kullanılan “Malatya Elâzığ Boyalıları” denilen seramiklerdir. Açık zemin 
üzerine siyah, kırmızı ve kahverenginde olan bu yeni seramik grubunda 
bezeme olarak üçgenler, zikzaklar ve birbirine paralel çizgilerden oluşan 
geometrik motifler kullanılmıştır. VID evresinde daha karmaşık geomet-
rik bezemelerin kabın ağız kenarlarında ve omuz kısımlarına yapılmış 
olması VIC evresini VID evresinden ayıran önemli stil farkıdır. VID evre-
sinin sonunda yoğun olarak ağız kenarlı kalınlaştırılmış şişkin karınlı 
çömlekler kullanılmıştır. VID evrenin sonunda Erken Transkafkasya se-
ramiği olan Kırmızı-siyah açkılı grup ortadan kalmış ve farklı bir tür olan 
poligrom boyalıları görülmeye başlamıştır. Seramikler genel olarak ele 
alındığında bu evreyle birlikte çevresel ilişkilerin azaldığı anlaşılmıştır 
(Pesani, 2006: 755-756). 

 Arslantepe’ de ETÇ II-III tabakası dönemleri ait ölü gömme geleneği 
ile ilgili tespit basit birkaç toprak mezardan gelmektedir (Frangipane ve 
diğ. 2001: 108). 

 
M.Ö 2. binde Arslantepe 
Arslantepe M.Ö 2. binyılda uluslararası görüntüsü tekrar değişmiş, 

yeni kültür ve siyasi oluşumlarla Hitit Devleti’nin sınırlarına dâhil olmuş-
tur. Geç Tunç Çağı I de yerleşimin tıpkı Geç Kalkolitik dönemin VII evre-
sinde olduğu yamaç kenarlarına kurulmuştur. Höyüğün kuzey doğu-
sunda Geç Tunç Çağı I’ tarihlendirilen Orta Anadolu etkili çift burçlu dik-
dörtgen kapılı, güçlü bir sur sisteminin kentin çevrelediği görülmüştür. 
Geç Tunç Çağı II ile birlikte, kentleşmenin eksikliği olan bir türlü kurum-
sallaşamayan güçlü merkezi otoriteden dolayı ortaya çıkan çatışmalar bu 
evrede de görülmeye başlamıştır. Bu evreye ait höyüğün güneyinde her-
hangi bir yerleşim tespit edilmemiş olması, yerleşim küçülmesi daha sı-
nırlı bir alanda surlu sistemde devamlılığını sürdürmesi, Hitit imparator-
luk döneminde güçlü bölgesel farklı bir merkez oluştuğunu kanıtlamak-
tadır. Yapılan kazı çalışmaların devamlılığı, yeterli verilerinin olmayışın-
dan dolayı şimdilik bu düşünce üzerinde durulmakta olup eğer bir yerle-
şim söz konusu ise Geç Kalkolitik saray döneminde olduğu gibi merkezi 
sistemin çevresinden oluşan köyler ve mezarla şeklinde olabileceği düşü-
nülmektedir (Frangipane, 2018b: 99). 
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Resim 24: Arslantepe Demir Çağı I Taş Rölyef ve Kent Duvarı ve Höyüğün Te-
pesinde Yer Alan Demir Çağı II Tarihlendirilen Neo-Hitit Stadeli’nin Görkemli 
Binası. (Frangipane, 2018b: 92, Fig. 15)  

 
Bu yerleşim modelinin Arslantepe III. tabakada Hitit imparatorluk 

döneminin çöküşünden sonra yani M.Ö 2 ve 1. Binyılda da devam ettiği 
düşünülmektedir. Hitit İmparatorluk döneminin çöktüğü sorunlu dönem 
içerisinde Arslantepe’nin anıtsal yapıları ve devasa şehir surlarının bu 
durumdan etkilenmediğini hatta siyasi varlığını devam ettirmiş olabile-
ceği düşünülmektedir. Demir Çağı II’ ye tarihlenen II. tabakada ise Geç 
Hitit, Melid Krallığının başkenti olmuştur. Çağdaş merkezlere göre küçük 
ama güçlü siyasi merkez olması bir kez daha siyasi otoriteye ev sahipliği 
yapan tahkimli sitadel olmasına neden oluştur. Arslantepe çevresindeki 
güçlü krallık ve imparatorluklar arasındaki güçlü çatışmalardan etkilen-
miş ve zayıflamış olmasından dolayı M.Ö 712 ‘de II. Sargon tarafından fet-
hedilerek tahrip edilmiştir (Frangipane, 2018b: 100). 

 
SONUÇ 
Kentleşme sürecini incelerken Çevresel Etmenler, Toplumsal Sınıf-

laşma, Yerleşim Düzeni, Nüfus, Ticaret, Mal Denetimi ve İdeolojik unsur-
ların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Höyüğün VIA ve VII. ta-
bakalarında tapınaklar, merkezi depolar ve diğer resmi yerler ve bunla-
rın yanında küçük yerel yerleşimler açığa çıkarılmıştır. En kuzey özel elit 
binaların güneyinde yer alan tapınağın Mezopotamya mimari geleneğine 
göre inşa edilmiş olması etkileşimi gösterme açısından önemlidir. Yapı 
içerisinde açığa çıkarılan çok sayıda kâseler, bullalar ve mühürler dönem 
içerisinde merkezi siyasal iktidarın varlığı, idari yönetimin kontrolü, 
gücü elinde bulunduran elit bir sınıfın varlığı, ticaret ve artı ürünü varlı-
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ğını göstermesi açısından yine oldukça önemlidir. Özellikle mimari un-
surlarla bir arada açığa çıkarılan ağaç kalıntılarından özellikle Ardıç 
ağacı, Anti-Toros Dağları’na kadar uzanan geniş bir coğrafi alan bilgisini 
göstermektedir. VIA tabakasında açığa çıkarılan bir yapı Yakındoğu’da 
keşfedilen ilk saray örneği olup yapı tapınaklar, depolar, idari bölümler, 
avlu ve koridorları olan büyük bir komplekstir. Höyüğün yamacının en 
üst kısmında diğer binaları görebilecek şekilde hâkim bir noktada yer 
alan A Tapınağı ve B Tapınağı, Mezopotamya geleneğinin önemli bir par-
çası olmalarının yanı sıra yerel pek çok özelliği de içerisinde barındır-
maktadır. Höyük içerisinde büyük bir yüzölçümünü kaplayan bu yapılar, 
sivil konut için yer bırakmamış ve var olan konutların ise önceki dönem-
lere göre daha küçülmüş olduğu anlaşılmıştır. Merkezileşmiş politik yapı-
nın büyüdüğünün gösteren bu durum Mezopotamya da yer alan Tepe 
Gawra şehircilik anlayışı ile ters düşerek “Erken Devlet” yapısını ortaya 
koymaktadır. Marcella Frangipane, “kısmi devlet” olaraktan nitelendir-
diği Arslantepe’nin tam devlet olması için çevresini düzenli vergi ve ha-
raca bağlaması gerektiğini fakat bölgede vergi ve harçtan ziyade sınırlı 
bir hâkimiyet, merkezi yönetim ve otorite olduğunu belirtmiştir. Arslan-
tepe’nin MÖ 4. binyıl seramiğinde yerel özellikleri ve ithal ürünlerin bir 
arada olduğu anlaşılmıştır. VIII. tabakada bulunan açığa çıkarılan sera-
mik Geç Kalkolitik Çağ II dönemine tarihlenmektedir. Bu seramik grubu 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Gaziantep çevresinde açığa çı-
karılan seramiklerle benzer özellikler göstermektedir. VII. Tabakada ta-
pınak içinde, tören amaçlı kullanıldığı düşünülen yüzlerce kâsenin, ağır 
işleyen çarkta seri olarak üretilmiş yerli ürünler olduğu düşünülmekte-
dir. Tipolojik ve üretim açısından farklı olan bu kâseler, tapınak içindeki 
konumları bakımından Mezopotamya’daki tapınak geleneği benzeşmek-
tedir. VII ve VIA tabaklarındaki seramikler yiyecek hazırlama ve tüketme 
alışkanlıkları ile toplumun sosyal yapısında yaşanan değişiklikler hak-
kında da bilgi vermektedir. Bu bağlamda VIA’ da meydana gelen ani fark-
lılaşma VIA tabakasının, VII. tabakaya oranla daha çeşitli bir mutfak kül-
türünün de oluştuğunu göstermektedir. Mezopotamya geleneğinin 
önemli birer parçası olan A, B ve C tapınakları, yerel ihtiyaçlar ve gele-
nekleri karşılamak üzere tasarlanmış olup pek çok özelliği de bünyesinde 
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barındırması açısından oldukça önemlidir. Geç Kalkolitik Dönem’ de, Me-
zopotamya ile olan ticari ilişkiler kurulan güçlü ticaret ağı sistemi bitince 
de sekteye uğramıştır. Arslantepe VIBI tabakasıyla Erken Transkafkasya 
Kültürü’nün kendine has mimari ve seramik özellikleriyle belirgin olarak 
görülmeye başlamıştır. VIB2 evresi hem köşeleri yuvarlatılmış dikdört-
gen planlı hem de yuvarlak yapılardan oluşan evlerin içinde Kuzey Suriye 
ve Mezopotamya etkili çark yapımı ince açık renkli seramikler tespit edil-
miştir. ETÇ I’in ortalarına doğru Suriye’den ithal edildiği düşünülen çark 
yapımı seramikler ile Geç Uruk etkileri tekrar görülmeye başlamış ve ye-
rel üretim seramiğiyle birlikte Erken Transkafkasya etkilerinde azalma 
meydana gelmiştir. ETÇ II’ de Erken Transkafkasya seramiği baskın grup 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, göç akışına, bölgeye dışardan 
gelen ustaların varlığı gibi unsurlara bağlanmaktadır. Mezopotamya 
özelliklerini yansıtan saklı astar bezemeli seramikler az da olsa varlığını 
devam ettirmiştir. Bu durum Yukarı Mezopotamya ile olan ilişkilerinin 
devam ettiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Erken Transkaf-
kasya seramiğiyle birlikte, ETÇ III ’te görülmeye başlayan “Elâzığ-Malatya 
Boyalıları”, “Gelinciktepe ve Karababa Stilinde Boyalılar” bölgeye özgü-
dür. Bu durum da bize yabancı ve yerel geleneğin bir arada gelişimini 
sürdürmüş olduğunu göstermektedir. Yerel özellikli Elâzığ-Malatya Boya-
lıları, “Gelinciktepe ve Karababa Stilinde Boyalı seramiklerin üretiminde 
artış ise ETÇ III’ te kuzeyden ve güneyden gelen etkilerin azaldığı göster-
mektedir. Bu evrenin sonunda Erken Transkafkasya seramiği giderek 
azalmış ve ortadan kalkmıştır.   
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İÇ ANADOLU DEMİR ÇAĞ  
ÇANAK-ÇÖMLEKLERİ 

Beyza Nur Güçer 
 
GİRİŞ 
Demir Çağ MÖ 1200 yılları civarında Hitit İmparatorluğunun son bul-

ması ile başlamıştır. Hitit İmparatorluğunun Anadolu’daki hakimiyetinin 
son bulması ile ilgili bilim insanlarının ön gördüğü birkaç bulgu bulun-
maktadır (Ökse, 1998: 327). Deniz Kavimlerinin başlayıp Anadolu'ya ya-
yılması Hitit İmparatorluğunun çöküşünü beraberinde getirmiştir. Yine 
Hitit krallarının otoriteyi sağlayamaması ve kendilerine bağlı krallıklar-
dan ağır vergiler alması, halkın besin haklarına ulaşamaması ve otoriteye 
karşı olumsuz etkileri MÖ 1200’lerde Hitit İmparatorluğun çöküşüne se-
bep olmuştur (Kaya, 2019: 26). Demir Çağ, Erken Demir Çağ (1200-900), 
Orta Demir Çağ (900-600), Geç Demir Çağ (600-330) olarak üç evreye ayrıl-
maktadır (Kaya, 2019: 26). Erken Demir Çağı ‘nda Batı Anadolu’dan yoğun 
bir göç hareketi vardır. Bu dönemde MÖ 12. yüzyılda deniz kavimleri 
göçü başlamıştır. İklim değişliği, kaynakların yetersiz olması, kabileler 
arası çatışma, doğa olayları, salgın hastalıklar vb. olaylar insanları göçe 
zorlamıştır. Erken Demir Çağ, karanlık bir çağ olarak nitelenmiştir (Kaya, 
2019: 27). Anadolu, Karanlık Çağın etkilerinden yavaş yavaş çıkarak Orta 
Demir Çağ ile birlikte siyasi yapısını oluşturmaya başlamıştır. Orta Demir 
de Frig, Urartu, Geç Hitit Devletleri gibi güçlü devletler hüküm sürmekte-
dir (Kaya, 2019: 28). Homeros İlyada da Troya Savaşı'nda Friglerin, Tro-
yalıların yanında olduğundan söz etmektedir (Kaya, 2019: 29). Urartular 
Orta Anadolu'da ve Batı Anadolu’da hüküm sürmüş, Asur İmparatorluğu 
ve Geç Hitit Devleti ile savaşmıştır. Geç Hitit devleti Güneydoğu ve Suri-
ye'nin orta kısmında kritik bir bölgede yaşamışlardır. Asur İmparator-
luğu ile de sıcak gelişmeler bu dönemde yaşanmıştır (Kaya, 2019: 36).  
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 Erken Demir Çağından beri varlıklarını sürdüren Lidya krallığı Geç 
Demir Çağında güçlü devletlerden biri olmuştur. Geç Demir Çağında Ka-
ria ve Likya uygarlıkları da bulunmaktadır. Lidya Uygarlığı konum se-
bebi ile Friglerle yakın temasta bulunmuşlardır. Lidya uygarlığı Kim-
merler ve Pers tehditleri altında kalıp, MÖ 645 yılında Lidya Krallığı 
Kimmerler ile yapmış olduğu savaşı kaybeden taraf olmuş daha sonra 
ise Perslerle yaptığı savaşta Persler galip gelmiş, Anadolu uzun bir süre 
Pers hakimiyeti altında kalmıştır. MÖ 334’de Büyük İskender'in Anado-
lu'ya gelmesi ile Pers hakimiyeti son bulmuştur (Kaya, 2019: 38). Kısaca 
Anadolu Demir Çağ hakkında bilgi verilmiştir. Sempozyumun konusu 
olan İç Anadolu Demir Çağı kazıları sınırlı olması nedeniyle stratigrafisi 
belirlenmiş Gordion (Ankara), Boğazköy (Çorum), Kaman-Kalehöyük 
(Kırşehir) üç kazının verileri ışığında Demir Çağ çanak çömleklerini in-
celememiz mümkündür (Düring, 2008: s. 16). Coğrafi konumu kuzey 
Anadolu’nun deniz seviyesinden ortalama 1000 m yükseklikte olan, Gü-
neyde Toros Dağları, doğuda Pontus Dağı ve Kafkaslarının birleştiği nok-
tada geniş dağlık arazide yer alan almaktadır. Anadolu’da doğan akar-
suların bazıları Batı kısmından Ege bölgesine dökülmektedir. Ana-
dolu’nun kapalı havzalı iç gölleri bulunmaktadır. Küçük sıradağları ve 
aktif olmayan volkanik dağları bulunmaktadır (Düring, 2008: s. 16). Ana-
dolu bölgesi yarı kurak bir iklimi vardır. Yüksek ve sıradağların bulun-
masına rağmen yağış (Kealhofer, Grave, 2011: s.417) miktarı 300-400 m 
civarındadır. Sıcaklık değerleri ise 0°C ile 22°C arasında değişmektedir 
(Düring, 2008: s.16). Bölgenin kuzey kesiminde uzanan kuzey fay hatları 
ile doğu kesiminde uzanan Doğu Anadolu fay hattı ve Avrasya, Arap lev-
halarının çarpıştığı yerdir (Kealhofer, Grave, 2011: s. 416). 

 
Gordion/Yassıhöyük 
 Ankara/Polatlı ilinde yer almaktadır. 1900 yılında ilk kazı başlatıl-

mıştır. 1950-1973 yılları arasında Y. S. Young tarafından yürütülmüştür. 
Günümüzde ise C.B. Rose ve ekibi tarafından kazılmaktadır. Gordion kro-
nolojisi Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.  
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Tablo 1: Gordion/Yassıhöyük Kronolojisi 
Frig Kaleleri Dönem Tarihlendirme Yassıhöyük evreleri 

 Geç Tunç Çağ  
MÖ 1500- 
MÖ 12 yüzyıl 

8-9 

 Erken Demir Çağ  MÖ 950 7 

Eski Kale İlk Erken Frig  MÖ 950-900 6B 

 Erken Frig MÖ 900-800 6A 

 Erken Frig Yıkım MÖ 800  

Yeni Kale Orta Frig  MÖ 800-540 5 

 Geç Frig  MÖ 540-330 4 

 Erken Hellenistik  
MÖ 330 
MÖ 3 yüzyılın ortası 

3B 

Kaynak: Kaya, 2019: 64. 

 
Gordion/Yassıhöyük yerleşmesinde Erken Demir Çağ, Orta Demir 

Çağ, Geç Demir Çağ evreleri görülmektedir. Gordion’da bulunan seramik-
ler Devetüyü mallar, Gri mallar, Alacalı mallar, Açık renkli mallar (mo-
nokrom), Boyalı mallar olmak üzere 5 mal grubu tespit edilmiştir (Kaya, 
2019).  

 
Gordion Erken Demir Çağ  
Erken Demir Çağ seramik grubu içinde sadece el yapımı Devetüylü 

mal grubu görülmektedir. Katkı malzemesi olarak kireç bulunurken fırın-
lanma yöntemiyle 800ºC sıcaklıkta pişirilmiştir (Kaya, 2019: 107). Yüzey 
işleminde içte ve dışta perdahlama kullanılmıştır (Kaya, 2019: 105). Erken 
Demir Çağ form ve bezemeleri önemli bir yeri kaplamaktadır. Daha iyi 
anlaşılması için tablo 2 de verilmiştir (Kaya, 2019: 108).  

 
Tablo 2: Gordion/Yassıhöyük Form ve Bezemeler 

Form Bezeme 

Geniş ağızlı sürahiler Yiv – kesik çizgiler  

Konik çanaklar   

Üçgen ağız formlu açık ağızlı kaplar  

Kaideli kadehler   

Tek kulplu kaplar   
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Şekil 1: El yapımı çanak çömlekler. Kaynak: Kaya, 2019: 201, levha 1 
 
Gordion Orta Demir Çağ 
 Gordion Orta Demir MÖ 950- 540 yılları arasında yer almaktadır. Bu 

dönemde Orta Demir Çağ kendi içinde 3 evreye ayrılmıştır. 
 Gordion Orta Demir Çağ Yassıhöyük (YSHH) tabakasında 6B-6A ve 5 

evreleriyle temsil edilmektedir. Aşağıda gösterildiği gibi kronolojisi veril-
miştir (Kaya, 2019: 112) ;  

Gordion İlk Erken Frig: MÖ 950-900 (YSHH- 6B)  
Gordion Erken Frig: MÖ 900-800 (YSHH- 6A)  
Gordion Erken Frig Yıkımı: MÖ 800 
Gordion Orta Frig: MÖ 800- 540 (YSHH- 5).  
Gordion Orta Demir (İlk Erken Frig) Çağ da ilk aşamalarda el yapımı 

mallar görülürken daha sonraki evrelerde (Erken Frig) çark yapımı gö-
rülmektedir. Gri Mallar, Açık renkli mallar (Monokrom), Alacalı Mallar 
bulunmaktadır (Kaya, 2019: 114).  

 Gri Mallar, Gordion Orta Demir (İlk Erken Frig) Çağ’ın YSHH (Yassı-
höyük) 6B evresine denk gelmektedir. El yapımı tekniği kullanılmıştır. Üç 
mal grubu bulunmaktadır. Birinci mal grubu olan Gri mallar, hamur 
rengi gri ve siyah tonlarındadır. Hamur malzemesi olarak mika ve yüzey 
işleminde mika-astar uygulaması yapılmıştır (Kaya, 2019: 114). İkinci mal 
grubunda yer alan Açık Renkli mallar (Monokrom), el yapımı mal hamur 
renginde sarı- kırmızısıdır. Üçüncü mal grubunda ise Alacalı mallar yer 
almaktadır. Hamur rengi dış kısmı siyah-gri, iç kısmı kırmızımsı-kahve-
rengi renktedir (Kaya, 2019: 114-115).  

 Orta Demir (İlk Erken Frig) Çağ YSHH 6B evresine denk görülen ça-
nak çömleklerin form ve bezemeleri daha iyi anlayabilmek için tablo 
içinde verilmektedir (Kaya, 2019: 115-116).  
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Tablo 2: Gordion Orta Demir (İlk Erken Frig) Çağ El Yapımı Form ve Bezeme  
Form Bezeme 

Omurgalı çanaklar  Geometrik motifler 
İlmekli kulplar  Çentik  
Kapalı kaplar  Kazıma  
Basit ağızlı kaplar  Eşkenar dörtgen  

Kaynak: Kaya, 2019: 115-116. 

 
Orta Demir (Erken Frig) Çağ YSHH 6A evresine denk gelen çanak 

çömlekler çark yapımı tekniğiyle yapılmış ve 3 mal grubu görülmektedir. 
Birinci grupta yer alan Monokrom mallar, hamur malzemesinde mika bu-
lunmaktadır. Hamur rengi siyah, koyu gri, kırmızısı, devetüyü ve kahve-
rengidir. Yüzey işleminde ise mika astar (Mika Film) bulunmaktadır 
(Kaya, 2019: 117). İkinci mal grubunda ise Gri mallar, hamur malzeme-
sinde mika bulunmaktadır. Hamur rengi gri ve kahverengi olan kapların 
yüzey işleminde mika astar görülmektedir (Kaya, 2019: 118). Üçüncü 
grupta Boyalı mallar önceki mal gruplarında görüldüğü gibi hamur mal-
zemesinde mika görülmektedir. Devetüyü üzerine kahverengi, kırmı-
zımsı siyah hamur rengi bulunan mal grubun yüzey işleminde mika astar 
bulunmaktadır (Kaya, 2019: 120). Bu evrenin formunda omurgalı çanak-
lar, boyunlu çömlekler, elekli/süzgeçli kaplar, yonca ağızlı testiler, tek 
kulplu kaplar bulunmaktadır. Bezemesinde ise kazıma, şerit, geometrik 
bezeme görülmektedir (Kaya, 2019: 122-123).  

 

  
Şekil 2: Gordion Erken Frig el yapımı 
çömlek, Kaynak: Kaya, 2019: 214, levha 
14. 

Şekil 3: Gordion Erken Frig çark yapımı 
çömlek, Kaynak: Kaya, 2019: 216, levha 
16.  

 
Gordion Geç Demir Çağ  
Gordion Geç Demir Çağ da iki mal grubu olan Gri mallar ve Devetüyü 

mallar görülmektedir. Gri mallar, bu evrede büyük bir yer kaplamakta-
dır. Orta Demir de görülen bezeme ve formların devamı niteliğindedir 
(Kaya, 2019: 140).  
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Şekil 4: Gordion Geç Demir Çağ kaplar, Kaynak: Kaya, 2019: 245, Lev. 45.  

 
Kaman-Kalehöyük 
Kaman-Kalehöyük Kırşehir ilinde Kapadokya bölgesinde yer almak-

tadır (Akkuzu, 2018: s.7). 18-19. yüzyılında bilim insanları tarafından keş-
fedilmiştir. 1986 yılında başlayan kazılar Japon bir ekip tarafında aralık-
sız devam etmektedir (Akkuzu, 2018: s.8). Kaman-Kalehöyük kazısında 4 
tabaka bulunmaktadır. İlk tabaka Osmanlı ve Bizans tabakasıdır. İkinci 
tabakada Helenistik Dönem, Geç Demir Çağ (Akhamenid), Orta Demir Çağ 
(Frig ve Alişar IV kültürü), Erken Demir Çağ’dır (karanlık çağ). Üçüncü ta-
baka da Orta ve Geç Tunç Çağ, dördüncü tabaka ise ara dönemdir (Ak-
kuzu, 2018: s. 10). Kaman-Kalehöyük yerleşiminde Erken Demir Çağ, Orta 
Demir Çağ, Geç Demir Çağ olarak 3 evre görülmektedir.  

 
Kaman-Kalehöyük Erken Demir Çağ  
 Seramik bir bölgede yaşayan insanların kültürlerini ve hangi bölge-

lerle iletişimde olduklarını göstermektedir. Çanak çömlek sadece temel 
ihtiyaçların dışında evlerin dekoratiflerinde (Kealhofer, et. al., 2008: s.19) 
ve mezarlarında ölü hediyesi olarak kullanılmıştır. Erken Demir Çağ mal 
grubunda Gri mal, İnce Gri mallar, İnce Siyah Perdahlı mallar olmak 
üzere üç gruba ayrılmaktadır (Matsumura, 2001: s. 101). Hamur malze-
mesinde saman ve kum (ince, orta, kaba) bulunmaktadır. (Matsumura, 
2001: 104). Erken Demir Çağ da seramik el yapımı tekniğiyle yapılmıştır 
(Kealhofer et.al., 2008: 202). Bezemesinde genellikle geometriktir motifler 
(Matsumura, 2001: s. 104), basit paralel motifler görülmektedir (Kealho-
fer, et.al., 2008: s.202). Form çeşitliğine bakıldığı zaman ise bardaklar, ge-
niş ağızlı çömlekler, büyük ağızlı yuvarlak sürahiler, çukur derin tabak-
lar, dar boyunlu çömlek ve oymalı kaseler görülmektedir (Kealhofer ve 
Grave 2011: s.434). 
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Şekil 5: Erken Demir Çağ el yapımı se-
ramik, Kaynak: Kealhofer, Grave, 
2011: 421. 

Şekil 6: Erken Demir Çağ bezeme örneği, 
Kaynak: Matsumura, 2001: 104. Fig. 3. 

 
Kaman-Kalehöyük Orta Demir Çağ 
Orta Demir Çağ tabakasında seramik gruplarında çok az malzeme 

gelmektedir (Matsumura, 2001: 105). Çark yapım yöntemi (Kealhofer 
et.al., 2008: 202) ile yapılan çanak çömlekler Gri mallar (Kealhofer, Grave 
2011: 434) ve Parlak Siyah mallar (Kealhofer, et. al., 2011: 203) olarak 
üzere iki mal grubu bulunmakladır. Fırınlama yaparak 800ºC sıcaklıkta 
pişirilmiştir (Matsumura, 2001: 107). Formda ise boyunlu çömlekler, 
yonca ağızlı testiler, derin tabakalar, askoslar, iki kulplu çömlekler bulun-
maktadır (Küçükarslan, 2017: 50) Bezemesinde dalgalı çizgili stil motif bu-
lunmaktadır (Matsumura, 2001: s. 105). 

 

 
Şekil 7: Orta Demir Çağ form-bezeme, Kaynak: Matsumura, 2001: 105, fig. 8. 

 
Kaman-Kalehöyük Geç Demir Çağ 
Kaman-Kalehöyük Geç Demir Çağ ‘nda 6 seramik grubu bulunmak-

tadır (Akkuzu, 2018: s.28). Bunlar; Birinci grupta Devetüyü mallar, mat 
turuncu ve turuncumsu hamur rengindedir. İkinci grupta ise Gri malla-
rın hamur rengi siyah-gridir. Yüz işleminde perdahlama yapılmıştır. 
Üçüncü grupta yer alan Altın yıkama mallar da ise hamur rengi gri kır-
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mızısı, turuncu ve yüzey işleminde mika astar bulunmaktadır. Dör-
düncü grupta Kırmızı malların hamur rengi ise kırmızı- kırmızımsı, 
kahverengidir. Beşinci grupta Kahverengi mal grubuna sahip seramik-
lerin hamur rengi açık kahverengi, koyu rengidir. Son olarak altıncı 
grupta Siyah parlak perdahlı mal grubu bulunmaktadır (Akkuzu, 2018: 
s.30). Kaman-Kalehöyük yerleşimin Geç Demir Çağ kap formlarında düz 
ve yuvarlak tabanlı derin kaseler, ayaklı kadehler, boyunlu çömlekler, 
yonca ağızlı testiler, iki kulplu çömlekler, sürahi, fincan ve süzgeç içeren 
minyatür vb. kaplar bulunmaktadır (Akkuzu, 2018: s.38). Kulplarda par-
mak izi bulunmakta ve çömlek işareti olduğu düşünülmektedir (Ak-
kuzu, 2018: s.34). 

 

  
Şekil 8: Geç Demir Çağ Form,  
Kaynak: Akkuzu, 2018: 34, fig. 34. 

Şekil 9: Geç Demir Bezeme,  
Kaynak: Akkuzu, 2018: 144, fig. 54. 

 
Boğazköy/Büyükkale  
Ankara’nın 200 km doğusunda yer almaktadır. 1834 yılında Charles 

Texier tarafında ilk keşifler yapılmıştır (Çakmak, 2018: 48). İlk kazı işle-
mini 1893-1894 yılları arasında Ernest Chantre tarafında gerçekleştiril-
miştir (Çakmak, 2018: 49). Kazı I- II. Dünya Savaşı yüzünden sürekli bir 
kesintiye uğramıştır (Çakmak, 2018: 50). Tekrardan 1954 yılında Kurt 
Bittel tarafında başlatılan kazıyı, 2006 yılında beri Andreas Schachner 
ve ekibi tarafından kazı yürütülmektedir (Çakmak, 2018: 51). Boğaz-
köy/Büyükkale surlarla çevrili Hitit İmparatorluğudur (Kealhofer, 
Grave, 2011: s. 424). Demir Çağ’ında Hitit surları yerine yeni surlar inşa 
etmişlerdir. Boğazköy yerleşimin katmanlaşmasına bakıldığı zaman Er-
ken Kalkolitik dönemden Bizans Dönemine kadar devam eden bir kro-
noloji görülmektedir (Çakmak, 2018: 93). Boğazköy tabakasında Demir 
Çağ’ın Erken, Orta ve Geç evresi görülmektedir.  
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Boğazköy/Büyükkale Erken Demir Çağ  
Erken Demir Çağ’ında önemli iki seramik grubu olan Kahverengi 

mallar ve Siyah mallar grubu bulunmaktadır. Bu mal grupların çanak 
çömlekleri el yapım tekniği ile yapılmıştır (Genz, 2000: 36). Boğazköy Er-
ken Demir Çağ kap formlarında boyunlu çömlekler, dışa dönük ağızlı 
çömlekler, at nalı kulplu kaplar yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır 
(Genz, 2000: 36). Bezeme özelliklerinde ise geometrik bezeme ve zikzak 
motifleri görülmektedir (Genz, 2000: 47). 

 
Boğazköy/Büyükkale Orta Demir Çağ  
Orta Demir Çağ’ında çark yapımı tekniği kullanılarak yapılan çanak 

çömlekler de üç mal grubu görülmektedir. Siyah mal grubu, Gri mal 
grubu ve kahverengi mal grubudur. Bu iki grubun büyük çoğunluğu mat 
ve koyu bir hamur renkleri hakimdir (Genz, 2000: 37). Bu evrenin form-
larında da at nalı kulplu kaplar, geniş ağızlı çömlekler, kulplu çanaklar 
görülmektedir (Genz, 2000: 37-38). 

 
Boğazköy/Büyükkale Geç Demir Çağ  
Geç Demir Çağ’ında in-sutu seramikler tespit edilmiştir. Bu seramik-

ler yalnızca ilk aşamada görülmektedir. Geç Demir Çağ da üç mal grubu 
görülmektedir; Gri mal, Siyah cilalı mal, Kırmızı perdahlı mal grubudur 
(Kealhofer, Grave, 2011: s.425). Boğazköy de yapılan araştırmalarda Geç 
Demir Çağ’ında önceki evrelerde görülen mat boyalı seramiklerin yerini 
parlak boyalı seramikler almaktadır. Boğazköy/Büyükkale kap formuna 
bakıldığı zaman derin çanaklar yuvarlak ağızlı testiler, amphora (Ak-
kuzu, 2018: s.54), boyunlu ve boyunsuz, yonca yuvarlak ağızlı çömlekler, 
kulplu ve kulpsuz parçalar gibi hemen hemen bütün kap tipleri görül-
mektedir (Akkuzu, 2018: s. 56). Diğer evreler görüldüğü gibi geometrik be-
zeme, panel tekniği kendini göstermektedir.  

 
SONUÇ  
MÖ 1200 yılları civarında Hitit İmparatorluğunun çökmesiyle başla-

yan Demir Çağ, Anadolu’nun siyasi yapısı ve kültürel özelliklerini değiş-
meye başlamıştır. Demir Çağ ait kazıların sınırlı olması nedeniyle stratig-
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rafiyi en iyi veren üç yerleşiminin çanak çömlekleri incelenmiştir. Bu ça-
lışmada Çanak çömleklerin mal gruplarına, hamur renklerine, katkı mal-
zemelerine, yapım tekniklerine, form ve bezemelerin ayrımlarına deği-
nilmiştir. Verilen bu üç yerleşiminde genel olarak aynı mal grupları ol-
masına rağmen kendilerine has bir kültür özellikleri bulunmaktadır. İç 
Anadolu’nun Demir Çağ çanak çömleklerin genel olarak kırmızı, gri, kah-
verengi, devetüyü mal grupları olarak ayrılmıştır. Bu boyalı seramiklerin 
en yoğun bezeme çeşidi geometrik bezeme oluşturmaktadır. İlk aşama-
larda el yapımı olan kapların sonraki aşamalarda çark tekniği ile yapıl-
mıştır. Yerleşimlerde en yoğun yüzey işleminde perdahlama yöntemi ter-
cih edilmiş ve mika astarda uygulaması görülmüştür.  
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SİVAS İLİ YILDIZELİ İLÇESİ  
HÖYÜKLERİNİN CBS İLE ANALİZİ 

Oğuz Karakütük 
 
HÖYÜKLERİN YÜKSELTİ ANALİZİ 
Çevresel koşullar insanoğlunun yer seçimi yaparken dikkat ettiği en 

temel unsurlardan biridir. Eski çağlarda insanlar bir yere yerleşirken yaşa-
yabilecekleri en rahat yerleri tercih etmişlerdir. Bu durumdan ötürü yer 
seçiminde topoğrafya en çok dikkat edilen unsur olmuştur (Atalay, 2012). 

Bu kapsamda, antik çağlarda yaşayan insanların yer seçimi yapar-
ken, hangi faktörleri göz önünde bulundurduğu ve bölge coğrafyası ile 
nasıl bir etkileşimde olduğunun anlaşılması için Yıldızeli ilçesinin yük-
selti haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan haritaya sınıflandırılan arke-
olojik yerleşimler işaretlenerek analizler yapılmıştır.  

 

 
Harita 1: Yıldızeli Yükseklik Haritası  

                                                           
  Yazar bilgisi eklenecek 
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Yıldızeli İlçesinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
(SKVKBK) ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
tescillenmiş 9 (dokuz) adet höyük bulunmaktadır. Bunlar;  

1-Pulur Höyük 
2- Agraz Höyük 
3-Menteşe Höyük 
4-Maltepe Höyüğü 
5-Hamzaşeyh Höyüğü 
6-Şeyhalil Tekkesi Höyüğü 
7-Buğdaytepesi Höyüğü 
8-Armutlu Höyüğü  
9-Yukarıarmut Tepesi Höyüğü’dür.  
 
Tablo 1: Höyüklerin Yükselti Aralığını Gösterir Tablo 

Sıra İsim  Yükselti 
1 Pulur Höyük 1300 
2 Ağraz Höyüğü 1378 
3 Menteşe Höyüğü 1326 
4 Maltepe Höyüğü 1407 
5 Hamzaşeyh Höyüğü 1326 
6 Şeyhalil Tekkesi Höyüğü 1100 
7 Buğdaytepesi Höyüğü 1175 
8 Armutlu Tarla Höyüğü 1640 
9 Yukarıarmut Tepesi 1453 

 
Çalışma alanının ortalama yükseltisi 1400 metre civarındadır. Enge-

benin ve yükseltinin çok fazla olduğu söz konusu alanda, yerleşimler için 
yer seçiminde ova tabanı, vadiler, plato gibi düzlüklerin tercih edildiği 
anlaşılmıştır. Genel olarak yerleşim yerlerinin akarsuların aşındırarak 
oluşturduğu vadilerde bulunduğu gözlenmiştir. 

Çalışma sahasındaki höyüklerden Pulur Höyük, Agraz Höyük, Men-
teşe Höyük, Hamzaşey Höyüklerinin yükselti aralığı 1300-1400 metre ara-
lığındadır. Höyüklerde deniz seviyesine en yakın olanlar 1100-1200 metre 
aralığıyla Şeyhhalil Tekkesi ve Buğdaytepesi höyükleridir. 1400-1500 
metre aralığında bulunan höyükler ise Yukarıarmut Tepesi ve Malte-
pesi’dir. Rakımı en yüksek olan höyük ise 1600 metrenin üstünde bulunan 
Armutlu Tarla Höyüğü’dür.  
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Harita 2: Çalışma Alanında Höyükleri Gösterir Yükselti Haritası  

 
Antik insanların yerleşim yeri tercih ederken verimli tarım alanla-

rını tercih ettiği bilinmektedir. Çalışma alanındaki höyüklerden Pulur ve 
Tek Höyük Yıldız Irmağı’nın oluşturduğu alüvyon ova, Agraz, Menteşe, 
Maltepesi, Hamzaşeyh, Şeyhhalil Tekkesi höyükleri doğrudan akarsula-
rın taşıyarak oluşturduğu alüvyon ovalarında yer alır. Bu taşınmış top-
rakların olduğu yüzeylerde, diğer yüzeylere oranla tarımdan elde edilen 
verim daha fazladır. Höyüklerden Yukarıarmut Tepesi Höyüğü ova taba-
nında yer almasına rağmen arazi yapısı oldukça taşlıdır (SKVKVK Arşivi, 
2022). Bu durum tarım yapmayı zorlayıp diğer alternatif yolların tercih 
edilmesine neden olmuş olabilir. Buğday Tepesi Höyüğü kuzey tarafında 
oldukça engebeli ve çorak bir arazi yapısına sahiptir. Güney tarafından 
ise Çakraz Deresi’nin oluşturduğu küçük bir vadi vardır. Çalışma alanı 
höyükleri içerisinde doğrudan ova tabanı, akarsu vadisi gibi düzlük 
alanda kurulmayan höyük Armuttarla Höyüğüdür. Bu höyük dik bir ya-
maç üzerinde yer alır.  

SKVKBK Arşivinden alınan bilgiler sonucunda, en erken yerleşim izi 
Kalkolitik Çağ’a dayanan Maltepesi ve Yukarı Armut Tepesi höyüklerinin 
yükselti aralığı 1400-1500 metre arasındadır. Yine Kalkoltik Çağ yerleş-
mesi olan Buğdaytepesi Höyüğü’nün yükselti aralığı 1100-1200 metre ara-
lığında olup diğer iki yerleşimden farklıdır.  



226    |    Oğuz Karakütük 
 

En erken yerleşimin Erken Tunç Çağı’nda başladığı düşünülen hö-
yükler Pulur, Agraz, Tek, Menteşe, Hamzaşeyh, Şeyhhalil’dir. Bu höyük-
lerden Pulur, Agraz, Tek, Menteşe, Hamzaşeyh Höyüklerinin yükselti ara-
lığı 1300-1400 metre arasındadır. Şeyhhalil Tekkesi Höyüğü’nün yüksel-
tisi ise 1100-1200 metre aralığındadır. En erken yerleşimin Eski Tunç 
Çağı’na işaret ettiği höyüklerin yükselti aralığının benzer olması dikkat 
çeken bir özelliktir.  

En eski yerleşim izi Roma Dönemi’ne dayanan Armuttarla Höyüğü, 
çalışma alanındaki höyükler içerisinde rakımı en yüksek olan alandır. 
Höyük, konumu itibariyle çevresine hakim bir tepe üzerinde yer alır. Yük-
selti aralığı ve konumundan dolayı savunma amaçlı kurulmuş bir yerle-
şim olabilir.  

 
HÖYÜKLERİN BAKI ANALİZİ 
Bir bölgedeki yerleşimlerin analizi açısından bakı önemli bir yere sa-

hiptir. İlk yerleşim yerini seçen insanlar, güneşin konumu ve güneşlenme 
süresi gibi tarımsal faaliyetlerde etkili olan unsurlara dikkat etmişlerdir. 
Güneşlenme süresi tarım için oldukça önemli bir etmendir. Kuzey yarım-
kürede güneşe konum güney olduğu için birçok tarım ürünü güneye ba-
kan yamaçlarda yetiştirilir. Bu durum arazi çalışmalarında ve konutların 
ısıtılmasında da dikkat edilen unsurdur.  

Bakı analizi; TIN verisi üzerinden 4 ana yön, 4 ara yön ve yatay yü-
zeylerin “derece” cinsinden sınıflandırılmasıyla yapılır. Bu analiz sonu-
cunda arkeolojik yerleşimlerin hangi bakıda bulundukları saptanabil-
mektedir (Pişkin, 2011). 

Çalışma alanındaki höyüklerin bakısını anlamak için ArcGIS yazılımı 
üzerinden bakı haritası oluşturulmuştur.  

Kuzeyin sıfır olarak kabul edildiği bu analizde saat yönü olarak 4 ana 
yön ve ara yön şeklinde hesaplanmıştır. Çalışma alanının güneşe olan ha-
kim konumu güneydoğudur. Günümüzde de bölgedeki nüfus yerleşim 
olarak güneydoğu yönünü tercih etmiştir.  

İklimsel olarak karasal, sert karasalın hakim olduğu bölgede yazlar 
kısa geçtiğinden, mümkün olduğu kadar güneşlenme süresinin fazla ol-
duğu alanlar tercih edilmiştir. Yükseltinin 1400 metre civarında olması 
tarım ürünü yetiştirme çeşitliliğini azalttığından güneşlenme süresinin 
fazla olduğu güneydoğu yamaçlara bakan ovalar, plato kenarları ve vadi-
ler tercih edilmiştir.  
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Harita 3: Çalışma Alanının Bakı Haritası  

 

 
Harita 4: Çalışma Alanındaki Höyüklerin Bakısını Gösterir Harita  

 
Tablo 3. Höyüklerin Bakısını Gösterir Tablo  

Sıra İsim  Bakısı  
1 Pulur Höyük Güneydoğu 
2 Ağraz Höyüğü Güneydoğu 
3 Tek Höyük  Güneydoğu 
4 Menteşe Höyüğü Güneydoğu 
5 Maltepe Höyüğü Güneydoğu 
6 Hamzaşeyh Höyüğü Güneydoğu 
7 Şeyhalil Tekkesi Höyüğü Güneydoğu 
8 Buğdaytepesi Höyüğü Güneydoğu 
9 Armutlu Tarla Höyüğü Güneydoğu 

10 Yukarıarmut Tepesi Güneydoğu 
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Çalışma alanındaki höyüklerin bakısı incelendiğinde Pulur, Agraz, 
Tek, Menteşe, Maltepe, Hamzaşeyh, Şeyhhalil Tekkesi, Buğdaytepesi, Ar-
mutlu Tarla ve Yukarı Armut höyüklerinin bakısı güneydoğudur. Kalkoli-
tik Çağ’dan itibaren insanlar yerleşimlerini seçerken güneşin konumuna 
dikkat etmişler ve topoğrafyanın el verdiği sürece güneşlenme süresini 
en yükseğe çıkarmışlardır. 

 
HÖYÜKLERİN EĞİM ANALİZİ 
Yıldızeli İlçesindeki höyüklerin topoğrafyayla nasıl bir ilişkisi oldu-

ğunu öğrenmek için bakı ve yükselti analizinin yanında eğim analizinin 
yapılması da gerekmektedir. Bu kapsamda ArcGİS dem verisi kullanıla-
rak çalışma alanının eğim haritası oluşturulmuştur.  

Çalışma alanındaki höyüklerden Pulur, Maltepe, Yanıkarmut, Men-
teşe, Agraz, Armuttarla, Buğdaycık, höyüklerinin eğimleri % 1-5 arasında-
dır. Diğer höyüklerden Şeyhhalil Tekkesi ve Armuttarla’da ise eğim ara-
lığı %10-15 arasındadır.  

 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Antik insanlar yerleşimlerini seçerken tesadüflere göre seçmemiş, 

topoğrafyayı en uygun şekilde kullanmaya çalışmıştır. Zira seçilen yerle-
şim yeri toplumun sosyo-ekonomik, siyasi yapısını doğrudan etkilemek-
tedir.  
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Bu kapsamda CBS analizi aracılığıyla eğim, bakı, yükselti anali hari-
taları yapılmıştır. Bu haritalar, ArsGİS dem verisi kullanılarak çizilmiştir.  

En alçak höyük olan Şeyhalil Tekkesi Höyüğü 1100 metrede kurul-
muşken en yüksekteki höyük ise 1640 metrede bulunan Armuttarla Hö-
yüğü’dür. Bakı analizine göre höyüklerin hepsi güneydoğu yönüne doğru 
sıralanmıştır. Eğime baktığımız zaman topografyanın engebeli olması 
yerleşim alanını sınırlandırmıştır. Bu kapsamda eğimi düşük alanlar 
akarsuların oluşturduğu vadi ovalarıdır. Bu vadi ovalarında kurulmuş 
olan höyüklerin eğim aralığı %1-5 ile %10-15 arasında değişmektedir.  
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5. OTURUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





RENE DESCARTES’TA  
‘BİLİNÇ’İN ANLAMI PROBLEMİ 

Dilara Yeşilyurt 

Çok genel ve yüzeysel bir tanım olarak bilinç, insanın kendisini ve 
çevresini algılaması, hissetme, duyumsama gibi duyusal yetilerinin far-
kında olması, düşünme yetisi, dışarıdan aldığı duyulara uygun tepkiler 
verebilmesi ve algı ve bilgilerini kendi zihninde izleme süreci olarak ta-
nımlanabilir. Bilinç genel anlamda tanımlanması en zor kavramlardan 
biridir ve günümüzde hala net bir tanıma kavuşmuş değildir. Bu anlam 
belirsizliğinden ötürü felsefe ile birlikte birçok sosyal bilgiler alanının 
önemli bir problemi haline gelmiştir. Özellikle XVII. Yüzyıldan beri bugün 
bilinen yüzeysel tanımı anlamında bilinç problemi tartışmaları günü-
müze kadar süregelmiştir ve tartışmaları hala devam etmektedir. Bilinç 
teriminin tarihsel terminolojisine baktığımızda, XVII. Yüzyıl öncesi bilinç 
(conscientia /Conscientia Latince bir kavramdır. XVII. Yüzyıl öncesinde 
hem ‘vicdan’ hem de ‘bilinç’ kavramına karşılık gelmektedir. Fransızca ve 
İngilizce çevirilerde de her iki anlamı korunarak geçmiştir.) terimi iki 
farklı kavrama karşılık geliyordu: Bilinç ve Vicdan. Bu nedenle XVII. Yüz-
yıl öncesi felsefelerinde bilinç terimiyle ifade edilmek istenen şey belir-
sizdi. XVII. Yüzyıl başlarında önce İngiltere’de, daha sonra XVII. Yüzyıl or-
talarında da Almanya’da bu kavramın belirsizliği ve iki farklı terimi kar-
şılaması nedeniyle kavramın terminolojisinde bir ayrıma gidilmiştir. Böy-
lelikle bilinç (consciousness) kavramı bugün ki anlamını kazanmıştır. Bu-
günkü anlamı gereğince felsefe tarihi içerisinde bilinç probleminin tarih-
sel gelişimine baktığımızda XVII. Yüzyıl ile XIX. Yüzyıl arasında bir kendi-
lik bilinci veya öz-farkındalığa karşılık geliyordu. Özellikle XVII. Yüzyılda 
ilk kez kavramı ciddi bir şekilde ele alıp İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir 
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Deneme adlı eserinde analiz 0eden John Locke olmuştur. XIX. Yüzyıl orta-
larına gelindiğinde modern psikolojinin başlangıcı ile birlikte bilinç Her-
mann von Helmholtz ya da William James gibi filozofların görüşlerinde 
bir içe bakış yöntemi ile ele alındı. XX. Yüzyılın başlarına gelindiğinde ise 
bilimsel temel üzerinde felsefi alanda bilinç problemi ana problemlerden 
biri haline geldi ve çok farklı teoriler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin bi-
lince evrimsel bir bakış ile yaklaşan Daniel Dennett, bilincin epistemolo-
jik doğasının insan zihninin keşfedemeyeceği bir giz olduğunu öne süren 
Colin McGinn, Bilinci panpsişizm akımı altında ele alan David Chalmers 
gibi. Fakat hala bilinç problemlerine getirilen açıklamalar kavramın çok 
soyut bir nitelik taşımasından ötürü birer teori olarak kalmıştır. Bu nok-
tada bilinç probleminin tarihsel başlangıcına geri döndüğümüzde mo-
dern anlamda bir bilinç probleminin tarihi de Descartes ile başladığını 
söyleyebiliriz. 

Descartes (1596-1650), XVII. Yüzyıl başlarında yaşamış modern felse-
fenin kurucu filozoflarından biridir. Bir yöntem filozofu olarak Descartes, 
insanı doğru bilgiye ancak tutarlı bir yöntemin götürebileceğine kanaat 
getirmiştir. Fakat felsefesinde yöntemine ve yöntem kurallarına girişme-
den önce şu ana kadar sahip olduğumuz bilgilerin kaynaklarını ve güve-
nilirliklerini irdelemiştir. Öncelikle Descartes Meditasyonlar adlı kita-
bında şu ana kadar var olan bilgilerimizin temelini duyuların oluşturdu-
ğunu ve duyuların aldatıcı olmalarından ötürü tüm bilgilerimiz ve bunla-
rın nesnelerinin varlığından şüphe edip reddettiğini söylemektedir. Başka 
bir deyişle Descartes duyumların aldatıcı olduğunu ileri sürerek duyular-
dan elde edilen bilgilerin güvenilirliğinden şüphe duymaktadır. Bu açıdan 
Descartes’ın Platoncu geleneğe uygun bir tavır sergilediğini söyleyebiliriz. 
Ama bariz anlamda bu gelenek içerisinde yer almamaktadır. İlk metin-
lerde duyu algısını gerçek bilginin ediniminde dışarı da bırakmış olsa da 
sonraki yazılarında duyu algısının da gerekli olduğu birtakım şeylerin var-
lığını kabul etmiştir. Çünkü Felsefenin İlkeleri adlı yapıtında ‘düşünme’ ey-
lemini şöyle tanımlar: “Düşünme sözüyle, bizde doğrudan doğruya kendi-
liğimizden görebileceğimiz biçimde olup biten tüm şeyleri anlıyorum. 
Böylelikle yalnız anlamak, istemek, tasarlamak değil, ancak duymak da 
düşünmekle aynı şeydir” (Descartes, 2007: 55). Fakat yine de bir doğru 
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bilgi arayışında duyular aldatıcı olmalarından ötürü güvensizlik söz ko-
nusu olduğunda üzerine düşen payı almıştır. Öte yandan Descartes şu ana 
kadar sahip olduğumuz bilgilerin bir başka kaynağı olan yaratıcıya da de-
ğinmiştir. Bir yaratıcının da aldatabilme ihtimalinden bahsedip bu kay-
naktan gelen bilgilerin doğruluğunun kesinliği anlamında da tıpkı duyu 
bilgisine olduğu gibi şüphe duymuştur. 

Bununla birlikte Descartes belli bir konuda birden çok insanın öne 
sürdüğü çeşitli görüşlerin hepsinin doğru olmasının mümkün olmadığını 
öne sürerek bunların doğruluğunun kesinliği anlamında sadece birer ola-
sılık taşıdığını söylemiştir. Fakat felsefesinde olası bir doğrunun peşinde 
değil, kesin bir doğruyu bulma girişiminde olmasından ötürü bütün olası 
görüşleri yanlış olarak nitelendirmiştir. Öte yandan Descartes, bir top-
luma gülünç ve garip gelen birçok şeyin başka toplumlarda onaylanma-
sını gözlemlediğini dile getirmiş ve bunun insanı yaşadığı toplumun ör-
neklemesinden ve insana alışkanlık kazandırmasından ibaret olduğunu 
ileri sürmüştür. Ancak böylesi bir örnekleme ve alışkanlıktan ortaya çık-
mış bir bilginin de doğru olmadığını ileri sürerek, bu türden bilgileri de 
reddetmiştir. Bunu şöyle dile getirmiştir:  

“… kesin ve şüphesiz herhangi bir bilgiden çok adet ve örneğe inandığı-
mızı, oysa oy çokluğunun biraz çetin hakikatler için değerli bir kanıt olma-
dığını, bütün bir ulustan çok, tek bir insanın onları bulmasının çok daha 
muhtemel olduğunu göz önüne alarak şu sonuca vardım ki: görüşleri baş-
kalarının görüşlerine tercih edilebilecek tek bir kimseyi bile seçmem müm-
kün değildir. Dolayısıyla da, kendime ancak kendim yol göstermek zorunda 
kaldım” (Descartes, 1984: 19). 

Tüm bunlardan hareketle doğru bilginin arayışında Descartes için 
söylenebilir ki -tam bir rasyonalist tavra uygun olarak- aklın süzgecinden 
geçmeyen hiçbir şeyin doğruluğunu kabul etmez ve her şeyin bilgisinden 
kuşku duyar. Kendi zihninde en ufak şüphe taşıyan her bilgiyi atmak ister 
ve şüphe duymayacak bir şeyin bilgisine sahip olup olmadığını, zihninde 
böyle bir bilginin kalıp kalmadığını araştırmak ister. Çünkü şüphe etme-
yecek bir nokta bulmak doğru bilginin imkanını sağlayacaktır. Bu nedenle 
de kendine yöntem olarak şüpheyi seçer. Yönteminde şüphe etmeyecek 
bir noktayı bulmayı hedefler. Aslında Descartes matematikteki kesinliği 
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bilgi alanına taşımak istemektedir. Çünkü ona göre ancak şüphe duyulma-
yacak bir kesinlik doğru bilginin imkanını ortaya koyabilir. Bu nedenle de 
yönteminin kurallarını belirlemeye girişir ve sırasıyla bu kuraları apaçık-
lılık, analiz, sentez ve sayma olarak belirler. Bu kuralları kısaca açıklaya-
cak olursak; birincisi, doğruluğunu apaçık bilmediğimiz bir şeyi doğru 
diye almamak; ikincisi, inceleyeceğimiz güçlüklerden her birini olabildi-
ğince parçalara ayırmak ve onları en iyi çözümleyecek duruma getirmek; 
üçüncüsü, düşüncelerimizi en basit ve tanınması en olay nesnelerden baş-
layarak ve yavaş yavaş, derece derece ilerleyerek en karmaşık bilgilere ka-
dar götürmek ve doğal olarak birbiri ardından gelmeyen şeyler arasında 
da bir düzen varsaymak; sonuncusu, her yerde bütünsel saymalar ve en 
genel gözden geçirmeler yaparak hiçbir şeyi dışta bırakmadığımızdan 
emin olmak (Descartes, 1984: 21-22). 

Tam bu noktada Descartes, gerek duyular ve nesneleri, gerek bir ya-
ratıcı, gerek bir toplumda kabul gören şeyler, gerek olası fikirler gibi çe-
şitli bilgi kaynakları ve benzeri en ufak şüphe uyandıran her şeyin yanlış 
olduğunu düşünürken sadece ‘düşünüyor’ oluşundan şüphe edemeyece-
ğini fark eder ve ‘düşünen ben’in zorunlu olarak var ve bir şey olması 
gerektiği sonucuna varmıştır. 

Başka bir deyişle Descartes insanın düşündüğü sürece var olduğunu, 
düşünmeyi bıraktığında var olmasının mümkün olmadığını, ‘ben’ dediği-
miz şeyin özünün düşünmek olduğu sonucuna varmıştır. Descartes, dü-
şünme eyleminin de ‘ben’den ayrı bir şey olarak var olamayacağını II. 
Meditasyon’unda şöyle belirtmiştir:  

“Düşünme bana ait bir yüklemdir; yalnızca o benden ayrılamaz. … 
Şimdi zorunlu olarak gerçek olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyorum; sağın 
olarak konuşursak, yalnızca düşünen bir şeyim, bir anlık ya da bir ruh, bir 
anlak ya da bir us -anlamlarını daha önce bilmediğim sözcükler. Pekala, 
gerçek ve gerçekten varolan bir şeyim; ama nasıl bir şey? Dedim ya, düşü-
nen”” (Descartes, 1996: 148). 

 Bu nedenle de var olmak için maddi hiçbir şeye gereksinim duyma-
dığını söylemektedir. ‘Ben’i oluşturan şeyin maddi olmayan bir töz oldu-
ğunu öne sürerek bunun ruh veya zihin olduğunu iddia etmiştir. Böyle-
likle insanın akıllı, düşünen ve kendim dediği parçasını ruha indirgemiştir 
ve varolmak için maddi bir bedene ihtiyaç duymadığını ileri sürmüştür. 



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     237 

Onun görüşünde ruh ve beden insanı oluşturan, birbirine indirgeneme-
yen, varolmak için birbirine ihtiyaç duymayan iki ayrı tözdür.  

Ruh maddi olmayan, özü düşünmek olan sonsuz töz iken, beden 
maddi ve özü gereği yer kaplayan sonlu töze karşılık gelmektedir. Bu iki 
tözün birleşmesinden insan oluşmaktadır ve söz konusu bu tözsel birle-
şim Descartes’e göre sadece insan varlığına özgüdür. Örneğin hayvan 
ruhsal bir töze sahip olmayan bu nedenle de düşünme yetisi olmayan bir 
beden varlığıdır. 

Her ne kadar beden ve ruh birbirinden ayrı iki töz olsa da insanı oluş-
turabilmek için tözsel bir birlik içine girmelidirler. Çünkü Descartes be-
denin bazı temel ihtiyaçlarından oluşan duyumların -örneğin açlık, su-
suzluk gibi- sadece bedende değil, beden ve ruhun birlikteliğinde algıla-
nabileceğini ifade eder. Ona göre açlık, susuzluk, acı gibi duygular belli 
karışık düşünme kipleridir ve ruh ve beden birliğinin birlikteliğinden tü-
retilirler. Sözgelimi bedende oluşan birtakım duyumlar bedende var olan 
sinirler aracılığıyla beyine iletilir. Descartes’a göre ruh veya zihin ya da 
Descartes deyimiyle anlık, beyinde bulunan epifiz bezi denilen yerde si-
nirler aracılığıyla iletilen duyumlardan dolaysız bir şekilde izlenimler 
alır. Böylelikle ruh ve bedenin etkileşim halinde olduğu ve insanı zihin-
beden tözsel birliğinden organik bir bütün haline getirdiği yer burasıdır. 
Aslında bu birliktelikten oluşan bütünlükten Descartes’ın ifade etmeye 
çalıştığı şey birtakım algılara ve bu algıların sonucunda oluşabilecek istek 
ve düşüncelere sahip olmaktır. Çünkü Descartes düşünen töz veya düşü-
nen insanı şöyle tanımlar: “Ben düşünen bir şeyim, yani şüphe eden, tas-
dik ve inkar eden, pek az şey bilen, pek çok şey bilmeyen, seven, nefret 
eden, isteyen, istemeyen, tahayyül de eden ve duyan bir şey” (Descartes, 
1942: 36). Burada Descartes düşünen tözün özelliklerinden hayal gücü ve 
duyumsamaya özel bir önem vermektedir. Çünkü bu iki özellik Descar-
tes’a göre zihin-beden birliğinden meydana gelen insanı organik bir bü-
tün olmasına imkan verecektir. Başka bir deyişle Descartes’a göre ruh be-
den aracığıyla birtakım duyumları algılayamazsa iradi isteklerde buluna-
bilmesi, hayal etmesi veya düşünebilmesi mümkün değildir. Burada Des-
cartes’ın duyu algısı ile bahsettiği şey bedensel bir algı olarak duyu organ-
larına ve somut olarak var olan nesnelerin varlığına karşılık gelmemek-
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tedir. Descartes’e göre algılamak Hume’un da daha sonra izlenimler ola-
rak adlandıracağı duyusal idelere (Cottingham, 1994: 248) yani fikirlere 
sahip olmaktır. Bu nedenle de Descartes açısından burada bahsedilen algı 
bir tür bilinçlilikle ilgilidir. 

Descartes’ta ‘algı’ anlama, kavrama gibi anlamlara karşılık gelmek-
tedir. Ruh algılarken edilgin, düşünürken etkin konumdadır. Ona göre 
ruh algılamaksızın düşünemez ve iradi isteklerde bulunamaz. Descar-
tes’a göre tüm algılar bedende yer alan sinirler vasıtasıyla ruha gelir. Fa-
kat Descartes bu algıların bazılarını duyulara çarpan dış nesnelerin algı-
ları olarak, bazılarını bedenimizin algıları olarak, bazılarını da ruhumu-
zun algıları olarak gördüğümüzü söylemektedir (Descartes, 2017: 40). 
Descartes’a göre duyusal ide veya fikirlere bunlara benzeyen nesneler ne-
den olmaktadır (Budak 2010: 54). Söz gelimi fiziksel nesneler duyu organ-
larında birtakım uyarımlara yol açarak sinirler vasıtasıyla zihne ulaşır. 
Bedenimize ilişkin algılarımız ise yine sinirler aracılığıyla zihne iletilir ve 
bu algılar bedenin uzuvlarındaymış gibi algılanır. Söz konusu zihin fizik-
sel olmayan yani düşünebilir olan bir şeye algılamak istediğinde de algı-
lama işlemini ruhun kendisine yönelerek gerçekleştirebilmektedir. Des-
cartes açısından duyusal algılara her ne neden olursa olsun ruh bu işlemi 
yapamadan düşünme edimi gerçekleşmeyecektir. Çünkü Descartes’a göre 
düşünmeyi ortaya çıkaran şey duyusal fikirlere neden olan algılardır. 
Descartes bunu şöyle açıklar: “Tasavvurları doğuran tek neden, çeşitli şe-
killerde uyarılan zerrelerin daha önce beyinde oluşmuş olan farklı izle-
nimlerin aya izine rastlamaları ve dolayısıyla rotalarını rastgele falanca 
gözeneğe değil de, filanca gözeneğe çevirmiş olmasıdır” (Descartes, 2017: 
39). Buradan hareketle şöyle söyleyebiliriz; Descartes’a göre ruh önce be-
den birliği ile algılar sonra iradi isteklerde bulunabilir ve düşünebilir. 

Doğru bilginin arayışında Descartes’e göre yöntem kurallarını yerine 
getirip şüphe duymayacak bir kesinlik ortaya koyabilecek olan şey de dü-
şüncedir ve bunu ruhsal töze sahip bir varlık olan insan gerçekleştirebi-
lir. Çünkü ruhsal tözün özü düşünmektir. Bu bağlamda Descartes düşün-
ceyi şu şekilde tanımlar:  

“Düşünce. Bu terimi, içimizde var olan her şeyin hemen farkına vara-
cağımız bir yol olacak şekilde dahil etmek için kullanıyorum. Böylece irade-
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nin, aklın, hayal gücünün ve duyuların tüm işlemleri düşüncedir. Düşünce-
lerin sonuçlarını dışlamak için ‘hemen’ diyorum; örneğin gönüllü bir hare-
ket düşünceden kaynaklanır, fakat kendisi bir düşünce değildir” (Descartes, 
2005: 113). 

 Burada Descartes’ın düşünceyi bilinç terimiyle tanımladığını görü-
yoruz. Çünkü Descartes’e göre bir düşünce kısaca, bilincinde olduğumuz 
‘içimizde’ bir şeydir (Jorgensen, 2020). Descartes düşünceyi daha geniş bir 
anlamda, tüm zihinsel faaliyetleri içerecek bir biçimde kullanmaktadır 
(Cottingham, 1996: 89). Çünkü düşünen insan tanımına geri döndüğü-
müzde düşünen insanı istenç, duyumsama ve idrak gibi şeylerin bir ara-
dalığıyla açıklamıştır. Burada tüm bunların farkında olmak anlamında 
düşünceyi bilinçle, düşünen bireyi de bilinçli birey ile açıklamaya giriştiği 
bariz açıktır.  

Burada önemli bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Descartes açı-
sından düşünce bilinince olduğumuz içimizde bir şey ise o halde ruhsal 
tözümüzün etkinliğinde ortaya çıkan düşüncelerimizin neyi temsil ettiği-
nin bilincindeyiz? Başka bir deyişle düşünce bilincine vardığımız içi-
mizde bir şey ise bu şeyin ne olduğu sorulmalıdır. Buna düşüncenin nes-
nesi diyebiliriz ki Descartes da bir düşünce ile düşüncenin nesnesi arasın-
daki farkın bilincindeydi. 

Descartes açısından bir düşüncenin nesnesi ise yukarıda işaret etti-
ğimiz ruhun algılaması ile fikirlerde oluşan imgelemler olduğunu söyle-
yebiliriz. Çünkü Descartes deyimiyle “fikirlerimizin nesnelerinde var ola-
rak algıladığımız her şey fikirlerimizin kendisinde nesnel olarak ya da 
temsil yoluyla vardır” (Descartes, 2005: 113). Böylelikle Descartes düşünce 
ve düşüncenin nesnesi arasındaki ayrımı belirtmek için ‘fikir’ terimini 
kullanmıştır. Descartes fikir terimini ise şöyle tanımlar:  

“Fikir. Bu terimi herhangi bir düşüncenin biçimi olarak anlıyorum, 
Anında algılanması beni düşüncenin farkına varmamı sağlıyor. Bu yüzden 
ne zaman bir şeyi kelimelerle ifade etsem ve ne olduğumu anlasam, bu ger-
çeğin kendisi, söz konusu kelimelerle ne ifade edildiği içimde bir fikir oldu-
ğunu kesinleştiriyor” (Descartes, 2005: 113). 

 Kısacası fikir ona göre bir düşüncenin biçimidir ve ruhun ilk algıla-
masıdır. Buradan hareketle Descartes açısından bir düşünce bilincinde 



240    |    Dilara Yeşilyurt 
 

olduğumuz içimizde bir şey ise işte bu şey düşüncenin nesnesi olarak ru-
hun algılaması ile elde edilen fikirler ve fikirlerde taşınan imgelemdir. 
Örneğin ‘düşünüyorum o halde varım’ önermesi düşünme algısını düşü-
nerek elde edilen bir bilinç görüşüdür. Burada Descartes’a göre bilinç, bir 
algıyı ve ilk algının farkında olduğumuz ikinci bir düşünümsel eylemi ge-
rektirmektedir (Jorgensen, 2020). Çünkü Descartes’in bilinç terimiyle ta-
nımlamaya çalıştığı düşünce tanımında bir içe bakış da söz konusudur. 
Söz gelimi düşünmeyi düşünerek elde edilen bir bilinç görüşü bireyin 
kendisine dönük bir iç bakışı veya öz-farkındalığıdır. Çünkü Descartes, 
düşünen insanı tanımlarken düşünen insanın özünde istediğini, duyum-
sadığını, imgelediğini, şüphe duyduğunu, nefret ettiğini veya sevdiğini al-
gılamasını farkında olmak anlamında bilincindeydi ve bu bilinçten ötürü 
kendi varlığını ortaya koymuştur. Bu da Descartes’da bilinç kavramının 
bir öz-farkındalık olduğunu göstermek için yeterlidir. 

Fakat yine de Descartes bilinç kavramının yeterli bir açıklamasını 
bize vermemektedir. Bilincin nasıl var olduğu, nasıl işlediği ile ilgili bir 
açıklama getirmemiştir. Söz konusu bilinç, Descartes’ta verilmiş bir şey 
olarak alınmıştır ve kendi varlığının kanıtını ortaya koymada araç olarak 
kullanılmıştır. Fakat burada bilinç kavramı günümüzdeki yüzeysel ve ge-
nel tanımına da uygun olarak ilk salt psikolojik kullanımlardan birine 
karşılık gelmektedir. Çünkü Descartes her ne kadar kavramı analiz etme-
miş olsa da bilinç içeriğine sahip bir düşünce, herhangi bir şekilde kendi-
sini dolaylı olarak sezen zihinsel bir edimdir. Bu da bir bilinç tarihinin 
başlangıcında önemli bir yere sahiptir. 

Sonuç olarak Descartes, rasyonalist tavrına uygun olarak doğru bil-
ginin kaynağını aramada kendi zihninden yola çıkmıştır. Metafiziksel bir 
bakış açısı ile zihin ve zihnin işlevini beynin fizyolojik yapısından kay-
naklanamayacağını ifade edip bunu ruha atfetmiştir. Söz konusu doğru 
bilgiye kaynaklık edebilecek olan şey de onun görüşünde beden birliğin-
deki duyumsamaların ruhta algılanmasıyla fikirlerde yol açan imgelem-
ler aracılığıyla zihinde üretilen düşüncelerdir. Ona göre düşünce, içi-
mizde var olan hemen her şeyin farkına varacağımız bir yol olmasından 
ötürü onun düşünce kavramının özünün bilinç temelli bir yaklaşım oldu-
ğunu görmekteyiz. Fakat onun zihin-beden birliği etkileşiminde bilinç 
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kavramının ontolojik doğası gizli kalmıştır. Descartes’da herhangi bir bi-
linç tanımına rastlamak veya nasıl ortaya çıktığını ve nasıl işlediğini gör-
mek mümkün değildir. Yine rasyonalist tavrına uygun olarak Descartes’ta 
bilinç verili bir şey olarak alınmıştır ve tüm insanlarda ortaktır. Descartes 
da bilinç, düşüncenin özsel niteliğidir ve düşünce de ruhsal tözün özü ol-
masından ötürü onun görüşünde sadece insan bilinçli bir varlığa karşılık 
gelmektedir. Çünkü onun görüşünde ruhsal töze sahip olan insandır. Des-
cartes bize özellikle hayvanların ruhsal tözden yoksun bir beden varlığı 
olduğunu söylemektedir. Burada Descartes’ın aslında yine bugünkü yü-
zeysel ve genel bilinç tanımı söz konusu olduğunda ilk bilinçli ve bilinçsiz 
varlıklar arasında da bir ayrıma gitmiş olabileceğini söylemek yerinde 
olacaktır. Kısaca Descartes’da bilinç sadece insan varlığına özgü olan fiz-
yolojik beden süreçlerinde açımlanamayan, insanın tamamen metafizik-
sel doğasından gelen insanın kendi kendisini ima ederek varlığını ortaya 
koymada bir araç olan psikolojik bir kullanıma karşılık gelmektedir. Des-
cartes’ın düşünce ve fikir tanımı arasındaki ilişkiye değinerek Descar-
tes’ta bilinç kavramını ruhta meydana gelen bir ilk algı ve bu algının far-
kında olduğumuz ikinci bir düşünümsel eylem tanımında açımlamak 
doğru bir yaklaşım olacaktır. 

 
KAYNAKÇA 

Budak, B (2010). Descartes ve Öncesinde Özne ve Öznellik Kavramları Üzerine Bir 
İnceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bursa: Uludağ Üniversi-
tesi. 

Cottingham, J. (1994). Descartes, Altıncı Meditasyon: Dış Dünya, Doğa ve İnsan Tec-
rübesi. (Ü. Öktem, Çev.). Araştırma-DTCF Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji Bö-
lümleri Dergisi. Ankara: Ankara Üniveritesi Yayıncılık. 

Cottingham, J. (1996). Descartes Sözlüğü. (B. Gözkan, N. Ilgıcıoğlu, A. Çitil, A. Ko-
vanlıkaya, Çev.). İstanbul: Sarmal Yayıncılık. 

Descartes, (2007). Felsefenin ilkeleri. (M. Akın, Çev.). Ankara: Say Yayıncılık. 

Descartes, (1984). Metot Üzerine Konuşma. (K. Sahir Sel, Çev.). İstanbul: Sosyal Ya-
yıncılık. 

Descartes, (1996). Söylem Kurallar Meditasyonlar. (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: 
İdea Yayıncılık. 

Descartes, (2005). The Philosophical Writings Of Descartes. (J. Cottingham, R.  
Stoothoff, D. Murdoch, Çev.). Cambridge: Cambridge University Press. 



242    |    Dilara Yeşilyurt 
 
Descartes, (2017). Duygular Yada Ruh Halleri. (Ç. Dürüşken, Çev.). İstanbul: Alfa 

Yayıncılık. 

Jorgensen, Larry M. Seventeenth-Century Theories of Consciousness, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.) 
https: //plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/consciousness-17th/. 
Adresinden Erişilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/consciousness-17th/


 
 
 
 

LUDWİG WİTTGENSTEİN ‘DA DİLİN EVRİMİ:  
MANTIKTAN DİL OYUNLARINA GEÇİŞ 

 Şura Nur Duman* 
 
 Postmodernizmin en temel hedefi modernizmin ortaya attığı görüş-

leri eleştirmektir. Wittgenstein da bu dönemdeki düşünceleri ile bu he-
deflerin bir bölümüne katkıda bulunmuştur. Wittgenstein‘a postmodern 
demek tartışmalı bir konudur. Ancak postmodernizmin oluşumunda or-
taya koyduğu dil anlayışları bu bağlamda postmodernizmin ortaya çıktığı 
görüşleri destekler niteliktedir. Wittgenstein’ın karşı çıktığı en temel 
nokta: dilin belirli bir kurallar bütünüyle ortaya koyulduğu düşüncesidir. 
Yani dil dediğimiz yapı, yalnızca tek yönlü olan ve bu yönde ilerleyen bir 
yapı değildir. Dil, zaman içinde gelişen bir yapıdır. 

 Wittgenstein’ın felsefesi düşünceleriyle birlikte farklı dönemlere ay-
rılır. Sıkı sıkıya savunduğu düşünceleri zaman içerisinde değişiklik göste-
rir. Bu yüzden her iki dönemini temel argümanları ile birlikte ele almak 
daha doğru bir yaklaşım olacaktır. İlk döneminde dil üzerine temel yak-
laşımı olması gereken üzerinedir. Bu dönemde dil dediğimiz yapının fe-
nomenleri olduğu gibi yansıttığı düşüncesi hakimdir. Yani dil neyi görü-
yorsa onu yansıtmalıdır. Burada amaç ideal olanın peşinden gitmektir. 
“Dil gerçekliğin resmidir” (Rızvanoğlu, 2006: 123). Dil bütün ifadelerimizi 
kendi içinde toplar. Bu düşünceleri onun ilk dönemi çerçevesinde kalmış-
tır. İlk döneminde, yani “Tractatus Logico Philosophicus” adlı eserinde 
daha çok böyle bir dil anlayışına yönelirken, daha doğrusu dil dediğimiz 
yapıyı mantıkla bütünleştirmeye çalışırken, ikinci dönemiyle birlikte dil-
deki ideal dediğimiz yapıyı yanlış anladığımızı vurgulayarak gündelik 
dile daha fazla ağırlık vermeye başlar. İkinci döneminde ilk dönemine 
vurgu yaptığı konuların eleştirisinin üzerinde durmaya başlar. Olması ge-
reken yapıdan ziyade dilin kullanımları ve çokluklarından bahsederek 
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bunları örneklendirmeye ağırlık verir. Gündelik dil denilen yapının, ha-
yatın her alanında farklı olaylara ve yapılara nasıl denk geldiğini, bunla-
rın çeşitli kullanımlarının ne yönde olduğu, hangi kesimde nasıl bir yere 
sahip olduğunu açıklayarak düşüncelerini sonlandırır. Hakikat kavra-
mıyla birlikte ilk döneminde mantığıyla bağdaştırdığı dil anlayışının za-
man içerisinde evrimini konu edinerek asıl hakikati yansıtan dil çoklu-
ğuna konuyu getirmiştir. İlk olarak ilk dönemindeki düşüncelerini ve bu 
dönem düşüncelerinin, ikinci dönemde nasıl yansıdığını açıklamak daha 
faydalı olacaktır.  

 İlk dönem düşüncelerini ortaya koyduğu eseri; “Tractatus Logico 
Philosophicus” adlı eseridir. Bu eserin ağırlık noktası mantık anlayışıdır. 
Mantığın dil üzerindeki etkilerine vurgu yapar. Burada bahsedilen şey en 
temelde ideal olan dil yapısının vurgulanmasıdır. Onun üzerinde yoğun-
laşır. Dil, mantık üzerinde araştırılır. Yani mantığın dil üzerinde ciddi bir 
etkisi vardır. Bu yüzdendir ki felsefenin de mantıkla ilerlemesinden ya-
nadır. Bu yüzden hem felsefe hem de dil dediğimiz yapı mantığa bağlıdır. 
Mantığın rolünü önemli görür. Mantığın yanı sıra dili de burada irdeler. 
Bu eserinde vurgu yaptığı şeylerden biri de felsefede ortaya çıkan sorun-
lardır. Bu sorunların en temel sebeplerinin dilde ortaya çıkan karmaşık 
yapıdan kaynaklanan sorunlar olduğudur. Bu karışıklıkların giderilmesi 
için de doğru bir dil, ideal bir dil olması gerekir ve bunu savunur. Çünkü 
dediğimiz gibi karışıklıkların en temel sebebi dildeki netliğin olmaması-
dır. İlk olarak bunun çözümlenmesi gerekir. Mantığın rolü de burada dev-
reye girer. Her şeyin temeli olarak bu yüzden mantığı görür. “Mantıksız 
olan hiçbir şeyi düşünemeyiz” (Wittgenstein, 2005: 27). Başlarda açıkladığı 
mantık anlayışı, zamanla dilin temel yapısına doğru ilerler. Mantığı açık-
lamasına karşılık artık dilinde yapısı bir şekilde ortaya konulmuş olur. 
Mantık sayesinde olması gereken dediğimiz yani ideal yapıyı oluşturan 
şeylerin temeli ortaya konulmuş olur. Böylece mantık ve dil birbirlerine 
bağlı olmasından dolayı mantık ne ölçüde ortaya konulursa dilde aynı şe-
kilde o ölçüde ortaya konulmuş olur. Fenomenlerin ortaya çıkışını man-
tıkla açıklamaya çalışır. Bu yüzden bizim gördüklerimizi olduğu gibi or-
taya çıkaran şeyin mantık olduğunu iddia eder. Gördüklerimizin sınırla-
rını belirleyen şey de odur. Mantık bize neyi sunarsa biz yalnızca o kada-
rını yaşayabiliriz. Bu yaşantımızın yanı sıra bir dile de ihtiyaç duyarız. 
“Öyle bir im dili kullanmalıyız ki, aynı imi farklı simgelerde ve farklı tarzda 
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imleyen imleri dışsal olarak aynı tarzda kullanmayarak, bu hataları dışa-
rıda bırakabilsin. Yani mantıksal dilbilgisine boyun eğen bir im dili” (Witt-
genstein, 2005: 39). Mantığı bu kadar yüceltmesi ile birlikte dili de bu şe-
kilde ele alır. Mantık, kendi kavramlarıyla dili ortaya koymaya çalışır.  

 Dilde kullandığımız önermelerin hepsine önerme diyemeyeceği-
mizi, bunlara önerme diyebilmek için belirli koşulların olduğunu söyler. 
Örneğin; bir önermenin mantık anlamında önerme olabilmesi için, bir 
değer alabilmesi gerekir. Bu değer ise; doğruluk veya yanlışlık olabilir. 
“Bunun anlamı şöyle olmalı: Bir önerme gerçekliği öyle belirler ki, yalnızca 
onaylanmak ya da yadsınmak yoluyla gerçekliğe uygun hâle getirilebilir. 
Bir önerme gerçekliği tümüyle belirleyemez, çünkü hep, doğru da olabilir 
yanlış da; ama ya doğru ya da yanlış olabilir” (Wittgenstein, 2005: 186). 
Yalnızca bu tarz önermelerin önerme olması söz konusudur. Yoksa gün 
içerisinde kullandığımız dilde birçok cümle vardır. Ancak bunların hep-
sini önerme anlamını yükleyemeyiz. Yani burada mantık dediğimiz yapı 
dilimize işleyerek hem dünyanın hem de dilimizin var olması gereken 
formunu açığa çıkarır. “Mantıkla çelişen bir şeyi dilde ortaya koymak, ya-
pılamayacak bir şeydir” (Wittgenstein, 2005: 27). Var olan tüm diller bu 
yüzden öncelikle mantık süzgecinden geçirilmelidir. Önerme konusunda 
da bilimin sınırlarını açığa çıkarır. Mantık içerisinde ortaya koyduğu 
önermeler, kendi arasında doğru bağlantıyı kurabilirse bilimsellik yo-
lunda adımlar atılmış olur. Kitabın temel konusu da bunun üzerinedir. 
Yani önermelerin kendi aralarındaki ilişkiler bize dilin sınırlarını da ve-
rir. Mantığı bu kadar önemli bulduğu bir alanda, dilin de kendi içerisinde 
mantıksız bir gerçekliğinin olamayacağını söyler. Yani düşünmemiz dahi 
buna bağlıdır. İlk dönem eserinde mantığı bu kadar yüceltmesine karşılık 
gündelik dil dediğimiz yapıyı da tamamen reddetmemiştir. Gündelik dil, 
kullandığı bağlamlarda başarılıdır. Ancak bilimsellik söz konusu oldu-
ğunda bu yapıda kullanılacak olan dil, gündelik dilden farklı bağlamda 
kullanılmalıdır. Yani en temelde burasının dili ayrı olmalıdır. Dünyayı 
anlamlandırmada mantık dediğimiz yapı bir araçtır. Ona ihtiyaç duyarız. 
Onun sayesinde var olan dünyamız anlam kazanır ve onun sayesinde bir 
şeyler üzerine, olgular üzerine düşünebiliriz. “Mantıksal olan bir şey, yal-
nızca olanaklı olamaz. Mantık her bir olanağı ele alır, bütün olanaklar da 
onun olgularıdır” (Wittgenstein, 2005: 15). Dünyanın kurallarını belirle-
yen şey de mantıktır. Mantık dışında var olan başka şeyler düşünemeyiz 
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ya da bunları düşünsek dahi ortaya koyamayız. Çünkü mantık dışında bir 
şeyi dile aktarmak güçtür. Örneğin; “Eğer bir aslan konuşabilseydi onu an-
layamazdık. Tıpkı düşüncelerin tahminini olduğu gibi, niyetlerin de ama ay-
rıca da bir kimsenin gerçekten ne yapacağının tahminini de düşünmek ola-
naklıdır” (Wittgenstein, 2006: 282). Bu dönemde mantıkçı pozitivistler ’in 
etkisinde kalır. Mantıkçı Pozitivistler ’in kendi içlerinde ortaya koyduk-
ları dış dünya yapısını, bu eserinde geliştirir. Mantıkçı pozitivistler, 
“doğru” kavramının anlamını ortaya çıkarmak için, dış dünya ile bağlantı 
kurarlar ve doğruluk da buna bağlı olarak gelişir. Wittgenstein da bu dü-
şüncelerin etkisinde kalarak, doğruluğu ilk döneminde bu şekilde yansı-
tır ve doğruluk dediğimiz yapıyı mantıkçı pozitivistlerin aldığı gibi ele al-
maya başlar. Mantıkçı Pozitivistler, olgunun dışında başka önermeleri 
doğru saymadığı için o da bu düşüncelerden etkilenir ve metafizik öner-
meleri dışarıda bırakmak ister. Eğer bir önerme dış dünyaya gönderim 
yapmıyorsa bu önerme geçersiz sayılır. İşte bu en temelde mantıkça po-
zitivistlerin görüşü olan bu görüş, Wittgenstein'ı da etkilemeyi başarmış-
tır. Gönderim yapmasının yanı sıra gerçek olan yapı, dış dünya ile uyuşu-
yorsa doğruluk şartları tamamlanmış olur ve önermemiz doğru olarak 
karşımıza çıkar. En temelde bu eserde mantıkçı pozitivistlerin doğrulana-
bilirdik ilkelerini temel alır. Wittgenstein, bu görüşleri benimser ve bu öl-
çütün dışında kalanların anlamsız olduklarını vurgular. Felsefe de bu-
rada devreye girerek bu anlamsızlardan kurtulmaktır. En azından onun 
amacı budur. Wittgenstein, bu görüşleri ortaya koysa da bunların da or-
taya çıkardığı bazı problemler vardır. Bunlara örnek verecek olursak; dış 
dünyaya denk gelmeyen, ama belirli anlamlara sahip olan önermeler de 
vardır. Bunların edineceği yer karmaşıktır. Bunların nereye konulacağı 
konusu tartışma içerir. Bu sorunlar çelişkileri ortaya koyar.  

 İlk döneminde dil, mantık, doğruluk, anlam konularında fikirler or-
taya koysa da bunların yanılgılar içerdiğini ikinci döneminde fark eder. 
Bu görüşlerini ikinci döneminde değiştirir. İlk dönemindeki ideali arama 
düşüncesinin hatalı olduğunu vurgulayarak, dil oyunları düşüncesini or-
taya atmıştır. Bu döneminden sonra “Felsefi Soruşturmalar“ eseri ile 
ikinci dönemine geçiş yapar. Mantık dediğimiz yapıdan, artık oyunlarına 
geçiş ve evrilme sürecini başlatır. Bu eser, onun ikinci dönemine hitap 
ettiği bir eseridir. İlk dönemindeki düşüncelerini eleştirdiği ve onlara çö-
züm ürettiği eseridir. Mantıktan dil oyunlarına geçmesiyle birlikte, dil 
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oyununu tanımlarken “dilin içinde bulunduğu tüm etkinlikler “olarak ta-
nımlar. Bu oyunlarda dilsel tanımlar bulunur ve bunlar sayesinde eylem-
lerimiz ortaya çıkar. Ancak, genel anlamda dil oyunlarının ne olduğu so-
rusuna herkes için geçerli bir tanım üretmez.” Dil dediğimiz zaman her 
şeye ortak olan bir şey üretmek yerine bu görüntülerin hepsi için aynı söz-
cüğü kullanmamızı sağlayan tek bir ortak şeyin olmadığını, - ama onların 
birbirleriyle çok farklı şekillerde bağlantılı olduklarını söylüyorum. ve bu 
bağıntı ve bağıntılar nedeniyle onların hepsine dil deriz” (Wittgenstein, 
2006: 51). Dilin içinde bulunduğu her şey bir dil oyunudur. “Onun için bir 
şey deneyimlemek kitap okumak bilmece çözmek bunlardan birkaçıdır” 
(Rızvanoğlu, 2006: 125). Genel geçer bir tanımı olmadığı için de bunlar 
arasında kurduğu bağ ile bu durumu açıklamaya çalışır. Bunlar arasın-
daki bağı ise; aile benzerlikleri kuramıyla açıklar. Bu da olaylar arasın-
daki bağa vurgu yapmak için kullandığı bir kuramdır. Aile benzerlikleri 
kuramı aile gruplarından etkilenerek ortaya attığı bir düşüncedir. Dilin 
bağlantılı olduğu fenomenleri için, bir dil üzerinde her şeyin aynı oldu-
ğunu söylemek mümkün değildir. Ancak bunlar arasında bağlantı kur-
mak, benzerlik bulmak mümkündür. Birbirleriyle ilişkisini kurduğumuz 
önermeler bir ailenin üyesidir. Bu yüzden bu bağlantı ilişkilerini kapsa-
yan her şeye “dil“ adını veririz. Hepimizin bildiği anlamdaki oyunların 
birbirleriyle olan bağlantısına değinir ve bunların ortak noktalarının ol-
masından dolayı bunları aile kuramının içine dahil eder. Bu ortak nokta-
larından dolayı aile olduklarını söyler. Şöyle belirtir:  

 “Oyunlar dediğimiz… Tahta oyunlarını, kart oyunlarını, top oyunla-
rını, olimpiyat oyunlarını vb. kastediyorum. Bunların hepsinde ortak olan 
nedir? -Şunu demeyin; “Ortak bir şeyin olması gerekir” yoksa onlara “oyun-
lar” denmez… Zira eğer onlara bakarsanız hepsinde ortak olan bir şeyi gör-
meyeceksiniz, ama benzerlikleri bağıntıları ve onların bütün bir dizisini gö-
receksiniz” (Wittgenstein, 2000: 51). 

 Bu bağlantıyı da dil anlayışına uygular. Bu oyunların birbirini dışla-
dığı durumlar var olsa da dilde ayrık duran durumların aksine, yapıların 
aile benzerlikleri kuramı gibi birbirini kapsadığını düşünür. Bu yüzden 
de dildeki çoğulluğa dikkat çeker. Bu dil, insanın yaşamına dahil olmuş-
tur. İnsanlar dilleri sayesinde yaşamını oluşturur. 

 Felsefi soruşturmalar eserinde anlam problemine de değinir. “Bir 
sözcüğün anlamı, bu anlamın açıklanmasıyla açıklanan şeydir. Yani: Eğer 
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"anlam" sözcüğünün kullanımım anlamak istiyorsanız, “anlamın açıklan-
maları “denen şeyi arayın” (Wittgenstein, 2006: 191). Bir şeyin anlamını 
bildiğimiz zaman dünyamızda karşılık gelen nesnesinde biliriz. Bunun 
anlamını ortaya koymamız için bir dilsel ifade olmasına gerek yoktur. Dil-
sel olmayan bir şey de olabilir. Ancak burada dile sahip olmak fazlasıyla 
önem taşır. “Anlam sözcüğünü kullandığımız durumların geniş bir sınıfı 
için-hepsi için olmasa da-bu sözcük şöyle tanımlanabilir: Bir sözcüğün an-
lamı, onun dildeki kullanımıdır. ve bir adın anlamı, kimi zaman, onu taşıya-
nın işaret edilmesi yoluyla açıklanır” (Wittgenstein, 2006: 35). Sahip oldu-
ğumuz dil sayesinde toplum içerisinde kavramların anlamlarına ulaşırız. 
Her toplumda bu kavramların anlamları farklı şeyler içerebiliyor olma-
sına rağmen, kendi toplumumuzla bu kavram konusunda uzlaşmaya, ait 
olduğumuz dil sayesinde varırız. Nasıl yaşıyorsak kavramımızı anlamlan-
dırmamız da buna bağlıdır. Her ifade kendi anlamına denk gelir. Böylece 
kendi grubumuzda kelimelerimizin farkına varırız. Bu anlamları da or-
taya koymak için birçok yaklaşımdan bahseder. Ancak bizim için ele alın-
ması gereken nokta, dil oyunları yaklaşımıdır. Bu yaklaşım bize dilin top-
lum içerisinde nasıl kullanıldığını göstermek için vardır. Dildeki herhangi 
bir kelimeyi nasıl anlıyorsak, kullanımını da buna bağlı olarak geliştirdi-
ğimizi gösterir. Bu kullanımların neye göre belirlendiği, hangi kurallarla 
ortaya konulduğu, dil oyunları yaklaşımıyla ortaya koyar. Çünkü burada 
artık dil, gündelik hayatımızın içerisinde bulunan bir kavramdır. Eserin 
en temel konusu bu yaklaşımdır. Eserinde bu yaklaşım üzerine birçok ör-
nek verir. Aslında vurgulamak istediği şey; doğal bir şekilde kullandığı-
mız gündelik dillerimizin birbirlerine nasıl benzemediğini ortaya koy-
maktır. Dil artık mantıkla açıklanması gereken bir şey değildir. Dili en 
gündelik, en basit biçimi ile ele alır. Önemli olan gündelik dildir. Eserinde 
usta- çırak ilişkisi ile bu durumu açıklamaya çalışır. Bunu şöyle belirtir:  

 "İmlemek “sözcüğü, imlenen nesne im ile gösterildiğinde belki de en 
doğru bir şekilde kullanılır. A’nın yapı yapmada kullandığı aletlerin birta-
kım işaretler taşıdığını düşünün. A, böyle bir işareti yardımcısına göster-
diğinde o, üzerinde o işareti taşıyan aleti getiriyor. İşte bir adın ifade ettiği 
ve bir şeye ad verilmesi bu ve az çok benzer şekillerde olur” (Wittgenstein, 
2006: 19). 

Bu ilişkide kendi aralarında geliştirdiği bir dil anlayışları olduğunu, 
birbirleri arasındaki iletişimi bu yönde sağladıklarını, kendi aralarında 
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oynadıkları bir oyun olduğunu ve buna da dil oyunu adını verdiğimizi 
söyler. Bu dil oyunlarına sahip olmalarından dolayı birbirlerine bulun-
dukları iş hakkında çağrışımlarda bulunurlar ve bu çağrışımı yapan 
kişi, çağrışım yapılan kişiye verdiği mesajın neye karşılık geldiğini gös-
terir ve artık çağrışım yapılan kişi de verilen mesajın ne olduğunu anlar. 
Aralarındaki bu ilişki kendi oluşturdukları dil oyunlarıdır. Başka bir ör-
nekte ise yabancı dille yazılmış bir makale üzerinde bir yorumlamada 
bulunacağımız da o dil oyununa ait olamadığımız için bunu gerçekleşti-
remeyeceğimizi söyler. Yine dildeki çoğulluk karşımıza çıkar. Dil üze-
rine bir sınır koymak bu yüzden mümkün olmaz. Bulunduğumuz ortam 
dil, anlamları ve önermelerimiz hepsi birbirine bağlıdır. Bizim için an-
lamsız gibi görünen bazı bağlantılar var olsa da aslında böyle değildir. 
Anlamsız gördüğümüz ifadelerimiz bile bir anlam taşır. Aradığımız id-
eal dilin bu olmadığını söyler. Çünkü anlamsız değildir hiçbiri. “Bir tüm-
cenin anlamı şüphesiz, şunu ya da bunu açık bırakabilir ama tümcenin 
yine de kesin bir anlamı olmalı. Belirsiz bir anlam-gerçekte hiç de bir an-
lam olmaz.-Bu şuna benzer: Belirsiz bir sınır gerçekten bir sınır değildir” 
(Wittgenstein, 2006: 64). Hepsi bir dil oyununun parçasıdır. Biz sorunla-
rımızı anlatırken de günlük dilimizden yararlanarak anlatırız. Bu yüz-
den bizim için önemli olan odur. Dil oyunları kuramı yalnızca benzer 
durumları ortaya koymak için var olmamıştır. Aynı zamanda farklılık-
lara da dikkat çeker. İlk döneminde önermelerin doğru veya yanlış de-
ğerini almasına bağlayarak mantığı ön plana çıkarmıştı ve bu sayede 
önermeler doğruluk değerini alıyordu. Dil oyunlarının ortaya çıkması 
ile birlikte önermelerin doğru veya yanlış olması bize ve kullandığımız 
dile bağlıdır. “Bir önermenin ne olduğu bir yandan tümce oluşumu kural-
larıyla (sözgelimi, İngilizcede), öte yandan da dil-oyunundaki im kullanı-
mıyla belirlenir” (Wittgenstein, 2006: 74). Eserinde bir geometrik şekil-
den yola çıkarak bu durumu ortaya koyar. Bu şeklin ismini duyduğu-
muzda zihnimizde bir görüntü oluşur ve bu tanımıyla örtüşümü tartışı-
rız. Zihnimizde oluşan bu görüntü o şekle karşılık gelmiyorsa bu çıkarı-
mın doğruluğunu tartılır. Bunu mantıkla ele almak yerine, bu dönemde 
bunun tartışmalı olduğunu söyleyerek bu konuya kapı aralamıştır. Dil 
oyunları ile birlikte insanların gruplara nasıl dahil olduğunu açıklar. İn-
sanlar bir şeyler öğrenmeye başladıysa ve artık o grubun üyesi gibi dav-
ranıyorsa artık dil oyununa dahil olmuştur.  
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 Eserinde dikkat çeken bir başka konu ise; özel dil problemini konu 
edinmesidir. Burada ortaya koymak istediği şey, özel dilin mümkün ola-
mayacağıdır. Özel dil dediğimiz şey, insanların yaşam biçimleri ile ilgili-
dir. Bunu tanımlarken de yalnızca tek bir kişiye ait olan ve başkasının bi-
lemeyeceği bir dil anlayışıdır. Olanaksız gördüğü şey budur. İkinci dönem 
eserinde ise yalnızca tek bir kişiye ait bir dil ortaya koyamaz mıyız? Diye 
tartışmıştır. Bir kişinin kendisinin özel kullanımı için, iç deneyimlerini -duy-
gularını, ruh durumlarını-yazabildiği ya da bunları sesli ifade edebildiği bir 
dil de düşünebilir miyiz?” (Wittgenstein, 2006: 117). Örneğin; bir kişinin 
bir yeri ağrıdığında onun ağrısını bilemeyiz. Sadece tahmin edebiliriz. Bu-
rada ağrıyla, ağlamayı özdeş sayabiliriz. Ancak bunlar birbirini karşıla-
maz. ”Ağrı” kavramının yerine uygun kavram bulana kadar, dili nasıl kul-
lanabiliriz? Bu durumlarda duyumlar özeldir. Bu ağrıyı bir başkasının an-
laması için özdeşlik ölçütünün gerçekleşmesi gerekir” (Wittgenstein, 2006: 
118). Bunun olanaksızlığına vurgu yapar. Çünkü insan toplumda yaşar. 
Her grup kendi dil oyununun parçasıdır. Artık ideallik yerine, atomsal 
olan önermenin imkanlarının üzerinde yoğunlaşır. Böylece yeni bir fel-
sefe üzerine adımlar atar. Dilin doğru yapısını ortaya koymaya çalışır. 
Mantıkla birlikte gördüğü evrensel dil anlayışını terk etmeye başlar. Söz-
cüklerin birbiriyle nasıl ilişki içinde olduğu, önermelerin birbiriyle ilişki-
sini nasıl olduğunu açıklamaya çalışır.  

 En temelde sonuç olarak; Dili fazlasıyla ön plana çıkarmasının yanı 
sıra, onu her bakımdan irdelemeyi seçmiştir. Özel dil, aile benzerlikleri 
ile ortaya koyduğu kuramı, dil oyunları yaklaşımıyla açıklamak istedik-
leri tüm düşüncelerini dil ile ortaya koyarak onu araç olarak gördüğünü 
bizlere sunmuş olur. “Dil bir araçtır. Onun kavramları araçlardır" (Witt-
genstein, 2006: 192). Dilin kullanımları üzerinde yoğunlaşması ile birlikte 
her iki döneminde de dili farklı şekillerde açıklar. Dilin ait olduğu bağlam 
her iki eserinde de değişir. İlk döneminde sıkı sıkıya sarıldığı mantığıyla 
dili tanımlamaya çalışırken, onu dil anlamında ve felsefe anlamında öne-
mini ortaya koyarken ikinci döneminde ilgisinin daha çok gündelik dile 
yöneldiğini söyleyebiliriz. Mantığı, dil için olmazsa olmaz olarak görür-
ken ve onun açıklanmasının mantıktan başka bir şeyle olamayacağını 
söylerken ikinci döneminde bu durumu daha esnettiğini görürüz. Çünkü 
mantığı bu kadar ön plana çıkarmasıyla sorunlar da beraberinde gelir. 
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Bazı önermeleri mantıkla ortaya koymak mümkün değildir. Buraya me-
tafizik önermeleri örnek verebiliriz. Çünkü bunlar her daim dış dünya ile 
birbirine denk düşmez. Felsefenin bunlardan kurtulması gerektiğini söy-
lüyor olsa da bunun mümkün olmadığının kendisi de farkındadır. İlk dö-
nem eserini bu çerçevede ortaya koymaya çalışmasıyla beraber dil ve 
dünya arasındaki ilişkinin açıklanmasında ortaya çıkan zayıf bağın ikinci 
döneminde farkına varmıştır. Bu yüzden ikinci döneminde temel aldığı 
düşüncelerle birlikte dilin daha çok söylemlerle ilerleyen boyutuna ağır-
lık vermiştir. Mantıktan ziyade pratiğe yönelmiştir. Çünkü gerçeklik dü-
şüncesini yalnızca görünenden ibaret olmadığını, evrensel bir dil ile 
mümkün olmadığının farkına varır. Böylece ikinci döneminde dil ve 
dünya arasındaki ilişkileri daha sağlam temeller üzerine oturtmaya çalı-
şır. Bu dönemde ilk dönemindeki düşüncelerine karşılık fikirler ortaya 
atar ve metafizik üzerine oluşturduğu söylemlerinden kurtulmak ister. 
Dil artık sadece mantık üzerine kurulu değildir. Dildeki çoğulluk ön plana 
çıkar. Çünkü gruplar sözcükleri kullanırken dildeki kullanımlarını ağırlık 
verir. Bu da karşımıza birçok anlamı çıkarır. Bunu yaparken de bize yar-
dımcı olan kavramlar vardır. Bu ise; dil oyunları, aile benzerlikleri ku-
ramı, özel adlar gibi. Her biri dil üzerinde bağlantı kurmak, onların ara-
sındaki ilişkileri açıklamak, farklı dil grupları üzerinde durmak ve aynı 
zamanda bunların özel olmadıklarını vurgulayarak açıklama yapmakla 
uğraşır. Bir grubun üyelerinin dil ile bağlantısında kullandığı her tümce-
nin ortak olmasa da bağlantı içinde olduklarını, bu grubun üyelerinin 
aynı dil oyununa bağlı olarak birbirlerini daha iyi anladıklarını söyler. 
Böylece bu gruba dahil olmanın aynı zamanda O grubun dil oyununa da 
bağlı olmayı içeren durumları ortaya koyar. Ancak bu düşüncelerimizi 
belirtirken bunları diğer kişilerden bağımsız olarak ortaya koyamayaca-
ğımızı, sadece bize ait bir dilin olanaksızlığından bahsederek ortaya ko-
yar. Böylece gündelik dil, bizim yaşantımızın her alanında vardır. Tüm 
bunlardan dolayı dili, her iki dönemde de olgularla bağlantı kurarak açık-
lamaya çalışır. Bu bağlantıyı kursa da başarı yönünden elde ettikleri her 
iki dönemde de farklıdır. İlk dönemindeki eksik yönlerini tamamlamak 
için ikinci dönem eserini ortaya koyar. Hakikat bağlamı içinde ele alı-
nırsa, hakiki bilgiyi ortaya koyup koymadığını tartışılır. Ancak ikinci dö-
neminde tutarlılığı açık bir şekilde görülür. Çünkü dilin kuramsal yapı-
sından, yaşayan yönüne vurgu yapması ile gerçekliğin boyutunu arttır-
mıştır. 
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 Bu çalışmayla birlikte Wittgenstein dönemlerini ele alarak dili nasıl 
ortaya koyduğunu, bunların dönemler arası geçişte ne şekilde yön değiş-
tirdiğini ve dil ele alınırken yardımcı etmenlerini ortaya koyarak göster-
meye çalıştık.  
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CHARLES TAYLOR;  
BÜYÜNÜN BOZULMASIYLA BİRLİKTE OPAK  
ve SAYDAM BENLİK OLUŞUMU 

Yunus Erbey 
 
Büyülü dünya; Antikçağın düşünce yapısının belirli bir açı çerçeve-

sinde modifikasyon edilmesiyle oluşmuştur. Bu değişimi ve açıyı Antik 
düşüncenin Hristiyanlaştırılması olarak tanımlaya biliriz. Hristiyanlık 
dini dogmalarını Antik düşüncenin temel araçlarıyla yeni bir biçim ka-
zandırarak, inancın kavramsal yapısını düzenlemek ve dini uğraşıları 
kutsallaştırmak için Antikçağ filozofların öğretilerini kullanmışlardır. 
“Tek Tanrı” ve “ruhun ölmezliği” anlayışını dönemin diğer anlayışlarına 
karşı savunulmuştur. Bu dönemde başlı başına bir akım olarak beliren 
gnostisizim Hristiyan öğretisini savunan ve geliştiren bir oluşumdur. 
(Gökberk, 1985: 126) Gnostikler Tanrının mutlak iyinin kaynağı oldu-
ğunu, maddenin ise duyusal dünyanın kaynağı olduğunu ifade etmekte-
dirler. Duyusal dünyayı yaratan ve onu şekillendireninin Tanrı olmadı-
ğını Tanrıya bağlı olan bir daimon tarafından gerçekleştirildiği düşüncesi 
bulunmaktadır. Büyülü dünya ilk olarak bilmek için bilmek ve salt bilme-
den duyulacak hazzın düşüncesiyle başlamış fakat sonrasında değişerek 
pratiğin, ahlaki ödevin ve dinin yarattığı özlemin etkisi altına girmiştir. 
Salt ve anlaşılır bilgiden uzaklaşıp gizliliğin hâkim olduğu bir düşünce ya-
pısı oluşmuştur. İnsanın kendi başına bilmesi, insanın Tanrının ve ruhla-
rın sınırlarına ulaşma çabası insan aklının Tanrıya karşı bir saygısızlık ve 
küstahlık olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle dönemin kilise babala-
rından olan Kartacalı Tertullianus “credo quia absurdum est” – “akıl al-
maz olduğu için inanıyorum” anlayışını ifade ederek dönemin düşünce 
alt yapısının ne şekilde oluşacağını belirtmektedir. Büyülü dünyada şüp-
heciliğin ve sorgulamanın bir inançsızlık olarak algılanmasından dolayı 
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inançsızlık kötü bir edim olarak bilinmektedir. Tanrıya mutlak bir bağ-
lanmanın ve boyun eğmenin kısacası sadece gizli olana inanmanın iyi bir 
edim olacağı aksinin Tanrıya saygısızlık olacağı düşüncesi hakimdir bü-
yülü dünyada. 

 Büyülü dünyanın kültürel yapısının izlediği yol; Kilisenin Antik çağ 
kültüründen kendi yapısına uygun bulduğu düşünceleri almıştır. Aykırı 
olarak gördüğü düşünceleri de kiliseden ve Hristiyanlıktan tamamen 
uzaklaştırmıştır. Bu yüzden Antik dönemin birçok değeri karanlığa 
mahkûm kalmıştır. Hristiyanlık kendi dogmalarını felsefe ile temellen-
dirme çabasında Aristotelesçi düşünceyi temel dayanak noktası olarak al-
mıştır. Bu çaba büyülü dünyanın yükselişini sağlamıştır. Bu amaç ile bir-
likte Skolastik düşünce yani okul felsefesi oluşmuştur. Kilise yöneticilerin 
kendi çıkarına yönelik tüm bilgileri toplum içerisinde genç bireylere be-
nimsetmesi sonucunda sihirli düşüncelerin inancına kapılmalarını sağla-
mıştır. Kilise artık mistik bir düşünce dünyası haline gelmiştir. Karanlıkta 
kalmış olan bireyler sadece kilisenin yakacağı ışık ile hareket etme kabi-
liyetine sahip bir duruma gelmişlerdir. Büyülü dünyanın mutlak otoritesi 
haline gelen Hristiyanlık, bilim, sanat, felsefe vb. hayatın her alanında ki 
insani etkinliği yönlendiren büyük bir güç haline gelmiştir. Hristiyan Ka-
tolik Kilisesi, zamanla, aklını özgürce kullanma isteğinde olan bireysel ça-
baları engellemiştir (Taşkın, 2018: 15). Büyülü dünyada bireysel aklın tek 
bir görevi bulunmaktaydı; oda inanılan dogmaları açıklamaktı. İnsanlı-
ğın kendi başına bir şeyler yaparak ve aklını kullanarak kurtuluşa ereme-
yeceğini, kurtuluşun vahiy doğrultusunda gelmiş olan kutsal kitapta ol-
duğu belirtilmekteydi. Dinin büyülü bir formda sihirli düşüncelere göre 
şekillendirilmesi sonucunda, Tanrının ve ruhsal varlıkların anlamlandı-
rılamayan güçleri karşında bireyler korku duymaktaydılar. Bireyin me-
tafiziksel varlıkların olumsuz etkilerinden kaçınmasını sadece kilise ve 
Hristiyanlığın belirli ritüellerinin sağlayacağı düşüncesiyle birlikte mut-
lak bir bağlanmanın ve sadakatin oluşmasına neden olunmuştur. İnsan-
ları sihirli düşüncelere mahkûm bırakıp sadece verilen bilgilere inanma-
ları büyülü dünyanın en temel olgusudur. Zihin geri planda bırakıldığı 
için bu dünyada inanç en ön planda tutulmuştur. Buna bağlı olarak Hris-
tiyanlığın otoritesinin sorgulanmasının önüne geçilmiştir. Toplum sadece 
kilisenin buyruklarıyla ve din adamlarının arzuladığı düzen çerçeve-
sinde şekillenir hale gelmiştir. Bireysel düşünmenin özgürlüğünün sınır-
landırıldığı büyülü dünyada tek gerçek metafiziksel varlıklara olan inanç 
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olmuştur. Tek bir Tanrı’nın varlığı ve ruhsal varlıkların insanlar üzerinde 
ki etkisi artık toplumsal bir ön kabul haline gelmiştir. Toplum içerisinde 
din sosyal bir yapı haline gelmiştir. Bu inanç yapısının etkileri sonucunda 
bazı kitlesel davranış biçimleri oluşmuştur. Bu davranışlar dinin sihirli 
etkisiyle bireylerin benimsediği ve inandığı batıl forma sahip birtakım 
davranışlardır. Büyülü dünyanın toplumsal özellikleri olarak bilinen bu 
batıl davranışlar; Kilise tarafından belirlenen birçok Hristiyanlık ritüelle-
rinin yanı sıra koruma sağlayacağı inancıyla kutsanmış mumların yakıl-
ması, yıldırım düşmesine karşın kilise çanlarının çalınması, ekin tarları-
nın kötü ruhların etkilerinden uzak tutmak için sınırların kutsanmış so-
palarla dövülmesi gibi birçok batıl davranış gerçekleştirilmekteydi. Char-
les Taylor’a göre büyülü dünyada ki güç atfedilen objeler ve nesneler mo-
dern bakış açısıyla anladığımız şekilde sadece maddi ve tarafsız şeyler de-
ğillerdir. Onlar anlam yüklü objeler ve nesnelerdir. Bu nesneler ve objeler 
yalnızca insanları etkilemez birbirini de etkilerler. İşte bu noktada bü-
yülü dünyada Taylor’a göre maddi olanlar ve manevi olanlar içi içe geç-
miş bir durumdadırlar. Aklın anlamlandıramadığı birçok insanüstü olay-
ların yaşanmasından kaynaklı bu tarz batıl davranışlara sadece büyülü 
dünya toplumunda görülmemektedir. Diğer birçok dinin egemenlik kur-
duğu ve dinin bir çıkar amacı olarak kullanıldığı toplumlarda da bu tarz 
ritüeller ve dogma inançlar görülmektedir. Büyülü dünyada gerçekleşen 
dogmaların yansıması sonucunda toplum içerisinde kitlesel bir algı oluş-
muştur. Mesela, cemaat halinde dini ritüeller gerçekleştirilmektedir. Gü-
nümüzde de birçok dini inanca göre de cemaat halinde yapılan ritüellerin 
daha yüksek bir enerjisi olduğuna inanılmaktadır. Büyülü dünyada ki bu 
cemaat yapısı sadece o dönemle sınırlı kalan bir durum olmamıştır. Ce-
maatleşme tarihsel süreç içerinde birçok toplumun önemli bir kutsalı ha-
line gelmiştir. Zamanla evrimleşerek faklı benlik yapılarının kutuplaşma-
sını sağlayan bir yapı haline gelmiştir. Sihirli düşüncelerin günümüzde 
halen hâkim olduğu bazı karanlık cemaat yapıları da bulunmaktadır. Ak-
lın ve sorgulamanın olmadığı bu yapılarda her zaman yöneticinin büyü-
süne kapılmış bireyler bulunmaktadır. Büyüleme ve büyülenme insan-
lara ait bir toplumsal yapı haline gelmiştir. 

 Büyülü dünyanın sihirli düşüncelerinin gölgelediği yerlere ışık tu-
tup aydınlatan Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda büyülü dünya 
bir yapı bozuma uğramıştır. Antik çağın karanlığa hapsolmuş değerlerine 



256    |    Yunus Erbey 
 
ışık tutarak tekrardan gün yüzüne çıkarılması ve modernize edilmesi bü-
yünün bozulduğunun sadece bir göstergesidir. Pozitif bilimler ve beşerî 
bilimlerin birbirinden ayrılması da bozulmanın en temel sonucu olarak 
belirtilir. Büyülü dünyanın yapısının bozulmasıyla birlikte rasyonel ve 
entelektüel bir hareket başlamıştır. Modern rasyonel bir dünyanın temel-
leri büyülü dünyanın yıkılan yapısının kalıntıları üzerine inşa edilmeye 
başlanmıştır. Büyülü dünyada ki sihirli düşünceler büyüsü bozulmuş bir 
dünyanın düşünce yapısının oluşmasını sağlayan bir ön hazırlık oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Geri planda bu değişimle birlikte birçok olgu ortaya 
çıkmıştır. Olguların yarattığı değişimler sonucunda Hristiyanlık otoritesi 
zayıflamış bir halde büyük bir değişime uğramıştır. 

 Charles Taylor modern dünyanın bilgi ve varlık anlayışlarını ince-
lerken başvurduğu büyünün bozulması ifadesi, ilk olarak Marx Weber’in 
modern dünyadaki rasyonelleşme sürecini anlatmak için kullandığı bir 
kavramdır. Weber’e göre büyünün bozulması teorik ve pratik bilginin ge-
lişip değişmesiyle hayatın her alanında bir rasyonelleşme ve entelektüel-
leşmenin başlaması olarak tanımlamaktadır. Büyünün bozulması Premo-
dern ve modern düşünce yapılarının bilgi ve varlık anlayışlarının karşı-
laştırılması sonucunda yapılan bir sentezleme olarak açıklayabiliriz. Bü-
yünün bozulması ve rasyonelleşmenin oluşum süreçlerini insanlığın ta-
rihsel süreci içerisinde bulmamız mümkündür. Özelliklede bu tarihsel sü-
reç içerisinde felsefenin ve felsefi düşüncenin olguları büyük bir etki ya-
ratmıştır. Buna istinaden büyülü dünyada felsefe yapanlar din adamla-
rıydı, büyünün bozulmasıyla birlikte artık felsefe yapanlar ve işleyenler; 
araştırmacılar, yazarlar ve medrese eğitimi almış olarak yeni bir yapı içe-
risinde bulunan üniversitelerin öğretici konumunda bulunan kişiler ol-
muştur. Bozulmanın yarattığı değişimlerle birlikte insanın ve toplumsal 
düşüncenin önünde bulunan sisli, esrarlı, bilinmeyen ve hesap edileme-
yen güçler etkisini yitirmiştir. Her şey hesap edilebilir kontrol edilebilir 
bir nitelik kazanmıştır.  

 Tanrı artık modern dünyada insanlarca toplumsal yapıdan soyut-
lanmıştır. Daha önceleri dini prosedürlerde uygulanan büyülü şeylerin 
etkisi azalmıştır. İnsanın Tanrıyla ilişkisi rasyonel bir düzeye indirgen-
miştir. Bunun gerçekleşmesine neden olan Protestanlığın düşünce yapısı-
dır. Sihirli düşüncelerin olmadığı bu modern dünyada artık bütün alan-
ların rasyonelleşmesinin gerektiği düşünülmektedir. Rasyonelleşmenin 
getirdiği bazı farklılar, temellendirilmiş bilimsel bilgilerin değişmesine 
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neden olmuştur. Örneğin büyünün bozulmasıyla birlikte teolojik kozmos 
anlayışından mekanik evren anlayışına geçilmiştir. Teolojik kozmos an-
layışın da dünya evrenin merkezinde bulunmaktadır. Evren ne kadar ge-
niş olursa olsun belirli sınırları vardır. Zamanın bir başlangıcının ve so-
nunun olduğu düşünülmektedir. Modern dünyanın mekanik evren anla-
yışının temel niteliği uçsuz bucaksız alabildiğine geniş ve kavranılamaz 
bir oluşum olmasıdır. Zaman ve mekânın herhangi bir sınırlamasının ol-
madığına inanılır. Mekanik evren anlayışına göre dünyanın da içinde bu-
lunduğu galaksi, sayısız benzerleri arasında sadece bir tanedir. Büyünün 
bozulmasıyla evren sonsuzluğa açılmıştır. Zihnin sınırlarını aşıp özgür-
leşmesi gibi. Charles Taylor ‘a göre büyünün bozulma sürecinin ana ne-
denlerinden biri olan insanların kozmik tahayyüllerinin değişmesidir. 
Modern kozmik tahayyüller içinde yaşadığımız dünyayı algılayış biçimi-
mizi oluşturmaktır. Charles Taylor’a göre bu algılayış sonucunda ahlaki 
ve estetik duyarlılıklarımızda değişmektedir. Bu değişim ile birlikte za-
man algımız da genişler ve sınırı olmayan ufuklara sahip oluruz (Taylor, 
2009: 42, 43). 

 Tarihsel süreç içerisinde bu algılayışın değişimini şu şekilde özetleye 
biliriz; Hristiyanlığın kozmos anlayışı teolojik bir niteliğe sahiptir. Koz-
mos ne kadar geniş olursa olsun ve aklın kavrayışının ne kadar üzerinde 
olursa olsun belirli sınırları vardır. Aristoteles’in dünya tasavvuru alemin 
ezeli ve ebedi olduğunu ifade etmesi bakımından bir noktada farklılık 
göstermektedir fakat Aristoteles de teolojik kozmos anlayışına sahiptir. 
Platonun kozmos anlayışında dünyada ki nesnelerin idealar aleminde 
var olan şeylerin cisimleşmiş suretleri veya ifadeleridir. Dünyada ki var 
olan her şeyin başlangıçtan beri aynı olduğunu ve dünyada ki her şeyin 
Tanrının bir eseri olduğu düşüncesi vardır. İşte burada rasyonelleşmeyle 
birlikte modern dünya düşüncesinde ortadan kalkan bu düşüncedir. Koz-
mos artık bir inanç konusu olmaktan çıkmış bir bilimsel olgu haline gel-
miştir. Kozmos aklın kavrayabileceği bir düzen olmaktan çıkmıştır. Bu 
noktadan hareket edildiğinde artık fiziksel realite daha üst bir varoluş 
gerçekliğinin yansıması olarak görülmemektedir (Taylor, 2009: 323-327).  

 Büyülü dünyada varoluşlar belirli bir gayeye göre ve bir planlamaya 
göre yöneticilerin bireysel çıkarlarına hizmet eden bir yönetim bulun-
maktaydı. Kozmik düzen şekillenmez şekillendirilir yani insanüstü var-
lıklar tarafından oluşturulur. Bu oluşturulan düzende insanlar sihirli dü-
şüncelerin büyüsüne ve korkusuna karşı benliklerini sistemin kölesi ve 
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proletaryası haline getirmişlerdir. Bireysel düşünce özgürlüğünün yöne-
ticiler tarafından yönlendirildiği ve sınırlandırıldığı bir düzen vardır. Mo-
dern rasyonelleşen dünyanın inşasıyla birlikte hümanizm temel olgu ola-
rak belirmiştir. İnsan bir özne olarak değer kazanmıştır. İnsanlar bağın-
tısız aklın gücünü kavramışlardır. Aydınlanma ile birlikte insanlığın 
kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulması 
sonucunda aklını kullanma cesaretini göstermiştir. Ergin olmama duru-
munu insanlığın kendi aklından bağımsız bir şekilde bir başkasının aklı-
nın kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamama durumu olarak ifade 
edebiliriz. “Aklını kullanma cesaretini göster” (sapere aude ıncipe) ifade-
sini aydınlanmış modern dünyanın temel propagandası olarak ifade ede-
biliriz (Çiğdem, 2001: 54). İnsanlar kendi aklını kullanıp salt ve gerçek bil-
giye kendi bireysel çabaları sonucunda erişe bilmesi büyünün bozuldu-
ğunun göstergesi olarak nitelendirebiliriz. 

 Büyüsü bozulmuş modern dünyada artık akıl bir amaç olmaktan 
çıkmış bir araç haline gelmiştir. Modern bilimin kurucusu olan Francis 
Bacon’ı buna örnek olarak gösterebiliriz. Bacon’ın amacı bilimsel bilgiden 
çok doğaya egemen olmaktır. Bilginin yalnızca insana faydalı olması ge-
rektiğini ve insanın doğa üzerinde hakimiyet kurması sonucunda bütün 
insanlığın mutlu olacağını ifade eder. İnsanlar modern dünya ile birlikte 
bilgi edinmeyi ve kullanmayı bir amaç olmaktan uzaklaştırıp bir araç ha-
line getirmişlerdir. Araç olarak kullanılan bilgi doğaya egemen olmak ve 
doğa karşısında üstünlük kurmanın amacı için bir araç niteliği yüklen-
miştir. İnsanlar yalnızca doğanın kanunlarına boyun eğerek doğaya 
hâkim olabilir. Kaostan uzak bir mutlak düzen kurma çabası modern ve 
rasyonelleşen büyüsü bozulmuş dünyada mümkün olacağı düşüncesi 
oluşmuştur. 

 Charles Taylor ‘a göre Bacon’ın modern dünyada oluşturmak istediği 
şey bilim alanında kaybolmuş değerleri yeniden değerlendirilmesidir. 
Bacon kozmos düzenini tefekkür etmek anlamına gelen theoria’nın boş 
bir çabası olarak ifade etmektedir. Geleneksel bilimlerin var olan düzen 
içerisinde hakiki bilgiye erişme çabası hatalı bir yoldur. Şeylerdeki düzen 
içerisinde ve kendisinde hakiki bilgiyi bulmak mümkün değildir. Bilimsel 
bilginin amacı insanlığa faydalı olma ve düzen içerisindeki durumunu iyi 
bir konuma getirmesi gerekmektedir. Modern bilimin gündelik hayatın 
amaç ve isteklerine hizmet etmesinden daha yüksek bir amacı olmaması 
gerekir. Taylor bu tarz bir düşüncenin, doğa düzeni içerisinde tefekkürü 
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pratik amaçlardan üstün görmekte olan geleneksel anlayıştan vazgeçil-
mesi şeklinde ifade eder. 

 Antik dünya ile büyüsü bozulmuş modern dünya arasında teknik ve 
pratik bilgiye pek çok açıdan bakıldığında farklı düşüncelerin geliştiği 
söylenilebilir. Antik düşüncede teknik, theoria karşısında küçümsenmiş-
tir. Bu nedenle Antik düşüncede Epistemeden Techne’ye geçiş sağlanama-
mıştır. Antik dünyada tekniğin gelişmemesinin nedeni doğaya yönelik 
kavrayışlardan kaynaklanmaktadır. Antik dünyada doğanın matematik-
sel unsurlarla bağdaştırılmaz olduğuna inanılmaktaydı, çünkü dünya dü-
zeni içerisinde kesinlik bulunmamaktadır onlara göre. Modern dünyada 
bilimsel bilginin ve teknolojinin gelişmesiyle dünya düzeni matematiksel 
olgularla açıklanır hale getirmiştir. Bunu Aydınlanmanın en büyük fel-
sefe düşünürü Descartes yapmıştır. Descartes’e göre teorik akıl, pratik ga-
yelerin gerçekleştirilmesi için kullanılmadır. Teknolojiyi de matematiksel 
veriler ışında üretip geliştirilmesini önermektedir. Descartes ilk defa de-
neysel aklı pratik akıldan üstün tutarak hedeflenen dünya düzenine 
hâkim olunacağını ifade etmiştir. Descartes’in özneden hareket edip 
dünya düzenini nesnelleştirilmesini ve kendini benliğini kozmosun dı-
şında bir pozisyona konumlandırmasını bağlantısız akıl biçiminde ifade 
etmektedir. Charles Taylor Descartes’in bu düşüncesini büyünün bozul-
ması ve metafiziksel varlıkların üstün olduğu sihirli dünyanın yok olma-
sıyla ilişkilendirmektedir. 

 Büyülü dünyanın yıkılmasına neden olan kozmosta bulunan tek bi-
lincin insan aklına egemen olma durumudur. Bu ifadenin sonucu olarak 
bütün duygu ve düşünceler insana aittir. Dünyanın dünya olmasını ve 
onu anlamlandıranın insanlığın olduğu düşüncesi oluşmuştur Modern 
dünyanın rasyonel merkezli olguların ancak bizde bir karşılık uyandır-
dığı vakit anlam kazanabileceğini varsaymaktadır. Örneğin, dış dünya-
daki şeylerin insanların algılarına konu olduğu durumlarda nörofizyolo-
jik etkiler oluştururlar ve insanlarda o şeylere anlam verirler. Bu insanlı-
ğın doğasında var olan bir durumdur. Nesnelere ilişkin anlamlandırma-
lar insanların iç dünyasında ve zihinlerinde oluşmaktadır. Sihirli düşün-
cenin hâkim olduğu büyülü dünyada anlam objede hazır olarak bulun-
maktadır, zihinden bağımsız bir çerçevededir. İnsanlar objeyle veya 
farklı nesnelerle karşılaşmasa veyahut insanların hiç olmadığı bir du-
rumda bile şeyler var olmaya devam etmektedirler (Taylor, 2009: 29-35). 
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Birey büyünün bozulmasıyla dış etkenlerin baskısından uzaklaşıp iç ale-
mine çekilmiştir. Birey iç aleminde yalnızca kendi zihninin ürettiği bilgi 
ile kendini gerçekleştirmiştir. Aklın dış dünyayı yorumlamasıyla ve şekil-
lendirmesiyle kendi yaşam koşullarını belirler hale gelmiştir. 

 Modern dünyanın kozmos anlayışında insan zihninin dışında başka 
bir bilinç kaynağının olmadığını belirten zihin merkezli düşüncenin etki-
leri sonucunda Charles Taylor’a göre toplumda yeni bir benlik yapısı oluş-
muştur. Charles Taylor bu yapıyı opak benlik (opaque self) olarak tanım-
lamaktadır. Opak benlik, metafiziksel varlıklardan uzak duran, nötr bir 
özne olarak fiziksel dünya ile zihin arasındaki saydam yapıyı kapatmak-
tadır. Charles Taylor büyülü dünyada ki insanların ruhun ve madde’nin 
karşılıklı bir etkileşim halinde olduğuna inandıkları için toplumun benlik 
kaynaklarında oluşan yapıya saydam benlik (Transparency self) yani ge-
çirgenliği olan bir şey olarak tanımlamaktadır. Opak benliğin kendisine 
duyduğu güven neticesinde dünyaya bakışı da farklılaşmıştır. Dünyayı 
nesneleştirmesi bireye dünya düzeni üzerinde güç, kontrol ve yönetme 
duygusunu kazandırmıştır. Modern doğa bilimlerinin ulaştığı başarılar 
bireyin evren içerisinde ulaşamayacağı bir nokta olmayacağının düşün-
cesini vermiştir. Her şeyin açıklanabileceğinin güvenini bireye verilmiş-
tir. Bunun sonucunda birey araçsal aklı kullanarak insanlık için belirli ta-
sarruflarda bulunma gücüne sahip olmuştur. Opak benlik bir öznel yapı 
olarak kendi iç dünyasının egemenliğine sahiptir dış etkenlerden gelen 
herhangi bir şeyin önüne geçer ve kapatır. Özünü iç aleminde gerçekleş-
tirmektedir. Opak benliğin bir noktada toplum içerinde olumsuz etkileri-
nin olduğunu da söyleyebiliriz. Birey Opak benliğine sahip olmasıyla bir-
likte toplum içerinde yalnızlık, bireysel yaşama ve liberalleşme gibi du-
rumlar ortaya çıkmıştır. Opak benlik ve saydam benlik yapılarının 
olumlu ve olumsuz sonuçlarının farklılıklar yarattığını da belirtmek ge-
rekir. 

 Charles Taylor farklı dönemlerde oluşan ve birbiriyle bağlantılı olan 
benlik yapılarını pek çok açıdan karşılaştırır. Opak benlik zihin dışında 
her şey ile arasına mesafe koyar. Birey toplum içerisinde ki bütün davra-
nış ve amaçlarını kendisi belirlemektedir. Şeylerin manaları bireylerin 
onlara yüklediği anlamlar sonucu nitelik kazanır. Saydam benlik sihirli 
düşüncelerin etkisi altında oluşmuş bir benlik kaynağıdır. Saydam ben-
likte şeylerin anlamları dış dünyadan gelir ve birey o anlamlar doğrultu-
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sunda amaç ve davranışlarını gerçekleştirmektedir. Saydam benlik ruh-
ların, cinlerin, şeytanların kozmik güçlerinin olumlu ve olumsuz sonuç-
larının etkisi altındadır. Modern opak benlik bu tarz metafiziksel güçlerin 
herhangi bir etkisi veya korkusu altında değildir. Zihinsel bir yönetimin 
gücü hakimdir opak benlikte. Taylor’a göre modern opak benlik Teolojik 
kozmos ile bağlarını kesip Tanrı’yla arasındaki ilişkiyi soyutlayarak hü-
manizmi temel bir düşünce haline getirmiştir. Modern opak benliğin 
önemli niteliklerinden biri olan aşkınlık düşünden bağlantıyı kesme ve 
hayatını rasyonalite ekseninde tanzim etmesidir. Bu değişim sürecini sü-
reci saydam benliğin sekülarizasyonu olarak açıklayabiliriz. Sekülarizm 
modern dünyada toplumsal dinin yok olmasını ve bireysel dinin gelişme-
sini sağlayan aksiyomatik bir düzene öncülük etmiş bir yapıdır. 

 Modernizm ile birlikte din ve din işleri toplumsal kabullerden sıyrı-
lıp bireyin özgür aklının bir tercihi haline gelmiştir. Opak benlik bireyin 
metafiziksel varlıkların ve dini illüzyonların etkisinden akıl sayesinde 
kurtulmasını sağlamış olmakla bireyi daha üst bir şuur düzeyine çıkar-
mıştır. Büyünün bozulmasıyla birlikte dinin yaşadığı reform bireylerin 
birçoğunun deizm inancına kaymasına neden olmuştur. Taylor bu rasyo-
nalizasyon sürecinde dinin temel niteliklerinden biri olan inayet beklen-
tisinin ortadan kalktığı kanaatindedir. Rasyonelleştikçe insan için dün-
yevi ve doğal iyi olanı yapabilmek öne çıkmış, inayet beklentisi kalmamış-
tır. Oysa Hristiyan teolojisinde Tanrı-insan ilişkisinde dünyevi ve doğal 
iyiden daha fazlası söz konusudur. Bunun için de inayet insan için kaçı-
nılmazdır. Aynı durum dünya hayatı ve kurtuluş bağlantısında da dev-
reye girer. Deizmde artık Hristiyan teolojisinde yer alan kurtuluşa dayalı 
kutsal bir hayat artık söz konusu değildir. Örneğin Thomizme göre doğal 
erdemlerin ötesinde inanç, ümit ve yardımseverlik gibi teolojik erdemler 
vardır. Rasyonalizasyon sürecinde ise bunlar ortadan kalkar, doğal iyi 
esas alınır. Buna göre Tanrı’nın istemiş olduğu iyi, bizim dünyevi, doğal 
anlamda istemiş olduğumuz iyidir. Tanrı bizden dünyevi karşılığı olma-
yan bir şey talep etmez (Taşgetiren, 2018: 59-60). Charles Taylor bu deği-
şim ve oluşumun toplum içerisinde farklı düşünce yapılarının oluştu-
ğunu ifade ediyor. Hümanizm ve deizmin en temel düşüncesi günlük ha-
yatın bireyin davranış ekseninde oluşmasıdır. Taylor gündelik hayatın bi-
reyin ekseninde oluşmasını bireyin herhangi bir kutsalın referansı olma-
dan yaşadığı bütün dünyevi davranışlar olarak görmektedir. Taylor’ a 
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göre büyünün bozulması ve reformansyon bunda etkili olmuştur. O, gün-
delik hayatın içeriğini üretim, tüketim ve birçok toplumsal davranış ile 
bütünleştirir. Premodern dönemde gündelik hayata bakış oldukça fak-
lıydı. Aristoteles toplumu tanımlarken hayatı ve iyi hayatı birbirinden 
ayırmıştır. Gündelik hayat normal hayatı idame ettirmek için yeterli olsa 
da asıl hayat için yetersizdir. Çünkü gündelik hayat sadece iyi olacak ha-
yatın temellerini oluşturur. Bireyin kendisini sadece gündelik hayata 
adama isteği tamamen yanlış bir davranıştır. Bu davranışı yapanlar sa-
dece hayvanlar ve kölelerdir. Yalnızca ekonomiyi ve savunmayı merkeze 
alan bir siyasi yapı gerçek bir ideal devlet olamaz. Bireylerin sahip olduk-
ları benlikler ortak iyiyi toplum içerisinde sağlamak için ahlaki mükem-
mellik, tefekkür gibi daha üst amaçları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 
Bu amaçlar gerçekleştiği sürece gerçek ideal devlet oluşur. İyi ve asıl ha-
yat bu amaçlar doğrultusunda mümkün kılınır. 

 Büyünün bozulmasıyla birlikte modern opak benlik birey üzerinde 
içsel sıkıntılar yaratmıştır. Toplumsal yapı içerisinde farklılaşan benlik 
yapılarının modern düzen içerisinde psikolojik ve sosyolojik problemler 
oluşmuştur. Büyüsü bozulmuş dünyada opak benlik ile birlikte anlamsız-
lık ve amaçsızlık son derece artış göstermiştir. Özelliklede genç bireylerin 
tüm hayatı boyunca bir anlam ve amaç sıkıntısı çekmiştir. Büyülü dünya-
nın saydam benliğinde bu tarz bir sıkıntı yoktur. Aksine, o dönemin bi-
reylerini endişelendiren şey anlam çokluğudur. Bireylerin tek kaygısı 
kurtuluşa erebilmek veya tanrının gazabına uğramamaktı. Her dönemde 
bireylerin birtakım şeylerden yakındığı durumlar olmuştur. Günümüz 
toplumunun bireylerinin en temel yakınmaları ahlakın yozlaşması, bü-
yük amaçların olmaması, küfür ve ahlaksız davranışların gerçekleşmesi-
dir. Charles Taylor’a göre geçmişte olmayan fakat günümüze mahsus olan 
bu problemler bir anlam kaybına neden olmuştur. Bu problemin ise opak 
benliğin içsel yaşantısından kaynaklandığının kanaatindedir. Opak ben-
lik metafiziksel varlıklardan etkilenmemesi opak benliği kötü ruhun etki-
lerinden ve sihirli düşüncelerinden korumuştur fakat birey için artık me-
tafiziksel boyut kapanmıştır. Birey opak benliğin etkisiyle nötr bir durum 
içerisinde melankoli, ilgisizlik, kaygısızlık haline bürünmüştür. Ruhsal 
çöküşler yaşamıştır birey. Psikolojik sıkıntılar ve bunalımlar modern ya-
pının beraberinde getirdiği durumlardır. Bireyin modernleşmesi ve ras-
yonelleşmesi onu içkin sıkıntılar içerisine itmiştir. Büyülü dünyada dışsal 
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etkilerin verdiği sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılar belirli bir kabuktan çıkartı-
lıp başka yenilenmiş modern bir kabuğa konulmuştur. Kesin bir çözümü 
bulunamayan benliğin yarattığı sıkıntıları için herhangi bir noktada ke-
sin çözüm sunulmamıştır. Birey teolojik kozmostan ayrılması ve mekanik 
kozmos anlayışını benimsemesi bilimsel ve pratik tahayyüllerin gerçek-
leşmesini sağlamıştır. Ancak benlik kaynakları ve ahlaki edimlerin her-
hangi bir gelişimine olanak sağlamamıştır. Sadece yenilenmiş ve deği-
şime uğramıştır. Toplum içerisinde bulunan benlik yapıları geçmişte de 
ahlaki sıkıntılar bulunmakta ve günümüzde de hala devam eden içsel sı-
kıntılar bulunmaktadırlar. Bu sıkıntılar toplum içerisinde hiçbir zaman 
tamamen atlatılamamıştır. Öne sürülen çözümler sadece geçici olarak 
fayda sağlamıştır. Birey benliğini ve kimliğini oluşturma sürecinde her 
çağda belirli bireysel bunalımlara maruz kalmıştır.  

 Sonuç olarak; büyülü dünyanın oluşumu ve büyünün bozuluşu sü-
reci ve sonrasında gerçekleşen modernleşme sıkıntıları ve sekülerleşme 
problemlerine değinerek benlik kaynaklarının ve ahlaki çatıların ne tür 
oluşum süreçleri sonucunda oluştuğuna değindik. Antikçağdan itibaren 
yaşanan bir düşünce evrimi belirli noktalarda bireyin yaşamını ve düze-
nini yıkıma uğratmıştır. Düşüncenin farklılaşması bireyin benlik yapısını 
farklılaştırmasının yanı sıra toplumsal oluşumların değişimini de sağla-
mıştır. Her zaman bir yapının oluşması için bir anti yapının olması gere-
kir. Antikçağın belirli anlayışları büyülü dünyanın oluşumuna katkı sağ-
lamıştır. Büyülü dünyada bireyler Tanrının kanıtlanması konusunda 
çaba sarf etmişlerdir ve ontolojik ve kozmolojik kanıtlar sunmuşlardır ve 
vahiy tarafından gelen kutsal bilgilerin açıklanmasıyla uğraşmışlardır. 
Bilgi, felsefe vb. alanlarda herhangi bir salt doğru bilgi üretimi olmamış-
tır. Büyülü dünya diye tasavvur ettiğimiz dönem sadece antikçağdan ay-
dınlanma çağına bir geçiş süreci olarak değerlendirebiliriz. Büyünün bo-
zulması için bir büyülü dünyanın inşa edilmesi gerekiyordu aslında. Bü-
yünün bozulmasını sağlayan büyülü dünyada tartışılan tümeller proble-
minin evrimseleşmesiyle birlikte başlayan bir süreçtir. Platonun kav-
ramcı realizminden Aristo’nun kavramcılığına ve daha sonra Rosceli-
nus’un nominalizmine evirilmesiyle birlikte tümellerin bir tikel oldu-
ğunu ve deney ve gözlem sonucunda elde edilecek bir kanıtlar olduğunu 
ifade etmiştir. Büyünün bozulmasına birçok neden ve sebep bulunmak-
tadır. Modernleşen ve rasyonelleşen bireysel bir düzenin oluşumu top-
lum içerinde Taylor’ın çıkarımı olan opak benliğin oluşumu sonucunda 
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yeni modern sıkıntıların gerçekleşmesi geçmişte olan problemlerin farklı 
düzeylere taşınmasıyla bireyin ahlaki ufku ve ahlaki benliğine karşı oluş-
turduğu sıkıntıları dayanak noktası alarak kaybedilen ve kazanılan şey-
lerin değerlendirmesidir. Taylor ahlaki gerçeklik metodu çerçevesinde in-
celenip sonuçlandırılmıştır. Ancak kesin bir sonucun olmayacağını ve sa-
dece geçici çözümlerin ürettiği sonuçlara mutabık kalma mecburiyetin-
deyiz.  
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PAUL K. FEYERABEND’İN BİLGİ ve BİLİM  
ANARŞİZMİ: ÇOĞULCU BİLİM KURAMI 

Neslihan Er 
 
Paul Feyerabend 1924 yılında Viyana’da doğmuştur. Eğitimini 

Avusturya’da tamamlamıştır. Wittgenstein ile çalışmak istemiş fakat ve-
fatı üzerine Karl Popper’ın öğrencisi olmuş fakat daha sonra düşüncele-
rini karşıt bir kuramda geliştirmiştir. “Anarşist Bilgi Kuramı“nın önemli 
bir ismidir. Fakat Feyerabend’e bilim düşmanı demek yanlış olur. Anar-
şist kavramını, kuramının net anlaşılabilmesi için kullanmıştır. Amacı 
bilimin sınırlarını ortaya koymak, bilim kilisesinin zincirlerini kırmak 
ve bilim dogmatizminin tehlikelerine dikkat çekmektir.  

Feyerabend’i diğer bilim felsefecilerinden ayıran nokta, felsefesini 
anlayabilmek için bilimin dışına çıkmayı, bilime dışardan bakmayı gerek-
tiriyor olmasıdır. Geçen yüzyılın göreli bilim anlayışı dediğimiz Thomas 
Kuhn ile başlayan sürecin en uç nokta da savunucusudur. Feyerabend ya-
şadığı yerin de etkisiyle, bilimsel bilginin yüceliğini sorgular. “ Bilimi bu 
kadar yüce yapan, bilginin yekpare kaynağı kabul edilmesinin sebebi ne-
dir?“ ve “Bilimi diğer bilgi türlerinden daha fazla tercih edilebilir yapan 
nedir?“ sorularını sorar. Bu sorular esasında alt yapısında bir eleştiri ve 
kuram bulundurur. Bu kuram Çoğulcu Bilim Kuramı’dır. Kuramın ana 
hatları ise: ‘Disipliner Çoğulculuk, Kuramsal Çoğulculuk ve Yöntemsel Ço-
ğulculuk‘ başlıkları altında incelenir (Saygın, 2016: 20-22). 

 
Disipliner Çoğulculuk 
En genişten en dara, bilimin dışından içine doğru olan bir çoğulculuk 

görüşüdür. “Bilim nedir?“ dediğimizde ya da “ Bilimi diğer bilme yöntem-
lerinden ayıran ve yegane bilme aracı haline getiren nedir“ soruları so-
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rulduğunda, cevaben bilimin bir tanım yapması ve yöntemini ortaya koy-
ması gerekmektedir. Fakat bilim, insanlık tarihinden bu yana hiçbir za-
man kendini tam anlamıyla tanımlayamamış ve net bir yöntem ortaya 
koyamamıştır ve halen kendi içinde tartışmalar devam etmektedir. Ay-
dınlanma sonrası ile modern bilimin ve zirvesi olan pozitivizm ile birlikte 
bir tanıma sahip olduğu iddiası ortaya atılmıştır fakat net bir şekilde bu-
gün de görülüyor ki ne bir tanım ne de bir yöntem mevcuttur. Bilimsel 
bilgi içerisinde yöntemsel bir faaliyet olarak ilerleyen hipotez, deney ve 
gözleme dayalı test edilebilirlik yöntemlerinin halihazırda var olan haki-
kat sorunu çözülemediğinden, biricik kabul etmek için yeterli değildir. 
Feyerabend’e göre bilim; araştırmacıların tercih ve kararları ile oluştu-
rulmuş bir epistemolojidir. Bununla birlikte bilim adına konuşan, bilime 
sırtını yaslayan ve bilim aracılığı ile istediği şeyi servis etmeye çalışan fak-
törler vardır. Bu durumda bilimsel bilgi ya da bilim insanı için bir objek-
tiflikten söz edilemez. II. Dünya savaşı sırasında Nazi politikasına destek 
veren veya tam karşısında durarak nobel ödülü almış bilim insanları (Be-
yerchen, 1985: 192), Sigaranın yararlı olduğu konusunda bilimsel maka-
leler yayınlayan bilim insanları göz önünde bulundurulduğunda bilimin 
iddia ettiği gibi tarafsız olmadığı gibi devlete, ekonomik faktörlere ve 
hatta ideolojilere hizmet ettiği aşikardır (Feyerabend, 1991: 149-155). Tüm 
bu görünenlerin ışığında bilimin yekpare bilgi aracı olmadığı sonucu or-
taya çıkmaktadır. Bilimin bir ideoloji olduğuna dikkat çeken P. Feyera-
bend kurtarıcı bir güç olarak kabul ediliyor olmasının da yanlış olduğu-
nun altını çizmektedir. İdeolojiler zamanla yozlaşıp dogmatik hale gel-
mektedir ve bilim de aydınlanma sonrası mantıksal pozitivizm ile birlikte 
yozlaşmış ve dogmatik hale gelmiştir. Mantıksal pozitivizmin bilim anla-
yışını sorgulayan kişi bilim dışına atılmakta, tabiri caizse aforoz edilmek-
tedir. “Orta Çağ’da kilisenin doğru bilginin kaynağı olarak dini bilgiyi gös-
termesi ile 20.yy’da pozitivizmin gerçekliği anlamak ve hayata anlam ver-
mek için gerekli olan tek bilgi bilimin bilgisidir“ düşünceleri arasında hiç-
bir fark yoktur (Feyerabend, 1999: 321). Kilisenin ‘her şey için gerekli olan 
bilgiyi biz size sunarız‘ iddiasına karşılık bilimsel bilgi; aydınlanma ile 
birlikte çoğulculuk, sanat ve kültürün savunulduğu bir görüş olarak or-
taya çıkmıştır. Kiliseyi yerinden edip boş tahta oturmuş ve ardından za-
manla kendi tiranlığını ilan etmiştir ve bilim iddia ettiği hiçbir şeyi yerine 
getiremeyen bir iktidar haline gelmiştir. Bununla birlikte iktidara gelen 
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bilim, teknoloji vasıtasıyla insanları tahakküm altına almıştır ve burada 
toplum tam anlamıyla özgür olmamaktadır; zira bu toplumda aydınların 
oyunu oynanmaktadır. Bilim etkinliği adı verilen bu oyun ise yalnızca ve 
yalnızca aydının kazanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Toplumların ma-
nipüle edildiği bu etkinlik ve bilimsel bilgi adı altında dayatılan ve asılsız 
olan kesin bilgi yine toplumlar arasında hiyerarşik bir yapı, tabiri caizse 
kast sistemi oluşturmuştur. Hatta bu bağlamda “Birinci Dünya Bilimleri“ 
adı verilen Avrupa Bilimleri bir hükümdar olarak ortaya çıkmıştır ve bu 
bilimler aydınlanma sürecini yakaladıktan sonra bilgi alanında hakimi-
yeti ele geçirmiştir ve diğer coğrafyalardaki bilimlerin tamamını reddet-
miş, onları yok saymıştır. Bilim fırsat verildiğinde insanlığı tahakküm al-
tına alan müthiş bir araç haline geldiğinden bilimin de diğer bilme yön-
temleriyle eşit tutulması gerekmektedir (Feyerabend, 1995: 8-10). 

 
Kuramsal Çoğulculuk 
Kuramsal çoğulculuk daha çok bilimin içi ile ilgilidir. Pozitivizmin 

“Bilim, bilim içindir“ anlayışı yerine “Bilim toplum içindir“ pragmatik an-
layışı benimsemektedir. Ön planda olan, bilimin bilgiye nasıl ulaştığı de-
ğil, nasıl daha insancıl hale geldiğidir. Bilimsel bilgi için kullanılmak 
üzere Karl Popper’ın ortaya attığı yanlışlanabilirlik ilkesi (Musgrave, 
1993: 361-383) gereğince paradigmanın açıklayamadığı anomalilerden 
yola çıkarak teorinin çöpe atılması büyük bir hata olur. Teori mutlaka 
ayakta tutulmalıdır ve anomaliler diğer bilimsel kuramları hizaya çek-
mek için kullanılmadır. Bilimsel bilgi için yöntem adı altında kullanılan 
hipotez, deney ve gözlem yoluyla test edilebilirlik bilgiye bir mutlaklık 
sağlayamadığı gibi bununla birlikte sınırlamaktadır. 

Kuramsal çoğulculuk iki temel ilke ile devam etmektedir;  
a) Çoğalma İlkesi: Birbiriyle alternatif olan tüm kuramların yine bir-

birleriyle yarışmasına imkan tanınmalıdır.  
b) İnat İlkesi: Teoriyi ayakta tutmak adına, savunan kişinin kendi te-

orisini doğrulamak için elinden geleni yapmasıdır (Ökten, 1996: 52).  
Konulan kurallar bilimin hareket sınırlarını daraltmakta ve ilerleme 

ihtimallerine engel olmaktadır. Bilim esasında anarşist bir faaliyettir, bi-
lim anarşizmi daha insancıl ve bilim dogmatizmine göre daha ilerlemeci 
bir tutum sergilemektedir. Bilim tarihi incelendiğinde ortaya bir şey ko-
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yabilmek adına sınırların dışına çıkıldığı, kuralların ihlal edildiği görül-
mektedir. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış Galileo, Einstein gibi bi-
lim insanları kendi dönemlerinin dogmalarından, kendilerine kural adı 
altında çizilen sınırlardan etkilenmeyerek, aksine onları aşarak, dikkate 
almayarak büyük olabilmişlerdir.  

 
Metodolojik Çoğulculuk 
Metodolojik çoğulculukta bilimsel bilginin üretim sürecine ilişkin bir 

çoğulculuktan söz edilmektedir. Bir kuramın oluşturulma süreci veya bil-
ginin üretilme sürecinde özellikle keşfetme bağlamının bir rasyonalitesi 
olmamalı ve bir mantık aranmamalıdır. “Sadece kesin olarak tanımlan-
mış bir patikada gezinerek bir şeyler bulunabileceğini düşünenler yanılı-
yor. Ne tür bir saçmalığın yeni bir keşfe veya kavrayışa yol açacağını ön-
göremezsiniz” (Feyerabend, 2017: 127-128). Bilimsel bilginin oluşturulma 
sürecinde bir çeşit his, sezgi ya da dilin yetkinliği ile keşif yapılabilir. Bilgi 
tek bir yönteme bağlı kalmamalıdır. Öyle ki: “ Koşulları ne olursa olsun 
her büyüklüğü ölçen evrensel ve kalıcı bir ölçüm aleti fikri ne denli ger-
çekçi değilse uygunluğun değişmez ölçüsü olan evrensel kalıcı bir yönte-
min fikri, hatta evrensel kalıcı bir akılsallık da o denli gerçekçi değildir“ 
(Feyerabend, 1999: 131). Metodolojik çoğulculukta da yine kuramsal ço-
ğulculukta olduğu gibi iki temel ilke söz konusudur. Bunlardan ilki; “Her 
şey uyar“ ilkesidir. İnsan için yararlı, açıklayıcı bir bilimsel bilgiye ulaşır-
ken izlenilen yol önemsizdir. Önemli olan bilginin insana faydalı, insancıl 
olmasıdır. Bununla birlikte Feyerabend’de karşılaştığımız “Her şey uyar“ 
ilkesi Koyré ‘nin rönesansı özetlemek adına kullandığı “Her şey olanaklı-
dır“ (Koyré, 1994: 45) cümlesine çok benzemektedir ve bu bağlamda yön-
teme bağlı kalmadan, test edilebilirliğin dışına çıkmak gibi ortak amaçları 
olan Koyré’den etkilenmiştir. İkinci ilke ise “Tümevarım İlkesi“dir. Bu ilke 
de kabul edilmiş bir teori ile bağdaşmayan ya da halihazırda mevcut olan 
kuram ile tutarsızlık içinde olan hipotezlerin ortaya konulup inceden in-
ceye gözden geçirilmesi ve mümkün olduğunca doğrulama yöntemi ile 
karşıt yapı oluşturulmasıdır. Zira hiçbir hipotez bütün dallı budaklı yapısı 
ile incelenememiş, hakettiği bütün şansını kullanamamıştır. Bu ilkeler ışı-
ğında bilim dogmatik yapısından kurtulabilmek için çoğulcu olmalıdır. 
Paul K. Feyerabend’in çoğulculuk anlayışı yine bilim anarşizminden ileri 



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     269 

gelmektedir. İçerisinde fenomenler barındıran dünya aynı zamanda bir-
çok bilinmeyeni de barındırır. Bunca çokluğun içerisinde her şeyin temeli 
kabul edilecek bir yöntem arayışı mümkün olmamakla birlikte mantıklı 
da değildir. Dolayısıyla Feyerabend aklı evrensel ve bilimsel bir ölçüt ol-
maktan çıkarmak istemektedir. Çünkü aklın kendisini bilimsel ve evren-
sel bir ölçüt olarak sunması bilimin dogma yapısına sebebiyet vermekte-
dir. Burada akla bir karşı çıkış söz konusu değil, aklın bilgi ve bilimi sınır-
layıcı, tek ve evrensel ölçüt olma durumuna karşı çıkılmaktadır. 

Sonuç olarak bilim insanın içinde yaşadığı doğayı anlamak ve yaşa-
mını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu bilgiyi elde etmenin yollarından 
yalnızca biridir. Bununla birlikte bilim bir insan etkinliğidir ve diğer tüm 
insani etkinlikler gibi kusursuz değildir. Bilim de tıpkı eleştirdiği din ve 
mistik temelli etkinlikler kadar sorunludur. Bilimcilik, amansız bir bilim 
savunuculuğu ya da bilimin her şeyi açıklayacağını düşünmek hatalı bir 
düşüncedir. Otoriter bir ideoloji olan bilim insanların davranışlarını ve 
kabullerini dayatır, dikte eder. Bilim diğer tüm bilme faaliyetlerine saygı 
göstermeli ve onları kendi bilimsellik ölçütü ile değerlendirmemelidir. 
Hatta bu yaklaşımın aksine, diğer bilme yöntemlerinin kendi toplumsal, 
tarihsel ölçütleri ile değerlendirilmesine olanak sağlayan bir yaklaşım be-
nimsemelidir (Feyerabend, 2020: 84). Biricik bilme yöntemi kabul edilen 
bilimsel bilgi ilişkide olduğu diğer güç odaklarıyla toplumsal bir tahak-
küm aracı haline gelmiştir ve bu durum insanlığın geleceği için tehlikeli-
dir. Öyle ki güç odaklarıyla birlikte çalışan Birinci Dünya Bilimi adı veri-
len Avrupa Bilimleri işgal için gittikleri yerlerde yerli kabilelerin şifacıla-
rını bilim dışı bulmuş ve kabul etmemiştir. Fakat kendilerinin bilimsel bi-
limi ellerine silah vermiştir. En ileri teknolojiye sahip olanın bilimsel sa-
yıldığı bu Avrupa bilimi daha kolay insan öldürmüş, toplumları daha ko-
lay yozlaştırmış, insanı kendisine hizmet eden, kendisinin tüketebildiği 
duruma getirmiş ve bunun da ötesinde tüm bunlar olurken aslında her 
şeyin olması gerektiği gibi olduğuna, hakikat olduğuna inandırmıştır. 
Devletlerce yekpare bilgi aracı olarak kabul edilen bilimsel bilgi, yine aynı 
devletlerin ideolojileri doğrultusunda ilerlemiştir. Eğitim şekli, tek tip dü-
şünce yapısı, tek tip insan profilleri, bireysellik gibi kavramlar, toplumla-
rın tahakküm edilmesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bu durumda insan sa-
hip olduğu yüksek değerlerin yol göstericiliğinde tehlikenin farkına var-
malı, Orta Çağ potu giymiş bilimi tahtından indirip yerini göstermelidir. 
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Böylece bilimsel bilginin sınırları genişleyecek, verimliliği ve ilerleme ih-
timali yükselecektir. Diğer bilme yöntemlerinin itibarlarının iade edil-
mesi ile varlığını bilmesine borçlu insanın yetkinliği artacaktır. Bilim 
anarşizmine Feyerabend’in bilime dışardan bakışı gibi bakacak olursak, 
deney ve gözleme dayalı, test edilebilirlik gibi kurallarla sınırlandırılmış 
olan bilimsel bilgi ile ilgili insanları tahakküm altına alıyor iddiası, kendi 
kuramıyla birlikte önüne geçilemez bir hal alma tehlikesine sahiptir. Bir 
kanıt sunulması yolu ile kabul edilen bilimsel bilginin, Düşünürün iddiası 
ile astroloji, fal, büyü gibi yöntemlerle aynı düzeyde tutulması önceden 
de tecrübe edildiği üzere çok daha fazla yozlaşma ve yıkıma sebebiyet 
vermektedir. Bilimsel bilginin putlaşmasının ve aksi göz önünde olan ob-
jektiflik iddiasının yersizliği doğrultusunda halihazırda bir itibar kaybı 
söz konusudur. Günümüz için değerlendirildiğinde bilgi sahte bilgi ara-
sında gölgeden ibaret kalan çizgiyi koruma çabası, çoğulcu düşünce ile 
daha silik hale hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bundan 
mütevellit hakikat arayışında bir takım ölçütlerin varlığı limanları gü-
venli kılmaktadır. 
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ELBİSTAN KARAHÖYÜK ve HAMZATEPE 
MEZARLIĞI DEMİR ÇAĞI OK UÇLARI 
ELBISTAN KARAHOYUK AND HAMZATEPE CEMETERY IRON AGE 

ARROWHEADS 
Ahmet Mesut Torun 

GİRİŞ 
Kronolojinin neden-sonuca indirgenmesinde arkeolojinin payı, 

doğru sorular ile nedenleri ortaya koymaktır. Kimi nedenler, yapılan ça-
lışmalara bağlı kalmaksızın sonuç ile ilişkilendirilememektedir. Arkeolo-
jide, öngörülemeyen sonuçlara hazırlıklı olmak için yapılan arazi ve 
atölye çalışmalarında; arkeolojik literatür araştırmaları ve çalışmaları 
kapsamında ele geçen eserlerin sınıflandırılması, kıyaslanması, değerlen-
dirilmesi ve literatüre geçmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu 
sağlama doğrultusunda Karahöyük ve Hamzatepe merkezlerinde ele ge-
çen metal eserlerin doğru ve verimli gruplarda sınıflandırma, farklı bölge 
ve dönemlerde benzer tipolojiler üzerine kıyaslama, elde edilen tipolojik 
ve kronolojik niteliklerinden yola çıkarak değerlendirmektir.  

Arkeolojide günümüz ok ucu buluntularının detaylı olarak sınıflan-
dırılması ve tanımlanmasının bilimsel kökeni son yarım yüzyılın nite-
likli literatür çalışmalarına dayanmaktadır. Bu çalışmaları sağlayan, 
Önasya ve özellikle Anadolu coğrafyasının eskiçağ kültür kalıntıların-
daki zenginliği ve çeşitliliği, tipoloji literatürünü oluşturmada öncü ni-
teliğe sahip olabilecek ayrıcalıklar tanımaktadır. Bu ayrıcalıklar, elbette 
temelde sorumluluklar ve derin araştırmaları kapsayan uzun süreçli ça-
lışmaların tohumlarını serptiği bilimsel verilerin neticeleri ile yeşer-
mekte ve bilim literatürünü buluntu çeşitliliğine paralel olarak zengin-
leştirmektedir. 
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Çalışmanın özü, kazı çalışması sahalarında elde edilen buluntular-
dan oluştuğu gibi; buluntuların arkeoloji literatüründeki tipolojik çeşitli-
liği de göz önüne alınarak yapılan incelemelerde öne sürülecek yeni tipo-
lojik tanımlamalara ihtiyacının ve gelişen bilimsel zeminin literatürde de 
karşılık bulmasını sağlamaktır. 

 
Arkeolojide Tipoloji Tanımına Bir Bakış 
Arkeolojik olarak bilimsel çalışmalarda bir eserin görsel betimi, ti-

polojik tanımı ve bu tanımın kültürel ve kronolojik bir zemine oturtul-
masını amaçlamak, arkeolojinin temel prensiplerindendir. Bu amaçlar 
sonucunda elde edeceğimiz en büyük avantaj, elbette önce zamandır. 
Bir eserin tipolojisinin bütün detaylarıyla tanımlanması ile eserin kül-
tür ve kronolojik karşılığını ifade edebilecek bir takım nicel ayrımları-
nın sağlanması, ardından gelen benzer buluntu grupları için bir katalog 
niteliği taşımakta ve farklı çalışma sahalarında elde edilen benzer nite-
likli buluntuların sınıflandırılması ve buluntu yerinin endüstriyel veri-
lerini sunmada kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede arkeoloji biliminin 
doğup geliştiği tüm süreçlerde yapılan bilimsel kazı çalışmalarının nite-
liği ve sayıları artabilmekte, öngörülebilir sonuçlar üzerine rotalar izle-
nebilmektedir.  

Günümüz arkeolojik çalışma prensiplerinin sabit bir zemine otur-
tulduğu geçtiğimiz yarım asırda, eserlerin literatürleri de belirli kalıpla-
rını almıştır. Artık gerek metal, gerek seramik, gerek taş ve diğer tüm 
buluntular, ünik bir eser ortaya çıkmadıkça bu niteleme kalıpları dâhi-
linde sınıflandırılmakta ve bilim dünyasına kazandırılmaktadır.  

Yukarıda bahsi geçtiği gibi, eser tipolojisini oluşturmaktaki esas 
gaye, elbette eserin tanımlanmasını ve sınıflanmasını sağlamaktır. La-
kin bir eserde tipolojik olarak farklılık gösteren ve bu farklılığın bilinçli 
yapıldığı tespit edilen her formun, hangi amaçlarla bu niteliksel ayrıma 
sahip olduğunu ifade etmek mümkün olmasa da, bu ayrıma sahip oldu-
ğunu inkâr etmek doğru olmayacaktır. Çünkü bilimde elde edilen bir so-
nuç, elde edilecek bir neden için korunmalıdır ki bu da bu başlık altında 
sözü geçen tipoloji tanımlamalarının getirdiği kolaylığın sağlaması olup, 
netice itibariyle esas amacı zaman kazandırmaktır.  
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Mevcut veri kaynaklarımız kapsamında bir eseri tanımlarken kul-
landığımız form sözlüğümüz, özellikle eserin tarihçesine göre değiş-
mektedir. Örneğin Demir Devri’ne tarihlenen bir mızrak ucunu tanım-
larken kullandığımız form sözlüğü ile Roma Dönemi’ne tarihlenen bir 
mızrak ucunu tanımlarken kullandığımız form sözlüğünde farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu farklılık, ok uçlarında da bariz şekilde, birbirine 
daha yakın dönemlerde karşımıza çıkmaktadır. Elbette bu farkın temel 
nedeni, birbirinden farklı endüstriyel ve tipolojik niteliğe sahip eserleri 
tanımlarken, kullanılan literatürün de değişmesi gerektiğidir. Bunu, ok 
uçlarında kovan formunun Kalkolitik Çağ’da bulunmaması lakin Demir 
Devri’nde görülmesi şeklinde basitçe örnekleyebiliriz.  

Buluntuların spesifik farklılıklar gösteren dönemsel ayrımlarının 
getirdiği tipoloji sözlüğü çeşitliliği elbette zaruridir. Ancak bu ayrımla-
rın yapıldığı dönemler arasında tipler arası formların ortaya çıkışı, te-
mel form özelliklerinin isimleri haricinde belirli form sözlüğünün genel 
olarak benimsenmemiş olması, bu prensiplerin temel sorunlarından 
olup, günümüzde bu sorun oldukça yaygın ve fark edilmez bir haldedir. 
Öyle ki, bir döneme ait tipoloji sözlüğü, farklı dönemler için farklı form-
lar için kullanılmakta ve bu da tipoloji karmaşasına sebebiyet vermek-
tedir. Bunun sonucunda bilimsel çalışmaların en büyük zararı, başta ka-
zanmak için ortaya attığı en temel motivasyonunu kaybetmektir. Bu mo-
tivasyon ise zamandır.  

 
Çalışmanın Literatürü 
Makalemizin -Arkeolojide Tipoloji Tanımına Bir Bakış- adlı başlı-

ğında söz ettiğimiz tipoloji sorununa tam bir çözüm getirmese de, yeni 
buluntuların eski form sözlüğüne özgün eklemeler ile yeniden tanımla-
malarda kullanılması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamanın, an-
cak yeni form tanımlarını literatüre kazandırmakla mümkün olduğu gö-
rülmüştür. Özellikle son yıllardaki ok ucu buluntularının kanat yapısı, 
yeni bir tipolojik tanım gerektirmektedir (Çiz. 1). Bu çalışmada, bu öne-
riye bir ön bilgi niteliğinde değinilecektir. Çalışmanın kapsamlı detay-
ları tez çalışmamız dâhilinde işlenecektir.  
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Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe Merkezleri 
Karahöyük’ün Tunç ve Demir Çağı Yerleşimi, Türkiye’nin Güney-

doğu Bölgesi’nde yer alan Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinin 10 
km kuzeybatısında yer alan modern Karahüyük köyünün merkezinde-
dir (Alparslan, Uysal 2018: 235). Karahöyük, Elbistan ovasının güneybatı-
sında, Şar Dağı’nın kuzeyinde ve Ceyhan Nehri’ne bağlı Hurman Suyu’nun 
doğu kenarına kurulu bir höyük yerleşimidir. Karahöyük, bölgedeki en bü-
yük yerleşim tepelerinden biri olup, 450x300 m. alana ve 21 m. yüksekliğe 
sahiptir (Uysal 2017: 255). Bu merkezin yaklaşık 100 metre batısında, Hur-
man Suyu’nun diğer yakasında yer alan, toprak tabakasının ana kayaya 
göre sığ olduğu ve kuzeydoğu yamacında mezarlık alanı tespit edilen 
Hamzatepe, 380x380 m. Boyutlarında ve 48 m. yüksekliğindedir. Karahö-
yük ve Hamzatepe, bölgedeki tepeler silsilesinin kuzeydoğusunda yer al-
maktadır (Uysal, Çifçi 2019: 399).  

 
Ok Ucu Buluntuları 
Çalışmamızdaki Demir Çağı ok uçları, kanatlı ok uçları başlığı al-

tında yer alan omuzdan kanatlılar ve belden kanatlılar; Söğüt yaprağı 
biçimli ok uçları başlığı altında boyundan dayamaklılar ve belden daya-
maklılar; kovanlı ok uçları; oval ok ucu ve dört yüzeyli ok ucu başlıkla-
rıdır. Bu başlıklardan kanatlı ok uçlarının tamamı ve söğüt yaprağı bi-
çimli ok uçlarının boyundan dayamaklı alt başlık grubu Hamzatepe’den 
ele geçmiş buluntuları içermekte olup; söğüt yaprağı biçimli ok uçları-
nın belden dayamaklı alt grubu, kovanlı ok uçları, oval ok ucu ve dört 
yüzeyli ok ucu başlıkları Karahöyük’ten ele geçmiş buluntuları içermek-
tedir. Tez çalışmamızdaki bu eserler, buluntuların tarihlendirmesine 
paralel şekilde, erken dönemden geç döneme sıra ile Hamzatepe1, ardın-
dan Karahöyük ok ucu eserleri ele alınarak sıralanmaktadır.  

 
Kanatlı Ok Uçları:  
Bu tip ok uçları, kanat çıkışı ile farklılık gösterir. Bu formun omuz-

dan ya da belden çıkışına göre 2 alt tipe ayrılır. 
Tip 1a Omuzdan Kanatlı Ok Uçları:  

                                                           
1 Hamzatepe’de ele geçen eserlerin tamamı mezar dışı alanlarda tespit edilmiştir. 
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Bu tip kanatlı ok uçları, kanatların omuzdan çıkması ile farklılık gös-
terir. Bu çıkışın içbükey ve dışbükey biçimine göre 2 alt tipe ayrılır.  

 
Tip 1a1: Hamzatepe’den ele geçen ve demir madeninden imal edil-

miş olan bu tip ok ucu, omuzdan çıkan ve boynu geçen içbükey sivri kanat 
yapısı ile farklılık gösterir (Lev. I.1). K-10 açmasının 6-B plan karesinde ele 
geçen bu eser Erken Demir Devri’ne tarihlendirilmektedir. 

 
Tip 1a2:  Hamzatepe’den ele geçen ve demir madeninden imal edil-

miş olan bu tip ok ucu, omuzdan çıkan ve yaklaşık boynun saplama bölü-
müne kadar uzanan dışbükey sivri kanat yapısı ile farklılık gösterir (Lev. 
I.2). H-10 açmasının 8-J plan karesinde ele geçen bu eser Erken Demir 
Devri’ne tarihlendirilmektedir.  

 
Tip 1b Belden Kanatlı Ok Uçları:  
Bu tip kanatlı ok uçları, kanatların belden çıkması ile farklılık göste-

rir. Bu kanatların sivri ve küt uçlu biçimine göre 2 alt tipe ayrılır. 
 
Tip 1b1: Bu tipte 2 adet ok ucu bulunmaktadır. Tip 1b1a tipli ok ucu-

nun korozyonu, buluntunun formuna zarar vermeyecek düzeyde olup te-
mizlendiğinde ana formuna ulaşılmıştır. Ancak Tip 1b1b tipli ok ucu, ese-
rin tipolojik tanımını etkileyecek düzeyde aşındırıcı korozyon yapısından 
dolayı; namlu bölümünde, omuzdan itibaren eksik olduğu için, omuzdan 
deliciye kadar yer alan sırt, kanat ve delici uç tipolojisini tanımlamada 
dezavantaj oluşturmaktadır. Tip 1b1b eseri, çift boyun yapısı ve sivri ka-
nat uzantısı ile farklılık göstermektedir. Sağlam ele geçen diğer bölümleri, 
Tip 1b1a ile tipolojik uyumluluğunun çoğunlukta olması sebebiyle aynı 
ana grupta değerlendirilecektir.  

 
Tip 1b1a: Hamzatepe’den ele geçen ve demir madeninden imal edil-

miş olan bu tip ok ucu, belden çıkan kısa ve küt kanat yapısı ile farklılık 
gösterir (Lev. I.3). H-10 açmasının 9-D plan karesinde ele geçen bu eser 
Erken Demir Devri’ne tarihlendirilmektedir. 
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Tip 1b1b: Hamzatepe’den ele geçen ve demir madeninden imal edil-
miş olan bu tip ok ucu, belden çıkan kısa ve küt kanatları ile farklılık göste-
rir. Korozyon aşınmasından dolayı namlu bölümünün tipolojik tanımla-
ması tam olarak saptanamamıştır. Saplama bölümü eğik ele geçmiştir. An-
cak bu durum omuzdan saplamaya kadar olan formların tipolojisi ile ilgili 
dezavantaj oluşturmamaktadır (Lev. I.4). I-10 açmasının 9-A plan karesinde 
ele geçen bu eser Erken Demir Devri’ne tarihlendirilmektedir. 

 
Tip 1b2: Hamzatepe’den ele geçen ve demir madeninden imal edil-

miş olan bu tip ok ucu, belden çıkan kısa ve sivri yapıda kanatları ile fark-
lılık gösterir (Lev. I.5). H-10 açmasının 9-A plan karesinde ele geçen bu 
eser Erken Demir Devri’ne tarihlendirilmektedir. 

 
Tip 2 Söğüt Yaprağı Biçimli Ok Uçları:  
Bu tip ok uçları, dayamak formlarına göre farklılık gösterir. Bu form-

ların boyundan ya da belden oluşumuna göre 2 alt tipe ayrılır. 
 
Tip 2a Boyundan Dayamaklı Ok Uçları:  
Bu tip söğüt yaprağı biçimli ok uçları, dayamağın boyundan oluşu-

muna göre farklılık gösterir. Bu tipte 2 adet ok ucu bulunmaktadır. Tip 
2a1 uzun formda iken; Tip 2a2, kıyaslandığında ortalama Tip 2a1’in deli-
ciden dayamağa kadar olan uzunluğundadır. Bundan dolayı, bu 2 tip ok 
ucu, kendi içinde uzunluklarına göre ayrılacaktır. 

 
Tip 2a1: Hamzatepe’den ele geçen ve demir madeninden imal edil-

miş olan bu tip ok ucu, boyundan dayamaklı ve uzun yapısı ile farklılık 
gösterir (Lev. I.6). I-10 açmasının 8-C plan karesinde ele geçen bu eser Er-
ken Demir Devri’ne tarihlendirilmektedir. Yine bir benzer örneği Karahö-
yük 1947 kazılarında ele geçmiştir (Özgüç 1949: Lev. XXXVI, 1.)  

 
Tip 2a2: Hamzatepe’den ele geçen ve demir madeninden imal edil-

miş olan bu tip ok ucu, boyundan dayamaklı ve kısa yapısı ile farklılık 
gösterir (Lev. I.7). I-10 açmasının 2-H plan karesinde ele geçen bu eser Er-
ken Demir Devri’ne tarihlendirilmektedir Bu tipe giren ok uçları, Ayanis 
Kalesi ve Çavuştepe’de ele geçmiştir (Yalçıklı 1999: Tab. 7, Ib1a2; Lev XI, 
10, 18). 



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     279 

Tip 2b Belden Dayamaklı Ok Uçları:  
Bu tip söğüt yaprağı biçimli ok uçları, dayamağın belden oluşumuna 

göre farklılık gösterir. Bu tipte 2 adet ok ucu bulunmaktadır. Tip 2b1 ok 
ucunun namlusu dik açılı olup, Tip 2b2 ok ucunun namlusu çift sırtlıdır. 
Bundan dolayı, bu 2 tip ok ucu kendi aralarında namlu tipolojisine göre 
ayrılacaktır. 

 
Tip 2b1: Karahöyük’ten ele geçen ve bronz alaşımından imal edilmiş 

olan bu tip ok ucu, dayamak formunun belden olması ve namlu formu-
nun dik söğüt yaprağı biçimli olması ile farklılık gösterir (Lev. II.1). N-11 
açmasının 6-H plan karesinde ele geçen bu eser Orta Demir Devri’ne ta-
rihlendirilmektedir. Bu tipteki ok uçları yine Karahöyük kazılarında ele 
geçmiştir (Özgüç 1949: Lev. XXXVIII, 6; Lev. XXXVI, 5, 8). 

 
Tip 2b2: Karahöyük’ten ele geçen ve bronz alaşımından imal edilmiş 

olan bu tip ok ucu, dayamak formunun belden olması ve namlu formu-
nun söğüt yaprağı biçimli olması ile farklılık gösterir (Lev. II.2). N-10 aç-
masının 9-E plan karesinde ele geçen bu eser Orta Demir Devri’ne tarih-
lendirilmektedir. 

 
Tip 3 Kovanlı Ok Uçları:  
Bu tip kovanlı ok uçları, dayamağın daralıp delici formunda son bul-

ması ile oluşur. Bu tipin örnekleri Boğazköy, Taşova-Ladik ve Tokat arke-
oloji müzesinde görülür (Yalçıklı 1999: 99). Üretim tekniklerine göre 2 alt 
tipe ayrılır. 

 
Tip 3a: Karahöyük’ten ele geçen ve bronz alaşımından imal edilmiş 

olan bu tip ok ucu, uzun ve yassı biçimlidir. Kovan ağzı bileziklidir (Lev. 
III.1). Levha tekniği ile üretildiği saptanmıştır. M-12 açmasının 8-C plan 
karesinde ele geçen bu eser Geç Demir Devri’ne tarihlendirilmektedir. 

 
Tip 3b: Karahöyük’ten ele geçen ve bronz alaşımından imal edilmiş 

olan bu ok ucunun korozyondan dolayı dayamak formu iyi korunmamış-
tır (Lev. III.2). Döküm sonrası çekiçleme ile biçimlendirildiği saptanan 
eser N-10 açmasının 9-H plan karesinde ele geçmiş ve Geç Demir Devri’ne 
tarihlendirilmektedir. 



280    |    Ahmet Mesut Torun 
 

Tip 4 Oval Formlu Ok Ucu:  
Karahöyük’ten ele geçen ve demir madeninden imal edilmiş olan bu 

tip ok ucu, tamamı oval formda olan eserin, saplama ve namlu bölümü-
nün daralıp genişleyerek biçimlenmesi ile farklılık gösterir (Lev. III.3). Ko-
rozyondan dolayı tipolojisi tam olarak tanımlanamamaktadır. M-12 aç-
masının 8-B tabakasından ele geçen bu eser Geç Demir Devri’ne tarihlen-
dirilmektedir. Bu tip ok ucu yine Karahöyük kazılarında ele geçmiştir (Öz-
güç 1949: Lev. XXXVI, 4). 

 
Tip 5 Dörtgen Kesitli Ok Ucu:  
Karahöyük’ten ele geçen ve demir madeninden imal edilmiş olan bu 

tip ok ucu, tamamı dörtgen formda olan eserin, saplama ve namlu bölü-
münün daralıp genişleyerek biçimlenmesi ile farklılık gösterir (Lev. III.4). 
I-7 açmasının 7-G tabakasından ele geçen bu eser Geç Demir Devri’ne ta-
rihlendirilmektedir. 

 
SONUÇ 
Görüldüğü üzere çalışma dâhilindeki eser sayısının kısıtlı olması, 

eser grubunun form zenginliği göstermesine mani değildir (Tab. 1). Bu 
zenginlik, kazı sürecinde yakın incelemelere imkân vermiş ve terminoloji 
taramaları sürecinde rehber yol göstermiştir. Tez çalışması dâhilinde 
olan bu eser grubunun form detaylarını döküm üzerinden inceleme fır-
satı, eserlerin form niteliklerine dair yeni fikirler üretme ve tanımlanma 
ihtiyacı olan yeni detayların literatüre kazandırılmasını sağlamak amaç-
lanmıştır. Bu tanımlar tam olarak bir form sözlüğü niteliğinde olmasa da, 
gelişen arkeoloji bilimi, yeni kazı çalışmaları ve yeni buluntu grubu zen-
ginliklerinin, zamanla yeni tanımlamalar ile eski sözlüğü zenginleştirece-
ğine inanılmaktadır. Yeni formlar şimdilik bir kültür ya da kronolojiye 
atfedilemiyor olsa da, zamanla benzer buluntu grupları ele geçtikçe bu 
formların sağlam zeminlerde kendi içinde ayırıcı tip olarak ön plana çık-
ması ön görülmektedir. 
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EKLER 
 

 
Levha I: Hamzatepe’de ele geçen ok uçları. 

 

 
Levha II: Karahöyük’te ele geçen ok uçları. 

 

 
Levha III: Karahöyük’te ele geçen ok uçları 2. 
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Çizim 1: Çalışmamızdaki ok ucu tipolojisinin karma biçimi. 

Tablo 1: Ok uçları tablosu 
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MÜPHEMLİĞİN GETİRDİĞİ MODERNLİK  
ve POSTMODERN DURUMA GEÇİŞ 

Semra Şahin 
 
GİRİŞ 
XX. yy.’ın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan post modern düşünce 

son zamanlarda toplumsal kuramda oldukça büyük bir yer işgal etmek-
tedir. Postmodernizim modernliğin, insana, topluma, dayattığı dogmalar, 
yani bütünlük, tekillik ve evrenselciliği temelden karşı çıkan bir yapı 
içinde ortaya çıkmıştır. Bauman bu durumu şöyle belirtir:  

“Bu anlamda modern çağ felsefesi, batı rasyonalitesi, sanatı ve kültürel 
ilkeleri kendi nesnellikleri konusunda hiçbir tereddüte mahal vermeyecek 
derecede evrenselci bir iddiada bulunurken, postmodern kuram tüm bu ina-
nışlara temelden karşı çıkarak bunun yerine kalıcı ve onulmaz belirsizlik 
koşulları altında bir yaşama, iddiaların tarihsel olarak şekillenmiş görenek-
lerinden daha sağlam ve bağlayıcı bir zemine dayandığını kanıtlayamayan 
kendisi ile birlikte yarış halindeki sınırsız sayıda yaşam biçiminin var ol-
duğu bir algılayış tarzı üzerinde odaklanmaktadır” (Bauman, 1996: 145).  

Postmodern söylemin önemli temsilcilerinden Richard Rorty’nin de-
diği gibi, “Hiçbir şeyin kesinleşmiş ya da temsil edilebilecek gerçek bir do-
ğası bulunmamaktadır. Her şey zamanın ve şansın ürünüdür” (Serdar, 
2001: 21). Postmodern kuramın ilk kuramcıları, Faucault, Derrida, Baud-
rillard, Lyotard gibi düşünürlerin ardından bu alana en fazla katkıyı sağ-
layan, incelememizin de konusu olacak olan Zygmunt Bauman’dır.  

Zygmunt Bauman, Polonya asıllı bir yahudidir. Bauman’ın öz yaşa-
mına ait hayat öyküsünü, eşi Janina Bauman'ın yazmış olduğu, "Bir Aidi-
yet Rüyası Savaş Sonrası Polonyasındaki Yaşamım" başlıklı kitabından 
öğreniyoruz. Bauman ailesi ile birlikte hem yoksullukla hem de antisemi-
tizmle mücadele etmiştir. Bauman, Polonya ordusunda iken aynı za-
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manda, 1950'li yıllardan sonra ki kariyerini kuracağı, sosyal bilimlere iliş-
kin lisans öğrenimini tamamlamıştır. Bundan sonraki dönemde Varşova 
Üniversitesi’nde yardımcı okutman olarak göreve başlamıştır. Burada gö-
revli iken birçok kitabı Lehçede yayınlanmıştır. 1967 Arap-İsrail, arasında 
yaşanan altı gün savaşları sırasında, anti Siyonist dalganın, Polonya’da 
güçlenmesini sağlar. Bugünlerde ülkede yaşayan Yahudilerin yabancı 
güçlere casusluk yaptığı gerekçesi ile birçok Yahudi çalıştığı işlerden atılır 
ya da istifaya zorlanır. Bauman'da bunlar arasındadır. Bundan sonra Ba-
uman sürekli olarak yabancı bir hayat sürmeye mahkûm olur. Ülkem di-
yebileceği bir yer arayışı içinde oradan oraya savrulur. Kariyerinin son 
döneminde ise ailesi ile birlikte 1968 yılında, İsrail'e göç eder fakat bu kısa 
sürelidir. Bir süre Kanada, ABD ve Avustralya gibi göçmen ülkelerde bu-
lunduktan sonra İngiltere'ye yerleşir. Burada Leeds Üniversitesi'nde sos-
yoloji profesörü olarak çalışmaya başlar. 1971 yılında başlayan Leeds 
Üniversitesi günlerinde sosyoloji dünyasında ses getiren 5 kitap yayımlar. 
Bauman aynı kararlılıkla devam eder. 1980'li yıllarda da önemli çalışma-
lara imza atar. Bundan sonraki yıllarda yaptığı önemli çalışmaları ile bir-
den fazla ödüle layık görülür. “Leeds Üniversitesi'ndeki profesörlük kad-
rosundan emekli olur. 1998 yılında da Adorno ödülüne layık görülür” 
(Smith, 1999: 38-41). Aslında Bauman'ın öz yaşam öyküsü bize eserlerinde 
nasıl bir yol izleyeceğini göstermektedir. Bauman, aidiyetsizlik duygu-
sunu bizzat yaşamış, her zaman arayış içinde olmuş, bu yüzden de eser-
lerinde yabancılık olgusunu sık sık vurgulamıştır. Yukarıda da bahsettiği-
miz gibi yüzyılın en parlak sosyologlarından olan Zygmunt Bauman'ın, 
yine en önemli eserlerinden biri olan Modernlik ve Müphemlik, adlı ese-
rini incelerken, Müphemliğin getirdiği modernlik ve onu takip eden post-
modern durumu göreceğiz. Bauman'a göre yaratıcılık Müphemlik ile ya-
kından ilgilidir. Modernlik ve müphemliğin her zaman ikircimli bir iliş-
kisi olmuştur. Müphem, yani kaos, modern yani düzen ile kontrol edilmek 
istenmiş fakat yeni kaoslar üretmiştir. İşte bu birbirini takip eden aman-
sızdöngü, ardından postmodern durumu getirmiştir. Bauman bize Mo-
dernlik ve Müphemlik adlı eserinde bu birbirinden beslenen sürecin na-
sıl ortaya çıktığını açıklamaya çalışmıştır.  

 
Modernlik ve Müphemlik 
İlk olarak müphem ve modern kavramlarının ne olduğunu açıklaya-

cak olursak, müpheme kaos, moderne ise düzen diyebiliriz. Peki nedir bu 
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düzen, neden düzene ihtiyaç duyarız, müphemlik insanı neden korkutur, 
müphemliğin tamamen ortadan kalkması mümkün müdür? Öncelikle 
birlikte bu soruların cevaplarını aramaya çalışacağız. Bir nesne ya da bir 
olayın birden fazla kategoriye sokulabilmesi olan müphemlik kavramı 
dile özel bir düzensizliktir. Yani dilin icra ettiği adlandırma ve sınıflan-
dırma fonksiyonunun iflasıdır. Bu düzensizliğin belirtisi ise belirli bir du-
rumu, doğru bir biçimde okuyamadığımız veya alternatif eylemler ara-
sında, seçim yapamadığımız zaman hissettiğimiz rahatsızlıktır. Böyle bir 
durumda ya kullandığımız dili yetersizlikle suçlarız ya da kendimizi dili 
yanlış kullanmakla suçlarız. Halbuki müphemlik dilin kullanımında ya-
tan patolojik bir sorun değil, dilsel pratiğin sıradan bir unsurudur. Dil bu 
durumu aşmak için adlandırma ve sınıflandırma yapar. Sınıflandırma 
bölmek ve ayırmaktır. Sınıflandırma öncelikle şunu koyutlar; dünya ayrı 
ve farklılaşmış varlıklardan oluşur. Daha sonra her bir varlığın belli bir 
gruba ait olduğunu ve her grubunda bir karşıt grubu olduğunu varsayar. 
Son olarak farklı eylem gruplarını, farklı varlık kategorileri ile ilintilendi-
rerek varsayımları gerçeğe dönüştürür.  

Aslında sınıflandırmak dünyaya bir yapı atfetmektir. Olayların rast-
geleliğini sınırlandırmak ya da tamamen yok etmektir. Dil sınıflandırma 
aracılığı ile düzenli dünya ile rastgeleliklerle dolu olumsal dünya ara-
sında kendini yerleştirmiştir. Düzenli dünya kişinin önüne görebildiği, 
bir olayın olabilirliğini nasıl hesaplayabildiği ve bu olabilirliği artırıp, 
azaltabileceği bir dünyadır. Bu yüzden düzenli dünya çıkarlarımıza uy-
gun düşmektedir. Oysa aynı sebeplerden dolayı müphemlik insanı rahat-
sız eder. Çünkü müphem bir durum olasılık hesaplarını altüst edebilir. 
Müphem bir durum öğrenilen durumların hiçbirine uymaz ya da birden 
fazlasına uyar, her iki durumda da artık sonuçları öngörmek mümkün 
değildir. Bu yüzden müphemlik tahammül edilemez bir durumdur. Dilini 
yaptığı adlandırma ve sınıflandırma aslında bu durumun önüne geçmek 
içindir. Fakat bu kategorilere ayırma yönteminin kendisi müphemliğin 
ortadan kalkmasına engeldir. Düzen inşa etme çabası aslında yeni müp-
hemliklerin ortaya çıkmasının kaynağıdır. Çünkü sınıflandırma dahil 
etme ve dışlama eylemidir. Dolayısı ile müphemlikle mücadele aralıksız 
devam eder. Çünkü kendi sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni sorunları 
kendisi üretir. Birazda modernlik kavramı üzerinde duracak olursak, ilk 
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olarak modernliğin ne zaman ortaya çıktığına bakmakla başlayabiliriz. 
Aslında modernliğin yaşı hakkında bir uzlaşma yoktur. Çünkü bir nesne-
nin yaşını ciddi bir şekilde bulmaya çalıştığımız da diğer bütün öteki ya-
rım bütünlükleri gibi, ele geçmez bir durum olmaktadır. Yine de modern-
liğin düzen üzerine düşünülen bir zamana ait olduğunu söyleyebiliriz. 
Modernliğin kendine biçtiği birçok imkansız ödev vardır. Bunlardan en 
öne çıkanı düzenleme ödevidir. Modern, müphem yani kaos olmayandır. 
Fakat buna rağmen düzen ve kaos modern ikizlerdir. Bu bağlamda Hob-
bes'ın görüşü çok önemlidir.  

Hobbes’a göre; “Doğal olan akış halinde olan bir dünyaydı, doğal ola-
nın zapt edilebilmesi için düzen yaratılmalıydı. Artık toplum önceden ta-
nımlı, dışsal varoluşu, hiyerarşik olarak emreden bir şeyin, aşkın bir bi-
çimde ifade bulan bir fikir değildir. Artık toplum kendisinin atadığı bir tem-
silci olan, bağımsız devletin emrettiği nominal bir varlıktır. (Elizabeth'in 
ölümünden 40 yıl sonra) düzen, doğal değil, yapay, insanın yarattığı, açıkça 
toplumsal ve siyasal bir şey olarak algılanıyordu. Her taşın altından çıkan, 
(yani akışkan) şeylerin zapt edilebilmesi için düzen tasarlanmalıydı. Düzen 
bir iktidar meselesi oldu, iktidarda bir irade güç ve hesaplama meselesi... 
Toplum düşüncesinin tamamen yeniden tanımlanmasının temelinde, tıpkı 
düzen gibi devletler sistemininde insanoğlunun yaratıcısı olduğu inancı 
vardı” (Bauman, 2020: 17). 

Gerçekten böyle bir tanımlama stratejisinin yokluğunda, Hobbes ön-
cesi dünyanın pek de bir anlamı yoktu. Bu dünyanın bize hitap edebil-
mesi için sessizliğinin bozulması gerekiyordu ve bunun için şiddete bile 
başvurulabilirdi. Böylece düzenin, her zaman için bir hayatta kalma sa-
vaşı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak şöyle denilebilir, varoluş, tasa-
rım, manipülasyon yönetim ve mühendisliğin etkisinde, bunlar tarafın-
dan sürdürüldüğü ölçüde moderndir. Aslında müphemliğin kökünü ka-
zıma çabası tipik bir modern pratiktir. Modern siyasetin, modern aklın, 
modern yaşamın özüdür. Modern devletin amacı yabancı topraklar fet-
hetmek değil, boş noktaları doldurmaktır. Yani bilinen yerden bilinme-
yenlerin yok edilmesidir. Yani müphem bir duruma tahammül yoktur ve 
ortadan kaldırılmasıdır. Bunun yanında hem modern devlet, hem mo-
dern akıl kaosa ihtiyaç duyar. Çünkü düzeni yaratmak gerekmektedir ve 
bu kaosla mümkündür. Şöyle bir soru sorulacak olursa, modern kültür 
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varoluşu baltalar mı, yoksa ona hizmet mi eder? Bu soruya tek bir cevap 
vermek mümkün değildir. Çünkü her ikisini de yapar, birini yaparken di-
ğeri kaçınılmazdır. Modern varoluş kendi kültürünü, kendisine muhale-
fete zorlar. Bu uyumsuzluk modernitenin isteğidir çünkü bu şekilde bes-
lenir. Modernliğin kendine biçtiği bir diğer ödev yaşamı hem engellemek, 
hem de açmaktır. Onun istediği tam da bu sonuçsuzluktur. Bu yüzden mo-
dernlik yaklaştıkça uzaklaşan ufuklar gibidir. Hep daha fazlasına sahip 
olma arzusu değil, yeterince şeye sahip olmamasından bir ileriye yürü-
yüştür. Aslında bu şekilde yapılan, geleceğe değer katmak değil, günü-
müzü değersizleştirmektir. Modernlik dünyayı sürekli parçalayıp, küçük 
parçalara ayırmaktadır. Bu şekilde, dünya yönetilebilir bir duruma gel-
mektedir. Biliminde bütün itici gücü, bütünü, sadece parçaların toplamı 
olarak açıklamak olmuştur. Bu açıdan bilim adamları ve idareciler birbir-
lerini benzerlik göstermektedirler. Her ikisi de egemenliğe dair kaygı-
larda birleşirler. Büyük düzen vizyonu çözülebilir küçük sorunlara bölü-
nür fakat böylece yeni sorunlar üretir. Bunu bir örnekle açıklayacak olur-
sak; bir zamanlar tarım ürünlerinin arttırmak gibi bir görev vardı, nitrat 
sayesinde bu sorun çözüldü, yine su arzını düzenleme görevi barajlar sa-
yesinde çözüldü, sonrasında emilemeyen nitrat sızıntıları ile zehirlenen 
suları arıtıma gibi bir görev ortaya çıktı, kurulan atıkları işleme fabrika-
larında fosfat uygulamaları ile bu da çözüldü, sonrasında fosfat bileşen-
leri bakımından zengin rezervlerde filizlenen zehirli su yosunlarının yok 
etme görevi ortaya çıktı ve böyle devam edip gider... Görüldüğü gibi müp-
hemliği yok etmek her zaman daha fazla müphemliğe sebep olmuştur. 
Yabani otlar bahçeciliğin olduğu gibi yabancılarda ulus devletlerin atık 
maddeleri olmuştur. Aynı şekilde müphemlik de modernliğin atık mad-
desidir, hem düzen hem müphemlik modern pratiğin ürünüdür. Bau-
man'ın sosyolojisin de geliştirilen modernlik eleştirisi, daha çok Yahudi 
sorunu üzerinden yürütülmektedir. Öz yaşam hikayesinden de bunu an-
lamak mümkündür. Modern aydınlanmış ve Uygar Avrupa'nın “barbar 
ulusları uygarlaştırma” misyonu adı altındaki proje 20. Yüzyılın başla-
rında inanılırlığını yitirmiştir. Batılıların kurdukları kolonilerde ki ba-
ğımsızlaşma hareketi, Avrupalıların, gaddarlığının açığa çıkmasına sebep 
olmuştur. Bu süreç devamında ikinci Dünya Savaşı'nda yaşanan katliamı 
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arkasından getirmiştir. 6 milyon Yahudi, komünist, çingene, sakat, homo-
seksüel, Nazilerin katliamına uğramıştır. Aslında Bauman'ın modernlik 
eleştirisi, aydınlanmanın getirmiş olduğu, ilerlemeci dünya görüşünün 
bir çıkmaza girdiği konusunda yoğunlaşmıştır. Bauman bu doğrultuda, 
Hans Jonas'ın şu ifadesine yer verir, “Bacon'ın bilimsel teknoloji yolu ile 
doğaya hakimiyet idealine eşlik eden felaket tehlikesi, bu idealin icra-
sında ki kusurlardan çok, başarısının büyüklüğünden kaynaklanmakta-
dır“ (Bauman, 2020: 34).  

Holocaust kıyımında Bauman modernliğin kusurunu daha çok bü-
rokratik mekanizmalara yüklemektedir. Bürokrasi doğası gereği yerine 
getirdiği eylemde hedeflerine yönelirken hedef kitleye etkili olacak insani 
özneyi insandışılaştırmaktadır. Bürokrasi bu insandışılaştırma ameliye-
sine çeşitli araçlarla ulaşmaktadır. “İnsan dışılaştırma bürokratik operas-
yonun yöneldiği hedeflerin, uzaklaştırma sayesinde, bir nicel ölçüler dizi-
sine indirgenebildiği ve indirgendiği noktada başlar” (Bauman, 1997: 138). 
Bauman Holocaust yorumlarını incelerken şu tespiti yapmıştır. Diğer soy-
kırımlara nazaran, direniş olmadan kabul edilmesine ender rastlanmak-
tadır. Kimileri bunu marjinalleştirir, kimileri egzotikleştirir. Oysa bunun 
sebebi uygarlığımızın özbilincimize dayattığı revizyondur. Yasayıcı akıl 
açısından bakacak olursak modern yöneticiler ve modern felsefeciler ya-
sayıcı idiler, onlar kaosu tespit ederek yerine düzeni yerleştiriyorlardı. Dü-
zen hem entellektüel, hem siyasal alana yayılmalı hem dışarıya kapalı 
hem de kapsayıcı olmalıdır. Böylece organik yapılı korunabilirdi, yani hiç-
bir müphemlik barındırmamalıdır. İçeri ile dışarı arasında yaşamsal ay-
rımı bozan her şey bastırılmalı yok edilmeliydi. Düzen inşa etmek ve ko-
rumak dostu, düşmanı bilmek gerekmektedir. Bahçeci devlet pratiği tam 
da bu noktada devrededir. Büyük Friedrich ve halefleri insanları yetiştiri-
lebilecek bir ürün muamelesi yapmaktadır ve bu doğrultuda bütün im-
kanları kullanmaktadırlar. Bu akımın birçok takipçisi olmuştur. Bunun so-
nucu olarak biraz önce bahsettiğimiz soykırım ortaya çıkmıştır. Aslında 
bunu savunanların hiçbiri ideolojik olarak güdülenmiş değildir. Hatta bu 
düşünceleri savunan ateşli Yahudiler bile vardır. Kimse Yahudilerin kat-
lini hedeflememiştir. Sözü edilen insanlar bunu iyi, sağlıklı, düzenli bir 
toplum vizyonuna ulaşmak için yapmışlardır. Böyle bir topluma giden 
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yolda bütün yabancı ve zararlı bitkiler bahçeden temizlenmelidir. Nazi Al-
manyası'nın yaptığı tam da budur. Nasyonal sosyalizmin yaptığı tek şey, 
toplumsal sorunlara kapsamlı, bilimsel ve nihai çözümler getirebileceği, 
ütopik inancını, en uç noktasına kadar sürdürmektir. Bahçecilik ve mo-
dernliğin ruhuna değinecek olursak, aslında düzenin arzulanması Hit-
ler'den çok öncedir. Yöneticilerin de bilim adamlarının her zaman istediği 
şey toplumun ıslahıdır. Bu doğrultuda soykırım toplumsal bir müphemlik 
ten arınmış, homojenliği yapay araçlarla gerçekleştirilmeye çalışılan, bir 
toplum mühendisliğidir. İnsaniyetsizliğin boyutlarını incelersek, bunun 
da tarihinin eskiye dayandığını görebiliriz. Düşmanı insan dışı sayan ta-
nımların, yeni olmadığını görmekte zor değildir. Çünkü mesele hayatta 
kalmaktır. Burada dostlar, düşmanlar, bir de yabancılar karşımıza çıkar. 
Dostu, düşmanı belirleyen sınıflandırmalardır. Karşıtlıklar dünyanın 
okunmasında yol gösterirler. Dostlar sorumluluk ve ahlaki görev bakımın-
dan biçimlendirilir. Düşmanlar sabunun reddedilmesi ile anlamlandırılır. 
Dost olmadan düşman düşman olmadan dost olmaz. İki taraf için de nasıl 
davranılacağı bellidir. Fakat birde yabancılar vardır. Yabancı bu iki kate-
goriye de girmez. Bu yüzden tehdit unsurudur ve toplumsal yaşamı balta-
lar. Yabancı dost da düşman da olabilir. Yabancının tarafı belli olmadığın-
dan toplumsal düzenin rahatını bozar. Bu belirsizlik sinir bozucudur. Ya-
bancı dost ile düşman arasında durarak düzenin yıkılabilirliğini temsil 
eder. Bu yüzden ulus-devletler yerliciliği teşvik eder. Böylece belirsizlikle 
mücadele etmiş olur. Fakat Ulus devletler başarılı olsaydı ortada yabancı 
olmazdı. Yabancılar ortadan kaldırılamıyorsa, buna radikal bir çözüm bu-
lunamıyorsa, onlarla yaşamayı öğrenmek gerekmektedir. Kültürel bir çit 
çekmekte bir çözüm olabilir fakat bu yeterli değildir. Çünkü bu kez de ya-
bancı kendi egzotik kabuğuna hapsedilmiş olur ve bu daha fazla müphem-
liğe yol açar. Bu yüzden ulus-devletler başka bir çözüm olarak liberalizmi 
bulmuştur. Liberalizm herkese eşit haklar vaat etmektedir. Bu da yaban-
cının asimilasyonu demektir. Liberal vizyona sahip olan insanlar kendi-
sini grubun kurtarıcısı olarak görmektedir. Yerli gibi olabilmek için her 
türlü fedakarlığı yapmaya hazırdırlar. Ne var ki bu yolda koştukça bitiş 
çizgisinin uzaklaştığı görülmektedir. Çünkü yabancı asla yerli gibi olama-
yacaktır. Aslında bu bir tahakküm oyunudur. Bunun sonucunda ise birey-
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ler kendisine nefret geliştirmektedir. Aslında yabancılığın kültürel bir fe-
nomen olarak tanımlanması müphemliğin yok edilemeyeceğinin ortaya 
konduğu bir sürecin başlangıcıdır.  

Yabancı asla yerli gibi olamayacağından nesnelliğe itilir. Yabancı 
yerliye göre köksüz, kozmopolittir. Yabancı ne kadar çok uğraşırsa bu 
onun daha fazla ifşa olmasına sebep olur çünkü o asla yerli gibi olamaya-
caktır. Evrensel dolayısıyla da en radikal yabancılara ise yine Avrupa Ya-
hudileri örnek olarak gösterilebilir. Kendisi de bir yabancı olan Kafka ya-
bancılığı birçok yazısında dile getirmiştir. Yabancı olmak, reddedilmek, 
kendini kurmak, tanımlama ve kimlik haklarından vazgeçmektir. Bütün 
bu saydığımız reddedilmek, kimliksizlik, tanımsızlık, yabancıyı köksüz-
leştirmek içindir. Çünkü bu sayede verilenler, istenildiği zaman geri alı-
nabilirler. Bütün bunlar ise arkasından entelektüellerin neolitik devri-
mini getirmiştir. Fransız entelektüeller tüm bu yabancılaştırılmaya sessiz 
kalmamaktadırlar. Entelektüellerin devrimi aslında yabancının özelleşti-
rilmesidir. Bu da paradoksal olarak yabancıyı evrenselleştirmiştir. İşte bu 
evrensellikle beraber yabancı gündelik hale gelmiştir. Eğer herkes ya-
bancı ise hiç kimse yabancı değildir. Kısacası dünyanın iflah olmaz bir 
şekilde çoğulculuğunun kabul edilmesi yani postmodernlik adı altında sı-
nıflandırılan kaygı verici fakat aynı zamanda da renkli olan bu bütün 
trendler yabancılığı evrensel bir insani statüye çıkarmıştır. Bunun sonuç-
ları ise zaman içinde görülecektir. Özünde çok anlamlı ve tartışmalı olan 
postmodernlik düşüncesi, her şeyden önce dünyadaki ortadan kaldırıla-
maz çoğulculuğun kabulüdür. Aslında postmodernlik kendi imkansızlı-
ğını kabul eden modernliktir. “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik modernliğin 
sloganı iken, özgürlük, farklılık hoşgörü postmodernliğin ateşkes formü-
lüdür” (Bauman, 2003: 131). Günümüzde yabancılık herkesin paylaştığı 
bir durumun olmuştur. Bu yeni durumdan dolayı ne yabancı ne de dünya 
artık aynı kalamayacaktır. İşte buda postmodernliğin hem şansı hem de 
tehdidi olmaktadır. Bauman’a göre, “postmodernlik, dünün yanlışlarını 
düzeltirken, yarının tedavi çabalarının hedefi olacak yeni yanlışları baş-
latmak durumundadır” (Bauman, 1998: 270). 

Kelime anlamı ile asimilasyon benzetme demektir. Buna göre farklı 
adetleri olan insanlar, bir arada yaşadıklarında zamanla birbirlerine ben-
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zerler. Fakat daha detaylı incelendiğinde asimilasyonun dönüştürme ol-
duğu anlaşılmaktadır. Modern devlet tipi bazı kalıpları desteklerken, öte-
kilerinin ise yok olmasını sağlar. Çünkü modern devlet tek tipliliği teşvik 
eder. Asimilasyon sürecine bağlı olarak kişiler, ikircimli bir durumda ka-
lır. Bu durumu bir tuzak olarak görebiliriz. Bireyler Egemen kalıplara öy-
kündükleri ölçüde ilerici, geleneklere bağlı kalmada ya da orijinal kalıp-
larından kurtulmada geri kaldıkları ölçüde gericidirler. Alman Yahudile-
rine dayatılan tamda buydu, daha önce de belirttiğimiz gibi Alman Yahu-
dileri, ardından koştukça uzaklaşan bir hedefi kovalıyorlardı. Aslında 
modern devletin kalıbına girmeye çalıştıkça ifşa oluyorlardı. Haliyle bu 
durum paradoksal olarak ayrımcılığı ortadan kaldırma faaliyeti, ayrımcı-
lığın gerekçesi haline geliyordu. Asimilasyon aidiyet vade etmesine rağ-
men sadece yabancının ızdırabına artırıyordu. Çünkü modern devlet 
bundan doğan yaratıcılığın da farkındaydı. Bu durum bir zamanlar mo-
dernliğin asimülasyon baskısınca yurtsuzluğa itilen Yahudilerin, postmo-
dern varoluşun tadını alan ilk bireyler olmasına sebep olmuştur. Daha 
sonradan yurtlarını bulmuş olsalarda dünya artık postmodernleşmiştir. 
Yahudiler artık ayrık olma özelliklerini yitirmişlerdir çünkü artık ayrık 
olmak insani durumun tek gerçek evrensel özelliği haline gelmişti. Yani 
Yahudi entellektüel yaratıcılığının patlak vermesi, modernliğe taham-
mülsüzlüğün bir sonucudur. Burada dikkat çeken husus, bir taraftan mo-
dernlik faaliyetlerine devam ettirirken diğer taraftan müphemlikte karşı 
atak geliştirmektedir. Örneğin Freud ve benzerleri tek bir hakikatin ola-
mayacağını, bir şeyin sorgulanmadan kabul edilmesinin doğru olmadı-
ğını savunmaktadırlar. İşte bu durum bütün otoriteleri sarsmakta-
dır. Müphemlik kendini yok etmek isteyen hiçbir dünyevi güç kalmayınca 
kamusal alandan özel alana geçti. Müphemlik artık özel alana geçtiği gibi, 
bireylerin bunu mümkünse kendisi özel araçlarla çözmesi gerekiyordu. 
Müphemliğin getirdiği yük çok az insanın taşıyabileceği bir yüktür. Bu 
yüzden de yapay desteklerden yardım almak gerekmektedir. Örneğin her 
iş için ayrı bir uzman gereksinimi doğmuştur. Uzmanlık kendine olan ge-
reksinimi kendisi yaratıp beslemektedir. Uzmanlığı olan talep arttıkça, 
uzmanlar, sunulan hizmet ve ürünler olmadan hayat idame ettirilemez 
bir duruma gelmiştir. Kişi uzmanlara öyle çok güveniyordu ki, Harold 
Perkin' in kısa özeti ile “XX. yy. neresinin acıdığını bilen sıradan insanın 
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değil, acıyı neyin iyileştireceğini “en iyi bilen” profesyonel uzmanın yüz-
yılı olacaktır” (Bauman, 2020: 293). Buradan anlaşılmaktadır ki “acı”nın 
kendisi bile uzmanlarca tanımlanıyor ancak bu tanımlama sonucu acı al-
gılanıyordu. Bugün artık “acı” gibi normalliğin standartlarını da uzman-
lar belirliyor. Uzmanlık öyle güzel pazarlanmaktadır ki, çağdaş tüketici 
piyasası arz düzeyini talebe uydurmaya çalışmıyor, bilakis bunun tam 
tersi uygulanıyordu. Bauman’a göre, “bireysel (özelleştirilmiş) müphem-
lik ile savaşmak için toplumsal olarak yaratılan kurumlar, tam da insanın 
başına bela olan şeylerin en meşhumu diye tanımladıkları, fenomeni 
canlı tutan ana mekanizmalar haline geldiler.” (Bauman, 2020: 315)  

 
Akışkan Modernite 
Postmodernlikle birlikte insanın bütün kutsalları, doğruları, erimiş-

tir. Artık güvenecek, sığınacak, tapılacak, her şey yavaş yavaş elden çık-
mıştır. Eriyen, geçirgenleşen sınırlar, ahlaki değerler, gelenekler, darma-
dağın olmuştur. Bu durum modernliğin özelleştirilmesin'den sonra bü-
yük bir hız kazanmıştır. Artık her şey hızla değişmektedir. Kullanılan eş-
yalar hatta aile, dostluk, vatandaşlık, vs. gibi kavramlar bile değişmiştir. 
Bunu sağlayan akışkan moderniteydi çünkü biraz önce saydıklarımız katı 
haldeyken değişemezdi akışkan olmalıydı. Artık hiçbir şey kalıcı değildi 
her şey işler, ilişkiler bile tek seferlik haline dönüşmüştür. Bu durum ise 
insanın güvensiz, bencil ve fit vücut hayatta kalma çabasını ortaya çıkar-
mıştır. Bu durum ulus-devletlerin sonunu getirirken, kitlelerin, sanayi şe-
hirlerinin istihdam fazlası atıklara dönüştürülmüştür. Çok küçük azınlık-
ların menfaati için büyük kitleler sefalete mahkum olmuştur. Bu sürecin 
durdurulması ise mümkün değildir çünkü bu bireyselleşmenin bir tuza-
ğıdır. Aslında sorun belki de çok az insanın özgürleşmek istemesidir. İn-
sanlar ne kadar büyük bir sıkıntı içinde olduklarını göremez hale gelmiş-
lerdir ve “nesnel” özgürlüğe ne kadar ihtiyaçları olduğunu, bu özgürlük 
için cesaretle mücadele etmeleri gerektiğini onlara göstermemiz gerek-
mektedir. Bunun için insanların ikna edilmeleri veya buna zorlanmaları 
fakat her durumda bir şekilde yönlendirilmeleri gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi özgürlük mutluluk garantisi olmayabilir. Leo Strauss' 
ın dediği gibi toplumumuzun üyelerine sunduğu benzersiz özgürlük, ben-
zersiz ölçüde bir aczi de beraberinde getirir. Bauman'ın akışkan moder-
nite de dikkat çektiği bir diğer husus, ağır ve hafif kapitalizmdir. Çünkü 
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modern dünyada uzatmalı bir izne çıkarılan Tanrının yokluğunda, düzen 
tasarlama ve idame ettirme görevi insana düşmüştür. Karl Marx'ın far-
kına vardığı gibi egemen sınıfların fikirleri, egemen olma eğiliminde idi. 
Bu yüzden yaklaşık iki yüz yıl boyunca dünyaya kapitalist şirketler hük-
metmiştir. Bugün kapitalizmin tamamen ortadan kalktığı da söylene-
mez. Fordizm “ağır”, “hantal” ve “katı” aşamasındaki toplumun kendi du-
rumuna uymasını sağladı. Henry Ford endüstriyel kalesi'nin korunması-
nın yolunun, savunucularının mekanda kalmasına bağlı olduğunu bili-
yordu. Bu yüzden bir gün işçilerin ücretlerini iki katına çıkarmıştır böy-
lece artık işçiler zincirlerine daha sıkı sarılacaklardır. “Ağır kapitalizm” 
gemisinin yolcuları, ayrıcalıklı seçkin grubun, gemiyi hedefe ulaştıracak-
larına inanıyorlardı. (Her zaman haklı olmasalarda) Diğer yandan “hafif 
kapitalizm” uçağının yolcuları pilot kabininin boş olmasına rağmen, oto-
matik pilotla nereye varıp ineceklerine kimin karar verdiğinin ve buna 
yolcuların müdahale edemeyeceklerinin dehşetle farkına varmışlardır. 
Fakat artık iş işten geçmiştir.  

Bauman'ın dikkat çektiği bir başka husus da artık çözümler bulun-
maktadır ve buna göre sorunlar üretilmektedir. Artık yeni distopyalar ya-
zılmıyor çünkü artık seçimlerini özgürce yapan bireylerin post-fordist 
akışkan modernite dünyasında haddi aşanları cezalandıracak büyük bi-
raderlerden korkulmamaktadır. Hatta bu dünyada iş nelerin yapmaya 
veya sahip olmaya değer olduğuna, küçük kardeşinizi hayattaki zorluk-
lardan korumak için kimlerden medet umacağınıza karar vermeye geldi-
ğinde, güvenebileceğiniz bir ağabey bile yoktur. Bu şu demek oluyor, bir 
tarafta bireylerin kimseye vefa borcu yoktur fakat öteki tarafta yardım 
bekleyebileceği bir kimsede yoktur. Değineceğimiz bir başka konu ise tü-
ketim çılgınlığı çığ gibi büyümektedir ve hiçbir zaman hedefe ulaşılama-
maktadır. Çünkü hiçbir ödül henüz kazanamadıklarımız kadar cazip de-
ğildir. Bu da sonuç olarak bencilliği doğurur. Bu durumsa başka bir so-
runa yol açar o da güven sorunudur. Eskiden cemaat içinde yaşanırken 
yanlış bir şey yapılmazdı çünkü biri sizi tanıyor yakınlarınıza haber ve-
rebilirdi. Bu endişe ortamı olmadan yaşamaktır. Bugün bu yeniden kurul-
maya çalışılmaktadır tek fark bunun eskiden cemaat üyelerince yapılır-
ken, şimdilerde güvenlik kameraları, kimlik tespit cihazları, silahlı güven-
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lik kuvvetleri tarafından yapılmaya çalışılmaktadır. Bu da güvenlik en-
düstrisinin patlamasına sebep olmuştur. Dolayısıyla güvensizlik insanları 
kamusal alandan uzaklaştırmıştır. Bunun sonucu olarak insanlar güven 
duygusunun yitirmiştir. Akışkan modernitede önemli olan bir başka et-
ken ise emektir. Henry Ford 25 Mayıs 1916'da Chicago Tribune gazetesi-
nin muhabirine şunları söylemiştir.  

“Tarih aslında bir zırvadır. Geleneği istemiyoruz şu anda yaşamak 
istiyoruz ve biraz olsun önemseyecek bir tarih varsa o da bizim bugün 
yaptığımız tarihtir” (Bauman, 2018: 195). Ford ilerlemenin tarihinin işi ol-
duğunu düşünmez. Bu şimdi de yaşayanların eseridir. Yani ilerleme 
emekle olmaktadır. Bu da geçmişin önemsizleştirilmesi demektir. Akış-
kan modernite çağının en can alıcı noktası, dünyanın daha iyi bir yer ha-
line nasıl geleceği değil, bunu kimin yapacağıdır. Bugün bu çok belirgin 
bir şekilde hissedilmektedir. Çünkü artık modern devletin insanları ne 
tür şeyler yapması konusunda teşvik etme gücü gittikçe elinden alınmış-
tır. Modernite “üretilmiş” hayattan başka bir hayat tanımaz. Modern in-
san için hayat verimli bir şey olmaktan çok henüz tamamlanmamış, daha 
fazla gayret ve özen talep eden bir görevdir. Bu yüzden artık iş gücü yük-
seliş değil düşüş trendine geçmiştir. Başka bir önemli konu ise cemaattir. 
Sosyolojik açıdan bakıldığında cemaatçilik modern hayatın gittikçe akış-
kanlaşan sürecine bir tepki olarak doğmuştur. Akışkan modernitenin ge-
tirdiği güvensizlik ortamında cemaat belki de güvenli bir liman olarak gö-
rülmektedir. Cemaat büyük ölçekli bir ev gibi düşünülebilir. Tehlike orta-
mında huzur içinde yaşamanızı sağlayabilir. Postmodern kuramını or-
taya koymuş olduğu çoğulcu toplum tasarımı, bir zamanlar modernliğin 
yıkmaya çalıştığı şeyler olan cemaat, gelenek, kendi türüne ve köklerine 
bağlılık, milliyet gibi bir kısım anti-modern unsurları kınanır şeyler ol-
maktan çıkararak tam tersine dönüştüren bir süreci başlatmıştır. Bu sü-
reç uzun zaman baskı altına alınan toplumsal grup ve kimliklerin ve ent-
nisitelerin de kendilerini ifade etmede gereken fırsatları buldukları sü-
reçlere de can vermiştir. Böylelikle artık yeni bir kabilecilik çağına girdi-
ğimiz bile söylenebilecektir:  

“Bugün cemaat övgüsüne, aidiyetin alkışlanmasına ve heyecanla gele-
nek aramaya enerji, güç ve canlılık katan şey, mucizevi bir biçimde yeniden 
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doğan kabileciliktir. En azından bu anlamda modernliğin uzun ve dolam-
baçlı yolu bizi bir zamanlar atalarımızın yola çıktığı başlangıç noktasına 
getirdi ya da belki de öyle görünüyor” (Bauman, 2000: 111-114).  

Modernlik her ihtimale karşı kendini yenileyebilen, tanımlayabilen, 
tüm kuşatmalara rağmen kendini koruyan bir yapıdır. Bu bakımdan Ba-
uman'ın postmodernliğe yaptığı vurguya rağmen modernlik aşılıp geçil-
miş bir olgu değildir. Tarihte hiçbir şeyin tamamen bitmediği hiçbir pro-
jenin tamamlanmadığı bilinirken modernlik projesininde bittiği savunu-
lamaz. Habermas'ın izinden gidilirse modernlik tamamlanmamış bir pro-
jedir. Bauman bunu gemi metaforu ile anlatır ve modernliği bir gemiye 
benzetir. Gemi geçtikten sonra ardından bıraktığı birçok bakiyeden bah-
seder. Kimisi bu geçişin ardında bıraktığı türbülansla sulara gömülürken, 
teknelere yol almak için çaba sarf eder ve sular durulduğunda gemiye 
yani modernliğe daha yakından bakabilir. Böylece yöneldiği istikameti 
tespit edebilir. Yarattığı etkiyi görüp artı ve eksilerini hesaplayabilir. İşte 
bu tam da post modern düşüncenin anlamıdır. Postmodernlik illa mo-
dernliğin reddi değildir. Postmodernlik rüştüne ermiş modernliktir. Post-
modernlik kendi imkansızlığını kabul eden modernliktir. Modernlik ne 
kadar başarısızlığa uğramış olsa da hala potansiyelini sürdüren bir proje 
olarak varlığını devam ettirmektedir. Bauman postmodernliğin, modern 
tek tiplik hülyasının tahtına oturamayacağını bilmektedir. Çünkü bunu 
başaracak yetiye sahip değildir. Postmodernlik doğası gereği hiçbir şeyin 
yerine geçemez. Paradoksal bir biçimde gücü aynı zamanda zayıflığıdır. 
Çünkü bunu yaparsa kendi kimliğini inkar ederek modernliği dışlamış 
olur. Netice itibariyle Bauman modernliğin vereceklerinden hala ümitli 
bekleyiş içindedir: “Modernliğin sonu mu? Hayır, bu illa da modernliğin 
bittiğini göstermiyor. Sonuçta, başka anlamda, modernlik hala bizimle ve 
canlı. Tanımlayıcı özelliklerinin en tanımlayıcı olanı biçiminde: yani 
ümitle” (Bauman, 2000: 112). 

 
SONUÇ 
Bauman'a göre modernlik ve müphemlik her zaman ikircimli bir 

ilişki içerisinde olmuştur. Modernlik her ne kadar müphemliği ortadan 
kaldırmak istemişse de paradoksal bir biçimde onu yine kendisi üretmiş-
tir. Bu modern proje karşısında müphemlik hep bir hayatta kalma çabası 
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içinde olmuştur. Modernlik kendine biçtiği ödev olan düzenleme ile in-
sanları, din, dil, ırk, ayrımı yaparak, tahammülsüz bir duruma gelmiş ve 
postmodernliği ardından getirmiştir. Çünkü insanlar evrensel bir eşitlik 
peşinde koşmuşlardır. Modernlik yapmış olduğu sınıflandırma ile özgür-
lüğü zincire vurmuştur. Verdiği sözleri tutmayan modernliğin, arkasın-
dan getirdiği postmodernlik ise şüphesiz değer yitimine sebep olmuştur.  

  
“Hiçbir şeyin kesinleşmiş ya da temsil edilebilecek gerçek bir doğası bu-

lunmamaktadır. Her şey zamanın ve şansın ürünüdür.” 
Richard Rorty  
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SİMONE DE BEAUVOİR’E GÖRE  
KADININ VARLIĞI PROBLEMİ 

Betül Tutaş Tahıllıoğlu 
 
GİRİŞ 
Kadınlığın varoluş durumu insanlık tarihinden beri; mitlerde, kül-

türlerde, kutsal kitaplarda, toplumda, hemen hemen her yerde üzerinde 
en çok fikir bildirilen meselelerden biridir muhakkak. Geçmişe dönüp 
baktığımızda; kadını, Yunan Mitolojileri kadersiz Pandora ile bağdaştır-
mış ve Pandora’nın meraklı, heyecanlı bir şekilde “düşünmeden yoksun” 
olarak kutusunu açması ile dünyaya kötülükler yayıldığını düşünmekte-
dirler. “İnsan, kendisini yaratan güçten bağımsız görüldü; gezegenimiz 
ilahi akıl ateşini çalmak üzere yörüngesinden sapan, yasa tanımaz bir ge-
zegen olarak resmedildi; göklerin de insanın bu cüretkarlığının intika-
mını Pandora’nın kutusunu açarak, ateşin içine gizlediği kötülüğü dün-
yaya salarak aldığına inanıldı” (Wollstonecraft, 2021: 19). Ne kadar suçlu-
dur Pandora. Bir suçlu bulunmuştur artık. Mitolojilerden sonra felsefe ta-
rihinde ise filozofların büyük bir bölümünün kadınlara karşı olumsuz bir 
tavır takındığını görmekteyiz. Örneğin Aristoteles dişilerin, belirli özellik-
leri taşıyamadıklarından dolayı dişi olduklarını düşünmektedir. “Çünkü 
diyelim ki, (erdemler) aynıdır ve her ikisinden de aynı yüksek üstünlükler 
beklenir, o zaman niçin biri hep tümüyle yöneten, öteki ise tümüyle bo-
yun eğen olsun ki?” (Aristoteles, 2022: 27). Görüldüğü gibi erdemler dahi 
eşit değildir eril olan hep yönetir, dişi ise kabullenir. Orta çağda ise Pan-
dora’nın benzerlerinden olan meraklı filozof Hypatia yine merak pence-
resini açmış ve dünyayı tanımlamaya başlamıştır. Gözleri hep havadadır 
gök cisimlerini inceler, matematik, astronomi alanında çalışmaları var-
dır. Önüne bakmayıp, ona verilmeyen görevleri üstlendiği, karışmaması 
gerekenler üzerinde düşündüğü için acı bir şekilde hayatına son verilir. 

                                                           
 Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe 

Bölümü, Sivas/Türkiye 
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Siyasi ve toplumsal olaylar hakkında fikir bildiren bir diğer düşünür 
olan Olympe De Gouges ise Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesinde 
“Kadın özgür doğar ve haklar bakımından erkekle eşit yaşar. Sosyal ay-
rımlar ancak kamu yararı üzerine temellendirilebilir” (Gouges, 2019: 32) 
dediği için giyotinle idam edilmiştir. Örnekler artırılabilir fakat soru kalı-
cıdır, kimdir kadın? Feminizme gerek var mıdır? Nedir bu feminizm? “Ka-
dınların kurtuluşunu, çeşitli baskıcı yapılar karşısında özgürleşimini 
amaçlayan hareket, ideoloji veya politik yaklaşımdır” (Cevizci, 2012: 179). 
Ya da “Feminizm, cinslerin (kadın ve erkeğin) eşitliği kuramına dayanan 
kadınlara eşit haklar isteyen temelde kadın ile erkek arasındaki iktidar 
ilişkisini değiştirmeyi amaçlayan bir siyasal akımdır” (Arat, 2017: 29). Ka-
dınların mücadelesi insanlık tarihinden beri şekil değiştirerek devam et-
mektedir ve tanımlar temelde benzer mücadeleler etrafında gezinmekte-
dir. Kadın nedir ve kadın nasıl olunur soruları sorulduğunda bu çalış-
mada inceleyeceğimiz filozofa sıra gelmiş bulunmaktadır.  

 
Simone De Beauvoir’ın Kadının Varlığı Problemine Bakışı 
1908’de Paris’te doğan Fransız feminist filozof 20. Yüzyılda kadın mü-

cadelesine yeni bir bakış açısı getirmiş ve kendinden sonra gelip, femi-
nizm ile ilgilenecek olan her bireye ışık olmuştur. Bilimsel, kültürel an-
lamda büyük gelişmelere imza atmıştır. Okul sıralarında edindiği ve ken-
dini yansıtan lakabı castor “cesur” ile anılan Simone De Beauvoir hayatı 
boyunca bu şekilde anılacaktır. Feminist hareketin güçlenmesi ve öm-
rünce varoluş çizgisinden kaymayan yazar gerçek anlamda bir cas-
tor’dur. Onun yaşamı varoluşçu feminizmi anlamak için yeterlidir deni-
lebilinir. Toplumun ve kültürün dayattıklarına karşın güçlü bir irade ör-
neğidir. 

 Meşhur cümlesi ile onu anlamaya başlamamız uygun olacaktır. “Ka-
dın doğulmaz: Kadın olunur. İnsan dişisinin toplum içinde büründüğü bi-
çimi belirleyen hiçbir biyolojik, ruhsal, ekonomik yazgı yoktur; erkek ile 
hadım edilmiş varlık arasındaki kadınsı diye nitelendirilen bu ürünü ya-
ratan, uygarlığın bütünüdür. Birey ancak başkalarının dolayımıyla Başka 
olarak oluşur” (Beauvoir, 2020b: 13). Kadının ontolojik olarak, ikincil- 
Öteki- Başka konumda olduğunu düşünen yazar, varoluşçu feminizm baş-
lığı altında yer almaktadır. Bu Ötekiliğin varoluş felsefesi açısından irde-
lenmesi yerinde olacaktır. “İnsanda – ama yalnız insanda – varoluş özden 
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önce gelir. Bu demektir ki insan önce vardır; sonra şöyle ya da böyle olur. 
Çünkü o, özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle: Dünyaya atılarak, orada 
acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirlenme yolu 
hiç kapanmaz, her zaman açıktır” (Sartre, 2020: 8). Varoluş felsefesinde 
Sartre’ın belirttiği gibi insanın varoluşu özünden önce gelmektedir. 
Çünkü doğumu ile içinde bulunduğu durum bir öz değildir. Bireyin seç-
mediği bir öz ve varoluş nasıl mümkün olabilir? Kadın doğumu itibari ile 
nasıl kadın olabilir? Yani ne erkek ne kadın doğumu itibari ile getirdikleri 
ile kalıp kendisini fenomenolojik olarak paranteze almaz ise şöyle ya da 
böyle olma yolcuğunu tamamlayamaz. Doğuştan getirdiklerimiz ile tek-
rar içinde bulunulup seçilme durumu olmayan bir coğrafyada, kültürde, 
ahlak kurallarının içerisinde, kişi kendi varoluşunu nasıl tamamlayacak-
tır. Dikenli ve çetrefilli bir yoldur bu varoluş yolu. Kadının doğumu itibari 
ile toplum ve kültür tarafından verilen; ilgilenmesi gereken önemli konu-
lar, bulunması gereken konumlar bulunmaktadır dünyaya fırlatılmıştır 
çünkü; İkinci bir Cinsiyettir O, İkincil Öteki konumundadır. “Eğer genel 
olarak bir Öteki varsa, her şeyin ötesinde ben, Öteki olmayan kişi olmalı-
yım ve bu, erkekler tarafından benim hakkımda yürürlüğe konan, benim 
kendimi oldurmam ve Ötekinin Öteki olarak ortaya çıkmasına ilişkin red-
dediştedir. Benim basitçe olmam gereken Kendi-için olan, Öteki ’nin red-
dedildiği bir biçimdedir” (Donovan, 2020: 229). Ötekiliğin reddedilmesi 
Beauvoir ’den sonraki feministleri etkilemektedir. 

Bu dünyaya fırlatılmadan sonra varolma yolculuğunda Beauvoir’a 
göre kadınlara hiçbir zaman şans verilmemiş ve önlerine set çekilmeye 
devam edilmiştir. Auguste Comte: Kadın için ne yönetim uygundur ne de 
eğitim, demektedir. Beauvoir benzer örnekleri şaşkınlıkla dile getirir. Sa-
int Simoncu harekette de kadınların ikincil bir yeri vardır. Sosyologların 
bu şekilde bir tahlil yapması şaşırtıcı bir durumun ötesindedir. Kadının 
ikincil durumda olmasının nedenleri kültür, tarih, din vb. farklı tabanlar 
tarafından uzun uzun incelenmelidir. Fakat bu kısıtlı çalışmada yalnızca 
bazı nüanslara temas edilecektir. Bazı dinlerin kadına bakışının önemli 
noktalarına Beauvoir sıklıkla yer vermektedir:  

 “Kadına korkutucu bir saygınlık yükleyen bir başka şey Hristiyanlık-
tır. Hristiyanlar için düşman Başka olan ten kadından ayrışmaz. Yeryü-
zünün, cinselliğin, şeytanın kışkırtmaları kadında cisimleşir. Bütün Kilise 
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Babaları kadının Adem’i günaha yönelttiği konusunda ısrar ederler. Bu-
rada Tertullianus’un sözlerini hatırlamak gerekir: Kadın! Sen şeytana açı-
lan kapısın. Şeytanın açıktan saldırmaya cesaret edemediği insanı sen 
kandırdın. Tanrı’nın oğlu senin yüzünden öldü. Sonsuza kadar yas giysi-
leri ve paçavralar içinde dolaşmalısın” (Beauvoir, 2020a: 202). 

 Bir diğer örnekte benzer temalar göze çarpmaktadır.  
“Kimin için donatılmıştı Havva eksiksiz güzellikle. 
Beni Yaratan ve Yerleştiren, senin her dediğine 
Tartışmasız boyun eğerim ben; böyle buyuruyor Tanrı;  
Tanrı, yasandır senin, sen de benim; daha fazlasını bilmemek 
En mutlu bilgisidir Kadın’ın ve övülesi yanı” (Wollstonecraft, 2021: 

31). 
Kadın çok fazlasını bilmemelidir buna gerek yoktur, çünkü böyle bir 

rasyonel yeteneğe sahip görülmemektedir. “Platon’dan Descartes’a, 
Kant’a ve Hegel’e kadar batı felsefesi, aklın erkek öznesinin öyküsünü te-
malaştırır” (Benhabib, 2021: 30). Bu nitelikler öyküsü geçmişten itibaren 
gelmektedir ve halen geçerlidir. Güzellik, alımlılık, sessizlik kadının taşı-
ması gereken temel niteliklerdir rasyonellik ve aşkınlık erkeğe aittir. Bo-
yun eğmek, itaat etmek kadının yaşamını devam ettirmesinin anahtarla-
rıdır. “Tarihte hep proleterler yoktu ama kadınlar hep vardı; kadınlar fiz-
yolojik yapılarından ötürü kadındırlar. Tarihte ne kadar gerilere gidilirse 
gidilsin, kadınlar her zaman erkeğin boyunduruğu altında olmuşlardır” 
(Beauvoir, 2020a: 30). Ötekiliğinin nedenini Beauvoir biyolojik verilerden 
başlayarak incelemeye koyulmaktadır. “Toplumsal cinsiyet, biyolojik be-
lirlenimden öte toplumun bireyleri kültür, din, devlet, eğitim ve aile gibi 
kurumlar aracılığı ile belirlediği, toplumsal anlamda kadınlık ve erkekli-
ğin inşa edilmesi olarak tanımlanmaktadır” (Butler, 2014: 50). Kadının be-
deni üzerinde söz sahibi olması Beauvoir’ın üzerinde durduğu konular-
dan bir diğeridir. Beden ile düşüncelerini şöyle belirtmektedir:  

 “Kadının bedeni, bu dünyada içine yerleştiği durumun en önemli 
ögelerinden birisidir, ama beden de onu tanımlamaya yetmez: beden an-
cak bir toplum içinde ve eylemler aracılığıyla bilinç onu üstlendiği ölçüde 
yaşanmış gerçekliğe sahiptir. Bizi meşgul eden şu soruyu yanıtlamak için 
biyoloji yetersizdir: Kadın neden Başka’dır? Bilinmesi gereken şey, tarih 
boyunca kadında doğanın nasıl devranıldığıdır, bilinmesi gereken, insan-
lığın insan dişisini neye çevirdiğidir” (Beauvoir, 2020a: 68).  
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Anlaşılacağı üzere biyolojik olarak temelde kadını erkekten ikincil 
konuma düşürecek bir olgu bulunmamaktadır. Meselemiz kas kütlesi 
olamayacak kadar geniş bir perspektif içermektedir. Günümüzde fizik-
sel özellikler ve teknolojik gelişmeler bu farkı yavaş yavaş ortadan kal-
dırmaktadır denilebilir. Kadının fizyolojisinin getirdiği dezavantajlara 
geldiğimizde ise; annelik, aybaşı kanamaları, ergenlikten itibaren gelen 
ve seni içine alan kendi bedenine sıkışma ve uzaklaşma arzusu bir ger-
çektir. Bedeninde değişen ve kontrol edemediğin olaylara karşı ne tepki 
vereceğini bilmeden yaşamaya ve alışmaya çalışma durumunu kadınla-
rın tümü yaşamıştır. “Annelik, kadını yerleşik bir varoluşa yazgılı kılar; 
erkek avlanırken, balık tutarken, savaşırken onun evde kalması doğal-
dır” (Beauvoir, 2020a: 99). Evde kalmaya mahkûm olan kadın Augusti-
nus’a göre doğurabileceği kadar çocuk doğurmayan bir kadın, tıpkı gebe 
kaldıktan sonra kendini yaralamaya çalışan bir kadın gibi, doğurmadığı 
çocuk sayısı kadar cinayet işlemiş sayılır demektedir. Kilise hukukunun 
27 Mart 1917 tarihli yasası ise şöyle der: Annenin hayatı ile çocuğunki 
arasında seçim yapılacaksa annenin feda edilmesi gerektiğini ilan etti: 
Anne vaftiz edilmiş olduğundan cennete gidebilir – garip bir biçimde 
cehennem bu hesaplara hiç dahil edilmez-; oysa cenin sonsuza kadar 
arafta kalmaya mahkumdur. İslamiyet’te ise kadın çocuk dünyaya getir-
dikçe çektiği acılar ve sıkıntılar günahlarına kefaret olmaktadır. Mito-
loji, din, kültür kadın hakkında daima yorum yapmaya devam etmişler-
dir. Bu yorumların dışında kendi ile kalabilirse kadın: Hayatını, şehrini, 
soyadını değiştirdikten sonra eğer yeni bir canlı dünyaya getirecek 
olursa kadın, kendine tekrar dönmesi mümkün olabilir mi? “Herkes ev-
lenirken birtakım şeylerden vazgeçer. Kendisi de evinden ayrılmıştı 
işte. Bu korkunç şehirde yaşamaya gelmişti” (Woolf, 2021: 69). Çoğun-
lukla kutsal kabul edilen ve annelik adına söylenen methiyeler hiç anne 
olmak istemeyen, olamayacak olan kadınları hangi durumda bırakmak-
tadır? Kadın olarak dünyaya gelip anne olmak ya da olmamak bir üs-
tünlük derecesinin göstergesi olabilir mi? Doğum ve kadınsal acılar in-
sanlığı fatalist bir tavır içine büründürebilmektedir. Mutlu ve tercih so-
nucu anne olmuş bir kadın dahi gebeliklerinde acılar çeker ve yıpranır. 
Acıların kutsallığa bürünmesi de toplumun, kültürün bir oyunu olabil-
mektedir. 
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Fizyolojik bir diğer dezavantaj olan aybaşı kanamalarının kişiden ki-
şiye değişiyor olması ile çoğunlukla sancılı ve psikolojik buhranlar ile ge-
çen bir dönem olması bu durumlara birer örnek oluşturur. “Çoğu kez bu 
rahatsızlıklara bir de ruhsal sarsıntılar eklenir; sinirli hale gelen ve hır-
çınlaşan kadının, her ay kendine yabancılaşarak bir yarı delirme yaşama-
sına sık rastlanır” (Beauvoir, 2020b: 66). 

Kadının bedeni yıpranmamış olduğu zamanda fizyolojik olmayan 
bir durum söz konusu olduğunda dahi kendinden uzaklaşmaya, renk de-
ğiştirmeye, maskeler takmaya meyli büyüktür. Bu durumu yaşamın tüm 
basamaklarında görmekteyiz, örneğin:  

 “Töreler ve modalar çoğu kez kadın bedenini aşkınlığından özenle 
koparmaya çalışmıştır. Ayakları sıkı sıkı sarılmış Çinli kadın ancak güç 
bela yürüyebilir; Hollywood yıldızlarının ojeli tırnakları onu ellerinden 
yoksun bırakır; yüksek ökçeler, korseler, kabarık jüponlar, eteklik ka-
bartma yastıkları ve geniş eteklerle amaçlanan, bedenin kıvrımlarını 
öne çıkarmaktan çok onun iktidarsızlığını artırmaktadır” (Beauvoir, 
2020a: 194). 

 Bu iktidarsızlığın nedeni kadın bedenini işlevsiz hale getirmeyi 
amaçlar. Maskeler yaşamın her alanını kısıtlamaktadır. Her an bedenine, 
ruhuna yüklemen gereken prangalar vardır. “İşte, temiz beyaz çorapla-
rım. İşte, yeni pabuçlarım Beyaz bir kurdeleyle bağlayacağım saçlarımı, 
alanda sıçradığım zaman pırıltıyla dökülecek kurdele, ama yine de boy-
numun çevresine, tam yerine dolanacak. Bir tek tel saçım bile dağınık ol-
mayacak" (Woolf, 2001: 36). Her an her şey pırıl pırıl ve beyazlığa yakışır 
saflıkta olmalıdır. Kadının bedeninin bu durumda olmasının nedeni Bea-
uvoir’ın İkinci Cinsiyet adlı kitabında fikirlerine yer verdiği Stendal’ın 
vurguladığı gibi, kadınları hem kendine hem topluma en parlak olacak 
niteliklerden âtıl bırakıyoruz. On yaşındayken kız çocuğu erkek kardeşin-
den daha canlı ve daha duyarlıdır. Yirmi yaşına geldiklerinde, haylaz oğ-
lan zeki bir adam olmuştur, genç kız ise bir örümcekten korkan becerik-
siz, utangaç, koca bir salak. Kadının içkinliğe itilmesi belki de bu duru-
mun en temel nedeni olmaktadır. “İçkinlik, kadın üzerinden temsil edil-
diği ölçüde belirsizliğe, önemsizliğe ve olumsuz ifadelere karşılık gelmek-
tedir. Aşkınlık ise rasyonalitenin ve gücün karşılığı olarak görülmektedir. 
Hemen her toplumda kadının öz kimliği içkinlik ve aşkınlık ölçütüne göre 
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belirlenmektedir” (Direk, 2013: 15-16). İçkin olmaya yazgılıdır kadın; er-
kek uzaya araç gönderecek seviyeye geldiğinde kadın evinde süpürgeyi 
bir sağa bir sola sallıyorsa bir denklikten nasıl söz edilebilir? “Güzellik ve 
durağanlık yatak odasında el ele tutuşmuştu ve üzerleri örtülmüş sürahi-
lerle koltukların arasında dolaşan rüzgârın o gözcüleri, usulca sokularak 
bir yerlere sürtünen, hırıldayan, tekrar tekrar o soruları soran -Göçüp gi-
decek misiniz? Yok olacak mısınız siz de?” (Woolf, 2020: 148). Ev kadını 
evini temizleyip, güzel bir yere çevirmek ister hatta Beauvoir bu duru-
mun aşırıya kaçıp temizlik hastalığı boyutuna gelmesini kadının aşkınlık 
isteği, fark edilme isteği olduğunun bir işareti olarak düşünmektedir. Bu 
aşkınlık isteği ile ev kadınlığı çıkmazını Sisyphos örneği ile süsler:  

 “Ev kadınının görevleri kadar Sisyphos’un çektiği azaba benzeyen 
bir iş yoktur dünyada; her gün yeniden tabakları yıkamak, mobilyaların 
tozunu almak, ertesi gün yeniden kirlenecek, tozlanacak, yırtılacak çama-
şırları onarmak… Ev kadını, olduğu yerde saymaktan yıpranır; hiçbir şey 
yapmaz, yalnızca şimdiye sürdürür” (Beauvoir, 2020b: 184). 

Bence Sisyphos’un ev kadınından farkı yaşamı olduğu gibi kabullen-
menin ötesinde kendi varoluşunu oluşturma yolundan hiçbir zaman pes 
etmeyişi ve her tekrarda kendini oluşturmasıdır. Oysa kadın her tek-
rarda, kendinden uzaklaşmaktadır. “İçkinliğe itilen kadın: Ekonomik ge-
lirin erkek tarafından elde edilmesi kadını ve çocukları erkeğe bağımlı 
kılmaktadır. Bu durum erkek için bir güç ve iktidar kaynağına dönüşmek-
tedir. Kadın kendi gücünü erkekten almaktadır” (Beauvoir, 2006: 42). Ka-
dınların aşkın olması nasıl mümkün kılınabilinir? İçkinlik içinde yan ge-
lip yatar bazı kadınlar, kadın doğmak mesele değildir. İçkinliğin ardına 
sığınıp, içkin bir yaşam sürdüğünün farkında olmayan kadınlar çoğun-
luktadırlar. Sihirli mutfağında tencereler arasında iksir yapıyor edasıyla 
gezinir, böyle kadınları da sert bir dille eleştirmektedir Beauvoir. Siyaset 
onu tanımazken, kadın evinden bile çıkamazken, eğitim alamazken, gü-
venle dışarda yürüyemezken, ikinci sınıf insan muamelesi görmek kadı-
nın tembelliğinin bir sonucu mudur? Bir mutfağa ya da makyaj masasına 
kapatılır kadın, kanatları kırılmıştır. Bu durumu ortaya çıkaran tarihtir, 
kültürdür. Kadının içkinlik ile koruması gereken kurallar vardır. İffetinin 
yitirilmesi ve toplum dışı olması an meselesidir. “Cinsel özgürlük bağla-
mında erkeğin eylemleri önemsenmezken kadın, namus ve ahlak kav-
ramları ile sınırlandırılmaktadır” (Hooks, 2012: 98-100). “Pericles, kadının 
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esas zaferinin haklarında konuşulmaması olduğunu söylemişti” (Woolf, 
2019: 73). Bu uğurda canından olan birçok kadının günümüzde bile va-
rolduğunu görmekteyiz. 

 
SONUÇ  
Sonuç olarak; Beauvoir’ın gençlik eserinde dahi, fikirlerinin zemi-

nini oluşturduğu eserinde örnek verdiği gibi “Sade'ın Doğası; yaratma gü-
cünün keyfinin doğrultusunda yaşamayan bütün yaratıkların yok olma-
sını ister. Öte yandan insan Doğanın bütün bütüne tutsağı da değildir” 
(Beauvoir, 1997: 62). Kadın doğanın dahil hiçbir şeyin tutsağı olmamalı-
dır. Kadın o içkinlik çarşafını yırttıktan sonra: Üretken, etkin kadın aşkın-
lığını yeniden kazanır, kendini özne olarak olumlar. Ekonomik ve üretme 
gücü kadına verildiğinde kadın özgürleşmeye başlayacaktır. Kadının eği-
timi kendi kazanımları ve özgür seçimleridir. Kadınlar erkekler kadar ay-
rım yapma, seçme yeteneğine sahiptir ve böylece kendilerini geliştirmeyi 
seçebilir, kadını mevcut durumundan ileri götürebilir, kendi hayatlarının 
ve dünyanın sorumluluğunu alabilir. Kadının önünde, özgürleşmek için 
çalışmaktan başka bir yol yoktur. Beauvoir ’ın fikirleri üzerinde büyük 
katkısı olan Woolf ’un sözleri ile çalışmama son vermeyi uygun buluyo-
rum. “İsterseniz kütüphanelerinizi kilitleyin ama zihnimin özgürlüğünü 
kilitleyebileceğiniz hiçbir kapı, kilit, sürgü yoktur” (Woolf, 2019: 108). Ka-
dınların yalnızca bahaneleri ve perde arkasında gizlenmeyi bırakmaları 
gerekmektedir. Bir kenarda, kapı artlarında kulaklarını kapatıp, tırnakla-
rını yemek yerine; tırnakları ile geleceklerini, geçmişlerini en önemlisi 
kendilerini yazmalılardır kadınlar… Kadın olmalılardır, kadınlıklarının 
özgürlüğü ile… 
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ALÎ’NİN ḤİKÂYE-İ ŞÂH CİHÂN VE  
GEVHER-NİGÎN ADLI ESERİNDE YER ALAN 
PEYGAMBERLER 

Özgür Arsu** 

GİRİŞ 
Klasik Türk edebiyatının başlıca kaynakları arasında dinî unsurlar 

yer almaktadır. Bu dinî unsurlar içerisinde bulunan peygamber kıssaları 
da Divan edebiyatına kaynaklık etmesi bakımından oldukça önemlidir. 
Peygamberlerin çeşitli vasıfları, mucizeleri ve özellikleri telmih ve teşbih 
sanatıyla birçok Divan şairine muhteva bakımından ilham olmuştur. 

17. yüzyılda yaşayan ve hayatı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılama-
yan Alî isimli müellif, yazmış olduğu Ḥikâye-i Şâh Cihân ve Gevher-Nigîn 
eseriyle Klasik Türk edebiyatında hikâye geleneği içerisinde yer almıştır. 
Hikâye içerisinde yer alan Hz. Muhammed, Hz. Süleyman, Hz. Âdem, Hz. 
İbrahim, Hz. Yunus, Hz. Yusuf, Hz. Davut, Hz. İsa, Hz. İsmail, Hz. Yakup gibi 
peygamberlerin daha çok telmih yoluyla karşımıza çıktığı görülmektedir. 

Peygamberler 
Hz. Muhammed 
“İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa. Hz. Muhammed, miladi 

571 senesinde, Rumi aylardan Nisan ayı içerisinde, kamerî Rebiulevvel 
ayının on ikinci pazartesi gecesi sabaha doğru dünyaya gelmiş; o gece gün 
doğmadan âlem nur ile dolmuştur. İlk peygamber ve ilk insan Hz. 
Âdem’den itibaren evlattan evlada geçen son peygamberlik nuru O’nda 
sahibini bulmuştur. Her şair O’nun hakkında na’tlar yazmış; hayatı, sa-
vaşları ve mücadeleleri birçok edebî esere konu olmuştur. O’ndan daha 

 Bu bildiri tarafımızca hazırlanan ve danışmanlığını Sayın Prof. Dr. Mehtap Erdoğan 
Taş’ın yaptığı Alî’nin Ḥikâye-i Şâh Cihân ve Gevher-Nigîn’i (İnceleme-Transkripsiyonlu Me-
tin) adlı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
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üstün şefaatçi yoktur. O’nun ümmeti olmakla Müslümanlar övünür. O, 
peygamberlerin imamıdır. Ebü’l-Kasım, Resul-i Emin’dir. Zatıyla âlem şe-
ref bulmuştur. Şeytan O’nun kılığına giremez” (Pala, 2014: 330-331). 

“Divan şiirinde ve Türk-İslam topluluğunda birçok adlar ve sıfatlarla 
anılmıştır. Birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Ahmed, Ahmed-i Muhtar, Bahr-
ı Kerem, Fahrü’l-Kirâm, Fahr-i Cihân, Habibullah, İki Cihan Serveri, 
İmamü’l-Enbiya, Mahbûb-ı Hüdâ, Mahmud, Mustafa, Resul, Resulallah, 
Ümmî, Hazret. Arkasında iki küreği arasında kalbinin hizasında bir nişa-
nesi vardı ki ona “Hatem-i Nübüvvet” denir. Hz. Muhammed, ümmî idi. 
Okuyup yazması yoktu. Hz. Muhammed’in gölgesi yere düşmezdi” (Le-
vend, 2017: 128). 

Şehzade, hücrenin anahtarlarının yerini bulabilmek için peygambe-
rimizden şefaat isteyerek kapının açılması için Hz. Allah’a dua eder:  

“ve ṣalavât-ı bî-nihâyet ol maẓhar-ı nüvâziş-i levlâk bâʿis̱-i âferîniş-i 
eflâk şâh-ı taḫt-ı risâlet ḥażret-i Muḥammedü’l-Muṣṭafâ…” (1b)  

“Ḥażret-i faḫr-i cihân, ḥabîb-i Raḥmân, emîn-i vaḥy-i Ḳurʾân peyġam-
ber-i ins [ü] cân Muḥammedü’l-Muṣṭafâ ḥażretleriniŋ nübüvvetin bekle-
yüp kelime-i şehâdet getürüp cân u göŋülden şeref-i İslâmla nîşk-emcâm ol-
maġa müteraṣṣıdız.” (26a)  

“…semt-i dîgere gitdim ve ḥażret-i Resûl-i faḫr-i mevcûdât…” (29a)  
“pes Cihân Şâh, levḥde olan neṣâyiḥden müteʾes̱s̱ir olup ve diyâr-ı 

Kâbil’de varmaġa vesîle-i merâm olmaġçün ḥażret-i Muḥammed ʿaleyhi’s-
selâmı şefîʿ getürüp ol ḥücreyi daḫı ḳapatup ṭaşra çıḳdı.” (30a)  

 
Hz. Süleyman 
“Süleyman aleyhisselam; uzun boylu, beyaz tenli, iri vücutlu, nurlu 

ve güzel yüzlü, büyük gözlü, çok saçlı idi. Beyaz elbise giyerdi” (Köksal, 
2017: 205). 

“Davut peygamberin oğlu olan peygamber. On iki yaşındayken ba-
bası yerine tahta geçmiştir. Hem padişah hem peygamberdir. Allah tara-
fından birçok mucizeler verilmiştir. Kuşlarla, hayvanlarla konuşur, onla-
rın dilini anlarmış. Cinlere ve rüzgâra emretme yetkisine sahiptir. Üze-
rinde ism-i azam yazılı bir mühürlü yüzüğü varmış. Divan edebiyatında 
Süleyman peygamber yukarıda anlatılan kıssalar çevresinde yoğunlaşan 
düşünceler içinde ele alınır. Özellikle yüzük, karınca, Hüdhüd ve Belkıs 
ile birlikte çok anılır. Sevgilinin dudakları mühre benzetildiği zaman Sü-
leyman’dan bahsedilir. Şair, sevgilisine Süleymanlık yakıştırdığı zaman 
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onun ihtişamından bahsetmektedir. Karınca aczin, Süleyman ise iktidar 
ve gücün timsali olarak tezat içinde verilir. Şair övdüğü kişiye Süleyman 
dediği zaman kendisini karınca kadar aciz gösterir” (Pala, 2014: 411-412). 

“Hz. Süleyman, İsrailoğulları peygamberlerinden, Davut Peygambe-
rin oğludur. Hz. Süleyman, hükümdar peygamberlerden biridir. Yeryü-
zünde pek az insan hatta peygambere nasip olan olağanüstü bir güce ve 
saltanata sahip olmuştur. Hayvanların dilini bilme, rüzgârın gücünden 
yararlanarak çok uzun mesafeleri az bir zamanda aşma, insanlara olduğu 
kadar cinlere de hükmetme vs. gibi mucizeleriyle mümtaz ve kendine has 
özellikleri olan bir peygamberdir” (Canım, 2016: 219-220). 

“Övgülerde ise Süleyman övülen kişi için bir sıfat olarak kullanılır ve 
onun ihtişam ve debdebesi dile getirilmiş olurdu. Süleyman Peygam-
ber’in haberci kuşu Hüdhüd, Yemen melikesi iken karısı olan ünlü Belkıs 
yine divan şiirinin kullandığı mazmunlardı.” (Tökel, 2016: 235). 

Sultan Murg, şehzadeye Hz. Süleyman hakkında bilgi vermektedir:  
Naẓm 
 Mefâʿîlün Mefâʿîlün Mefâʿîlün Mefâʿîlün 
 Sikender gibi baḥr ü berde cârî ḥükm-i şemşîri 
 Süleymân gibi ins ü cine nâfiẕ emr-i ṭuġrâsı   (2b)   
“Devr-i evvelde Süleymân ʿaleyhi’s-selâm zamânında dîvler şehri idi 

ve ol ṣaḥrâ-yı pehnânıŋ ortasında aḳ mermerden bir ʿamûd dikmişdir.” (19a)  
“Ben ḥażret-i Süleymân ʿaleyhi’s-selâm devrinden bu zamâna ge-

lince bunda beklerim. Süleymân ʿaleyhi’s-selâm ile diyâr-be-diyâr geşt ü 
güẕâr idüp gezmedigim memleket ve görmedigim vilâyet ḳalmadı.” (26a)  

“Ḥażret-i Süleymân devrinden bu âna gelince bunda âdem gelmedügi 
muḥaḳḳaḳdır.”        (36a)  

“Şemse Bânû, perî ḳuvvetiyle Cihân Şâh’ı arḳasın alup Süleymân-vâr 
ber-hevâ ʿazm-i râh eylediler.”      (39b)  

“Şeh-zâde daḫı Gevher-Nigîn aḥvâlin beyân eyleyicek Murġ Şâh eyitdi: 
“Ey şeh-zâde! Bu ḳadar zamân Süleymân ʿaleyhi’s-selâm ile tamâm rubʿ-
ı meskûnı ve memâlik-i Cinnistânı gezdim.”    (54b)  

“Ḥażret-i Süleymân ʿaleyhi’s-selâm devrinden bu âna gelince bunda 
âdem geldügi yoḳdur.”       (60b)  

 
Hz. Âdem 
Hz. Âdem, divan şiirinde ismi sıkça telaffuz edilen peygamberlerden-

dir. Yaratılışı, secde edilmesi, şeytanla mücadelesi, cennetten çıkarılması, 
tövbesi klasik edebiyatımızda geniş yer almıştır.  
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“Semâvî dinlere göre Allah’ın yarattığı ilk insan ve peygamber. Yine 
birçok hadislerde de geçen Âdem “Ebü’l-Beşer” (İnsanlığın Babası) kün-
yesiyle ve “Safiyullah” (Allah’ın temiz kulu) sıfatıyla anılır. Âdem, çamur-
dan yaratılması, ruhu verilmeden önce âb u gil içinde beklemesi, melek-
lerin kendisine secde etmeleri, Ezâzîl’in secdeye yanaşmaması ve şeytan 
oluşu, yasak meyveye el sunması, cennetten kovulması ve oradaki haya-
tın özlemiyle uzun yıllar ağlaması vs. ile başta telmih olmak üzere birçok 
sanat dolayısıyla anılmıştır. Bu kıssalar edebiyatımızda hayli önemli yer 
tutar. Yılan, şeytan, cennet, Havva, yasak meyve vs. ile tenasüpler kuran 
Âdem kelimesi, “mutlak insan” anlamıyla da sıkça karşımıza çıkar. Bazen 
sevgilinin Âdem’e, rakibin de şeytana benzetildiği olur” (Pala, 2014: 6-7). 

“Kur’an’da anlatıldığı kadarıyla Allah, Hz. Âdem’i balçık hâlindeki 
bir çamurdan yaratmış, daha sonra da ona ruh üfleyerek hayat bahşet-
miş, bütün meleklere Hz. Âdem’e secde etmeleri için emir vermiştir. Bu 
emre bütün melekler uymuşsa da iblis yani şeytan, kendisinin ateşten, 
Âdem’in ise topraktan yaratıldığını söyleyerek kibre kapılmış ve secde et-
meyeceğini belirtmiş, bunun üzerine de Allah’ın huzurundan kovulmuş 
ve lanetlenmiştir.” (Canım, 2016: 186). 

Şehzade, kendisine yapılan bunca eziyetin Hz. Âdem’den beri kim-
seye yapılmadığını ileri sürmüştür:  

“…biz daḫı sülâle-i Âdem’den olup evḳâtımız mâ-ḫalaḳa lehimize ṣarf 
eylemekle…”        (4a)  

“Devr-i Âdem’den berü baŋa ẓulm, kime olmuşdur?”  (16b)  
 
Hz. İbrahim 
“Kur’an-ı Kerim’de ismi bildirilen Ulü’l-Azm adı verilen beş büyük 

peygamberden ikincisi olup Keldânî kavmine gönderilmiştir” (Gürel, 
2015: 41). “İbrahim aleyhisselam; orta boylu, ak benizli, ela gözlü, ak saçlı, 
güzel ve güler yüzlü, açık alınlı, uzunca yanaklı aksakallı idi” (Köksal, 
2017: 142). 

“Arapların ve İsrailoğullarının, kendisinden sonraki nebilerin ve İs-
lam peygamberi Hz. Muhammed’in atası kabul edilen büyük peygamber-
lerdendir. Hz. İbrahim, Hanif lakabı ve Halilullah adıyla da anılır. Cömert-
liğine yapılan göndermelerde Halil İbrahim adı birlikte kullanılır. İbni 
Âzer ve Halil-i Âzer de edebiyatta “Hz. İbrahim” karşılığında kullanılır. 
Hz. İbrahim mal varlığını başkalarıyla paylaşması nedeniyle bolca ikra-
mın, cömertliğin ve bereketin sembolü olmuştur” (Canım, 2016: 196-197). 
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“İslami kaynaklara göre ölüm meleği çok yaşlı bir kişi görünümünde 
geldiğinde İbrahim ona ikramda bulunur; fakat onun yemek yiyecek hâli 
yoktur. Bunun üzerine İbrahim yaşını sorar, kendisinden iki yaş büyük 
olduğunu öğrenince onu hâline düşmemek için şimdiden ruhunun alın-
masını ister ve ölüm meleği de bu isteği yerine getirir. Vefat ettiğinde 175 
veya 200 yaşında olan İbrahim’in cesedi Hebron’da, eşi Sare’nin yanına 
defnedilir” (Yıldırım, 2008: 410). 

Şehzadenin babası, Hz. İbrahim aleyhisselamın şeriatına mensuptur:  
“…ism-i şerîfi Ṭaymûs olup şerîʿât-ı ḥażret-i İbrâhîm ʿaleyhi’s-selâm 

üzere olmaġla…”       (6a)  
“Ṭaymûs Şâh, ḥażret-i İbrâhîm ʿaleyhi’s-selâm şerîʿatı üzere ol-

maġla…”        (45a)  
 
Hz. Yunus 
“Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birisidir. Musul dolaylarında 

bulunan Ninova şehri halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Edebiya-
tımızda Yunus peygamber, atıldığı denizden balığın karnında kırk gün ya-
şayıp sonunda kurtulması sebebiyle söz konusu edilir” (Canım, 2016: 232). 

“Kur’an’da Zünnûn, balık sahibi nitelemesiyle geçen Mettâ oğlu Yu-
nus, Hud peygamberin soyundan olup annesi İsrailoğullarındandır. Ni-
nova şehri halkına peygamber olarak gönderilmiş, onları yirmi yıl bo-
yunca Allah’ın dinine çağırmış, ancak hiçbir olumlu cevap alamamış, tam 
tersine doğru yola yöneltme çabaları karşılığında son derece incitilmiştir. 
Çok sabretmesine rağmen dayanamamış ve sonunda onlar için Allah’tan 
azap isteyip ailesi ve çocuklarıyla birlikte öfke içinde şehirden çekip git-
miş, onun ardından da Allah bu kavmin üzerine alevler saçan kızıl bulut-
lar göndermiştir” (Yıldırım, 2008: 726). 

Şehzade, yaşamış olduğu sıkıntıyı Hz. Yunus aleyhisselama benzetmiş-
tir: “…Yûnus gibi maḳâmıŋ şikem-i ḥût olup ʿaceb ne gûne miḥnet ile…” (12a)  

 
Hz. Yusuf 
“Yusuf aleyhisselam; ak tenli, güzel yüzlü, kıvırcık saçlı, büyük gözlü, 

ince burunlu, kalın pazılı, düz karınlı, düz göbekli idi ve yanağı benli idi 
(Köksal, 2017: 271). 

“Hz. Yusuf, İsrailoğulları peygamberlerinden Yakup peygamberin 
oğludur. Yusuf kıssası Kur’an-ı Kerim’in en güzel kıssası olup “Ahsenül’l-
Kasas” olarak vasıflandırılır. Divan şiirinde adı en çok anılan peygamber-
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lerden biri Yusuf’tur. Harikulade güzelliği ile çok zaman sevgili ona ben-
zetilir, hatta sevgili Yusuf-ı Sânî (ikinci Yusuf) olarak nitelenir. Ay ile gü-
neşin ona secde etmeleri, kuyuya atılması, terazi tartılıp ağırlığınca altın 
karşılığına satılması, Züleyha ile olan maceraları, zindana atılması, güzel 
rüya tabir etmesi, Yakup’tan ayrı oluşu, köle iken Mısır’a sultan oluşu vs. 
kıssalar nedeniyle birçok beytin konusunu oluşturur. Mâh-ı Kenʿan diye 
nitelenen odur” (Pala, 2014: 483-484). 

“İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan Yusuf, Yakup 
peygamberin Râhil’den olan oğludur. Yusuf, İbranice Yoşaf’ın Arapçalaş-
mış şeklidir; ama bu ismin “hüzün” anlamında Arapça olduğu da söyle-
nir” (Yıldırım, 2008: 729). 

“Yusuf, Divan şiirinde adı en çok zikredilen peygamberlerdendir. Eş-
siz güzelliğinden dolayı sevgili, Yusuf’a benzetilir. Hatta sevgili Yusuf-ı 
sânî yani “ikinci Yusuf”tur. Kur’an’da Yusuf kıssasıyla ilgili temel motifler 
şairlerin çok kullandığı temsil ve mazmunlardandır. Yusuf’un güzelliği, 
kardeşlerinin onu kıskanması, kuyuya atılması, yok pahasına satılması, 
daha sonra Mısır’da ağırlığınca altın değerinde alıcı bulması, Zeliha ile 
olan ilişkileri, zindanda yıllarca kalması, rüya tabirini bilmesi, bir köle 
iken Mısır’a sultan olması vesileleriyle birçok beytin mazmununu oluştu-
rur” (Canım, 2016: 235). 

Metinde yer alan beyitler, Hz. Yusuf kıssasını hatırlatmıştır:  
Beyt 
 Fâʿilâtün Fâʿilâtün Fâʿilâtün Fâʿilün 
 Yüz sürer dâmânıŋa bir gün Zelîḫâ-yı ümîd 
 Sen hemân ey Yûsuf-ı dil Mıṣr-ı istiġnâda ol   (12b)  
“Ammâ ol Yûsuf-ı gül-pîrehenden râyiḥa-i vuṣlat istişmâm olunup 

ḥayât u memâtından bir ḫaber almaḳ müyesser olmadı.”   (13a)  
 
Beyt 
 Mefʿûlü Fâʿilâtü Mefâʿîlü Fâʿilün 
 Yaʿḳûb gibi aġlarısaḳ nola ḥüzn ile 
 Mıṣr-ı belâda Yûsuf-ı Kenʿâna irmedik    (58a)  
 
Naẓm 
 Mefâʿîlün Mefâʿîlün Mefâʿîlün Mefâʿîlün  
 Ne mümkin seyr-i bâġ ey Yûsuf-ı gül-pîrehen sensiz 
 Olur ʿişret-serây-ı gülsitân beytü’l-ḥazen sensiz   (65b)  
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Hz. Davut 
“Davut aleyhisselam; kısa boylu, hastalıklı, ak tenli, mavi gözlü, kır-

mızı yüzlü, ince bacaklı, düz ve az saçlı idi. Tepesinin saçı dökülüp açıl-
mıştı. Gür ve güzel sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve çok anlayışlı idi” 
(Köksal, 2017: 179). 

“Yehuda kabilesi ile İsrailoğullarının peygamberi. Peygamberlik ile 
sultanlığı şahsında toplamıştı. Kudüs’ü fethedip ilk defa başşehir yapan 
odur. Dört semavi kitaptan biri olan Zebur ona indirilmiştir. Zebur nasi-
hat ve ilahi neşidelerden ibaret olup din hükümleri ile ilgili değildir. Bu 
yüzden Hz. Davut, Musa peygamberin şeriatı ile hüküm sürdü. Kur’an’da 
adı on dört yerde anılan Davut peygamber, sesinin güzelliği ile meşhur-
dur. Edebiyatta daha çok güzel ses ve bazen de Zebur ile birlikte anılan 
Hz. Davut, aynı zamanda demiri yumuşatma mucizesine sahipmiş” (Pala, 
2014: 108). 

“Kur’an’da Calut’u öldürmesinin ardından Davut’a hem hükümdar-
lık hem de hikmet verildiği söylenir. Yeryüzünde halife yapılıp adaletle 
hükmetmesi emredilen Davut’un Kur’an’da belirtilen özellikleri arasında 
demiri işleyip zırh yapması, dağların ve kuşların onunla beraber Allah’a 
tespih etmesi, ibadete çok düşkün olup günah işlemekten titizlikle kaçın-
ması, Allah’ı çok anması, sesinin güzelliği aktarılır. İslami kaynaklara 
göre Davut’un sesi çok gür ve çok güzeldi. Davut aleyhisselam, gür ve gü-
zel sesiyle Zebur’u okumaya başladığında sesi dağlarda yankılanır, kurt 
kuş durup onu dinler ve bazıları sesinin güzelliğine dayanamayıp ölürdü” 
(Yıldırım, 2008: 234)  

Şehzade ile Murg Sultan birlikte vadiye geldiklerinde levhada şu sa-
tırların yazıldığını görmüşlerdir:  

“Maʿlûmuŋ olsun kim ben, ḥażret-i Dâvûd oġlı Süleymân ʿaleyhi’s-
selâm idim…”       (19a)  

 
Hz. İsa 
“Nâsıralı Meryem’in oğlu. Rumi takvimine göre 749’da dünyaya gel-

miş. Mesih ve Mesiha: Kutsal yaratılan, çok gezen; Ruhullah: Allah’un 
ruhu; Zu’n-nahle: Hurma ağacı sahibi lakaplarıyla da bilinir. Hz. İsa’ya 
Kelimetullah denilmesinin bir nedeni de onun Allah’ın tek bir kelime-
siyle, kün: ol emriyle olağandışı bir biçimde, babasız olarak var edilmesi-
dir” (Yıldırım, 2008: 420). 
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“İsrailoğullarının son peygamberi. Kendisine İncil indirilmiştir. İsa 
peygamber bir mucize olarak Meryem’den babasız olarak doğdu. Edebi-
yatta birçok yönleriyle ele alınır. Meryem’in İsa’ya gebe kalışı, doğumu 
esnasında ve bebekken gerçekleşen olağanüstü hâller, peygamberlik mu-
cizeleri, özellikle elle dokunması (mesh) ve nefesi ile körleri gördürüp 
hastaları iyi etmesi, ölüleri diriltmesi, dünyaya değer vermemesi, bir mer-
kep sırtında gezmesi, kendi söküğünü kendi dikmesi, ölmeyip göğe yük-
selmesi, dördüncü kat gökte bulunması, maddeden arınmış olması ve hiç 
evlenmemesi vs. birçok yerlerden eski şiirimizde çeşitli hayal ve sembol-
lere konu olmuştur” (Pala, 2014: 235).  

Eserde genel olarak Hz. İsa’nın ölüleri diriltme mucizesine telmihte 
bulunulmuştur:  

“Nâ-gâh bir bâġ-ı dil-keş ü bir sarây-ı münaḳḳaşa irdi ki nesîm-i dil-
güşâsı nefes-i ʿÎsâ gibi mürdeler iḥyâ ider.”    (24b)  

 
Beyt  

Feʿilâtün Feʿilâtün Feʿilâtün Feʿilün 
Rûḥ-baḫş oldı Mesîḥa-ṣıfat enfâs-ı bahâr  
Açdılar dîdelerin ḫâb-ı ʿademden ezhâr    (25a)  

 
Beyt  

Feʿilâtün Feʿilâtün Feʿilâtün Feʿilün  
Ḳalmamış ḳahbe Ḥaleb köhne dilârâlıḳdan  
Dem urur bâd-ı revân baḫşı Mesîḥâlıḳdan    (50b)  

 
Hz. İsmail 
“İsmail aleyhisselam;, ak saçlı, güzel ve nurlu yüzlü, kırmızımsı tenli, 

küçükbaşlı, büyük gözlü, uzun burunlu, kalın boyunlu, geniş omuzlu, 
uzun elli ve uzun ayaklı, çok güçlü ve kuvvetli idi” (Köksal, 2017: 233).  

“Hz. İsmail, İbrahim peygamberin ilk oğludur. Hz. İbrahim’in ilk eşi 
Sâre’den çocuğu olmadı. Daha sonra Hacer ile evlendi ve ondan İsmail 
oldu. Hz. İbrahim, Sâre’nin kıskanması üzerine İsmail ve annesini bu-
günkü Mekke şehrine getirip bıraktı. Burada Hz. İsmail’in ayaklarını yere 
vurması sonucu zemzem suyunun ortaya çıktığı rivayet edilir. Hz. İsmail 
daha sonraları babası Hz. İbrahim’le beraber Kâʿbe’yi inşa etmiştir” (Ca-
nım, 2016: 209). 
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İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan İsmail, İbrahim 
peygamberin Hacer ile evliliğinden olan oğludur. “Allah onun sesini du-
yar anlamına gelen İsmail sözcüğü İbranicedir. İsmail Kâʿbe’nin tamiri ve 
temizliğinde babasına yardım etmiştir. Allah, Kâʿbe’nin onarımının İbra-
him, oradaki insanlara su sağlamanın da İsmail tarafından yapılacağını 
bildirmiştir. Tevrat’a göre İsmail yüz otuz yedi yıl yaşamış ve on iki ço-
cuğu olmuştur” (Yıldırım, 2008: 436).  

“Edebiyatta daha çok Kâʿbe, kurban ve zemzem dolayısıyla telmih ya-
pılarak anlatılır. Sevgilinin gözü için benzetmelerde kullanılır (Pala, 2014: 
238).  

Padişah Taymus, çocuk özlemi duymaktadır. Doğacak çocuğunu ise 
Hz. İsmail gibi görmektedir:  

“Bundan daḫı riḥlet idüp semt-i dîgere gitdim ve ḥażret-i Resûl-i faḫr-i 
mevcûdât, bâʿis-i âferîniş-i kâʾinât, gülbün-i gül-zâr-ı ḫalîl, semere-i İsmâʿîl…” 
       (29a)  

 
Hz. Yakup 
Klasik edebiyatımızda ismi daha çok Hz. Yusuf ile anılmıştır. “Yakup 

aleyhisselam; kılsız vücutlu, zayıf yapılı, ağırbaşlı, vakarlı, uzun boylu, gü-
zel yüzlü idi” (Köksal, 2017: 263).  

“Hz. Yakup, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biridir. 
Tevrat’ta ve İncil’de adından bahsedilir. İshak peygamberin oğludur. De-
desi Hz. İbrahim’dir. Annesinin adının Rebeka veya Refeka olduğu rivayet 
edilir. Eski edebiyatımızda özellikle oğlu Hz. Yusuf ile birlikte Hz. Yakup’tan 
söz edilir. Kenan eline yerleştiği için kendisine Pir-i Kenan da denilmiştir. 
Oğlu Yusuf’u arayışı, oğluna ağlamaktan dolayı gözlerine perde inmesi, oğ-
lunun gömleğinin kokusuyla (bûy-ı Yusuf) gözlerinin açılıp tekrar görmeye 
başlaması konusu sürekli işlenir ” (Canım, 2016: 230).  

“Yakup peygamberin lakabı “İsrail”dir. Onun soyundan gelenler 
“Benî İsrail (İsrâiloğulları) diye anılmıştır. Yakup ile peygamberimiz ara-
sında gelen bütün peygamberler onun zürriyetindendir. Edebiyatta da-
ima Yusuf ile ilgili olarak anılır. Gözlerinin görmez oluşu, yıllarca ağla-
ması, külbe-i ahzan’ı, gözlerinin açılışı vs. telmih konuları ile ele alınır. 
Âşık bu çileleri yüzünden kendini veya gönlünü Hz. Yakup’a benzetir ” 
(Pala, 2014: 478). 

Padişah, şehzadenin kaybolmasından dolayı çok üzülür. İçinde yaşa-
mış olduğu bu hâli görenler onu Hz. Yakup aleyhisselama benzetmiştir:  
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Beyt  
Mefʿûlü Fâʿilâtü Mefâʿîlü Fâʿilün  
Yaʿḳûb gibi aġlarısaḳ nola ḥüzn ile  
Mıṣr-ı belâda Yûsuf-ı Kenʿâna irmedik    (58/a)  

 
Beyt  

Fâʿilâtün Fâʾilâtün Fâʿilâtün Fâʿilün 
Ḥüznüme inṣâf iderdi ḥażret-i Yaʿḳûb eger  
Bu leṭâfetle göreydi sen gül-i nâzik teni    (61b)  
 

SONUÇ  
Alî isimli bir müellif tarafından kaleme alınan Hikâye-i Şâh Cihân ve 

Gevher-Nigîn adlı bu eserde peygamberlere ait hususları tespit etmeye 
gayret ettik. Hikâye içerisinde on adet peygamber ismi zikredilmektedir. 
Peygamberlerin vasıfları, temsil özellikleri, metinler arasılık bağlamın-
daki çağrışımlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Hz. Âdem yaratılış, Hz. Ya-
kup aleyhisselamın sürekli ağlaması, Hz. Yusuf’un dillere destan olan gü-
zelliği, Hz. Süleyman’ın gücü ve ihtişamı, Hz. İsmail aleyhisselam için 
uzun süren çocuksuzluk özlemindeki mutlu son, Hz. İsa aleyhisselam için 
nefesinin ölüleri dirilttiği, Hz. Muhammed aleyhisselamın şefaat etmesi, 
Hz. Davut’un hikmetli olması, Hz. Yunus’un ise balığın karnında tövbe et-
mesidir.  
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DESTAN DİZİSİ BİRİNCİ BÖLÜMDE YER ALAN  
MİTOLOJİK UNSURLAR 

Şeyma Kayaalp* 
 
Giriş 
Toplumların kültürlerini gelecek nesillere aktarmasında televiz-

yonda yer alan dizilerin etkisi oldukça yüksektir. Bu diziler sayesinde geç-
mişle günümüz arasında bir etkileşim sağlamak mümkün hâle gelmiştir. 
Çalışmamızda geçmişte yer alan ve günümüzde de varlığını pek çok mi-
tolojik unsur belirlenmiştir.  

Mitoloji, bir ulusun ya da genellikle insanlığın bilinmeyen çağlardan 
beri devam edegelen, nesilden nesle anlatılan dini ve efsanevi öykülerine 
mit, bunları öğreten bilgi dalına da mitoloji denir. Mitoloji, kültür kalıtı-
mının vazgeçilmez ögelerinden biridir. Sembolik olarak da sosyal değer-
leri yansıttığı için son derece önemlidir. Genel anlamda insanoğlunun, ev-
renin ve insanın oluşum sürecini kavrama çabası olan mitoloji, tarihin 
ötesinde insanın varoluşundaki zamansızlığa işaret eden, gelişigüzel 
olayların çapraşık akışından gerçeğin özüne bakmamızı sağlayan bir sa-
nat biçimi olarak yorumlanabilir. (Yardımcı 2014: 12)  

Mitolojik anlatmalar, çok eski zamanlarda oluşmuşlardır. Mitin ve 
mit kahramanlarının yaşadıkları devri bilmek neredeyse imkânsızdır. 
Mitlerdeki zaman genellikle tarih öncesinde yaşanmış bir zaman dilimi 
olarak değerlendirilmektedir.  

Mitolojide anlatılan olaylar anlatıcılar ve dinleyicilerce gerçek olarak 
kabul edilir. Mitler kutsallık taşır, bu sebeple inandırıcılık özellikleri yük-
sektir. Mitolojilerdeki olayların yaşandığı yer hakkında herhangi bir bilgi 
olunmayan yani bilinmeyen bir dünyadır. Mitolojilerde kahramanlar, 
tanrılar ve yarı tanrılardır. Mitler doğa olaylarını somut özelliklerin dı-
şında hayalî bir biçimde anlatırlar. 

                                                           
*  Yazar bilgisi eklenecek 
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Mitin amacı dünyanın yaratılışını, insanın türeyişini, kabile ve soyla-
rın ortaya çıkışını, evrenin sonunu, olayların oluşum nedenlerini açıkla-
maktadır. Bu sayede ilk insanların yaşayışlarında pek çok durumda ve 
olayda yol gösterici vazifesi görmüştür. 

 
1.Destan Dizisi  
Destan dizisi Orta Asya’nın zor bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu 

Han’ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız’la, Gök Sarayı’nda Alpagu 
Han’ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu 
ikilinin imkânsızı başarmalarını anlatmaktadır. 

Dizi, kesin bir tarih vermemekle birlikte geçmişe uzanan bir hikâyeyi 
konu edinmektedir. Türkler’in İslamiyet’i kabul etmesinden önce, tah-
mini olarak sekizinci yüzyılda yaşandığı var sayılan bir hikâyedir. 

Dizi herhangi bir şekilde gerçeklere bağlı kalınmadan bir hayal dün-
yası yaratılarak oluşturulmuş ve diziyi izleyen seyircinin yorum kabili-
yeti ile diziye dâhil olması sağlamıştır. 

 
2.Destan Dizisi Birinci Bölümde Yer Alan Mitolojik Unsurlar 
2.1.Dağ/ Taş Kültü 
İster kozmik bir dağ olarak dünyanın ekseni, imparatorluğun mer-

kezi olsun, ormanlık bir yer, karla kaplı, ulaşılmaz ve gizemli, isterse göğe 
daha yakın yüksekçe bir yer olsun dağ, Türklerin dinsel tasarımlarında 
her zaman önemli bir rol oynamıştır. (Roux 2011: 62)  

Şiirsel mitolojik dünya modelinde dağ, dünyanın öz motifidir. Evren-
sel düzenin bütün parametrelerini kendinde toplayan dağ, dünyanın tam 
merkezinde yükselen, kutsal güç kaynağıydı. Ulu başlangıç, kök, soyun te-
meli ve anayurdun sembolü gibi algılanmıştır. Bu anlamda dağlara ta-
pınma, Türk kozmogonik görüşler sisteminde de önemli bir yer tutmuş-
tur. (Beydili 2004: 145)  

Dağlar tapınma unsuru veya ibadet mekânı olmasının yanı sıra 
Tanrı’ya en yakın yerler olduğu için dilek dilenen yerlerdir. (Gümüş 
2021: 338)  

Dizi Akkız karakterinin bir dağın zirvesinde gördüğü rüya ile başla-
maktadır. Diziye başlar başlamaz karşımıza çıkan ilk unsur dağ/taş kültü 
olmaktadır. Dizi başlangıcından sonuna kadar en çok kullanılan unsur 
dağ/taş kültüdür. 
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2.2.Su Kültü 
Yaratılışın başlıca unsuru olarak görünen su, çeşitli mitolojik sistem-

lerde ilk başlangıçla bağlıdır, ilk kaosu tanıtır ve onun eşdeğeri yerine or-
taya çıkar. Kaosun kendi tanımındaki en önemli yönlerden biri su kavra-
mıyla olan bağlılığıdır. Yılın değiştiği anda suyun durması ve bir anda de-
ğişmesi inana, suyun ilk kaosu temsil ettiğinden ileri gelir. (Beydili 2004: 
501)  

Suyun içindeki mevcut güç farklı biçimlerde belirir ve göl,  Su Kay-
nakçaları, Nehirlerde ya da Türk topraklarındaki tüm "kutsanmış su-
lar"da yaşar. (Roux 2011: 115)  

Türkler yaratılışın başlangıcı olan suyu kutsal görür ve ona hürmet 
gösterirler. Su evrenin başlangıcındaki dört temel maddeden birisidir. 
(Ocak 1985: 183)  

Türk kültüründe su temizliğin ve saflığın simgesi olarak anılmakta-
dır. Bu sebeple çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bir kızın güzelliği suya 
benzetilerek “su gibi kız” ifadesi kullanılmıştır. 

Akkız gördüğü rüyada, babasını ıssız bir su kenarında görür. Dizinin 
ilerleyen sürecinde Akkız, Dağ Hanlığı’na gelen Gök Kağanlığı’nın askerle-
rinden kaçarken nehir kenarında Müslüman bir çocukla karşılaşır. 

Akkız, Alpagu Han’ı öldürmek için konak otağına yaklaşmaya çalışır. 
Bu durumu gerçekleştirmek için otağın yanında bulunan nehir yardımcı 
olur. Akkız nehirden karşıya, konak otağına yaklaşmak için nehre girme-
den önce “Atalardan kalan su, analardan kalan su beni kabul et. Ruhumla 
beni koru.” der  

 
2.3.Ateş Kültü 
Türklerin inanç sisteminde ateş; Tanrı ile ölümlüler arasında bir ha-

berleşme unsuru, ölümlüleri Tanrıya ulaştıran bir aracı, aile fertlerini ve 
milletin fertlerini bir araya getiren birleştirici (ocak) vazifesini görmekte-
dir. Özetle ateş ısıtma, ısıtma, pişirme, haberleşme, birleştirme, sağaltma, 
barınma, korunma, sosyo-ekonomik yapılanma gibi birçok noktada insa-
noğluna hizmet eder. (Bayat 2007: 124). 

Evrenin varlığını oluşturan dört temel unsurdan birisi olan ateş, bün-
yesinde hem iyiliği hem de kötülüğü barındırmaktadır. Ateş yakıp yok et-
mesiyle kötülüğü, ısıtıp ısıtması ve pişirmesiyle de iyiliği sembolize eder. 
Ateş insanoğluna iyiliğinden dolayı hürmet görür, cezalandırıcı yönüyle 
de insanoğlunun çekindiği kutsal bir varlık olarak algılanır. İnsanoğlu-
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nun uygarlık noktasında gelişimini sağlayan ve insanı doğanın zorlu ko-
şulları karşısında üstün kılan ateşin Türklere Tanrı Ülgen tarafından ve-
rildiğine yönelik inanışlar söz konusudur (İnan 2015: 66, Ögel 2014: 55, 
Beydili 2004: 437). 

Kamların hastayı tedavi ederken ateşin üzerinden atlatmaları, ateş 
etrafında dönmelerini sağlamaları veya yalın ayak ateş üzerinde yürüt-
meleri bu arındırma ve sağaltma beklentisiyle ilgilidir. (İnan 2015: 68)  

Dizide pek çok sahnede ateş unsuru yer almaktadır. Birinci bölümün 
son kısmında Akkız Alpagu Han’ı öldürme fırsatını yakalamak için konak 
çadırının kurulduğu yerde yangın çıkarır. 

 
2.4.Alp Tipi 
Alp sözcüğü; yiğit, kahraman, cesur anlamlarına gelmektedir. Altay, 

Kırgız ve Kazak Türkçelerinde bu söz “alıp” seklinde kullanılmaktadır. 
Alp sözcüğünü yerine; batur, sökmen ve çapar gibi sözcükler de kullanılır 
(Elçin 1997: 52). Türk kültüründe alp, daha doğmadan önce olağanüstü-
lüklerini göstermeye baslar (Çobanoğlu 2011: 101-106). 

Alp tipi kahraman genellikle olağanüstü bir şekilde doğar. Kahrama-
nın görüntüsü de olağanüstüdür. Çok küçük yaşlarda olağanüstü özellik-
ler sergiler. Delikanlılık çağına ulaştığında ise akıllı, cesur ve güçlü bir yi-
ğit olur. Alplerin bu denli güçlü ve kuvvetli olmalarında Türklerin göçebe 
yaşam biçimlerinin getirdiği zorlukların etkisi büyüktür. 

Bir kişinin alp adını alabilmesi için erdemli ve hünerli olması gerek-
tiği ifade edilmektedir. Alçak gönüllü, dürüst, cömert olmak ve konukse-
ver olmak erdemliliktir. Alp gönlünü yüce tutmalı, malına kıymalı, evine 
konuğu gelmeli ve yalan konuşmamalıdır. Bunlar alp için erdemdir. Baş 
kesmek, kan dökmek, ata binmek ise hünerliliktir. Ancak erdemli ve hü-
nerli kişi alp olmayı hak etmektedir. Doğa ile iç içe bir yasam tarzını be-
nimsemiş bir toplumun ferdi olan alp, hayvanı örnek alan, kurdu rehber 
edinen, kuvvete büyük değer veren bir tiptir. O her an mücadeleye hazır 
olmalıdır (Kaplan 2014: 43). 

Alp, mensubu olduğu milletin öz gücünü sembolize eder. O mücade-
lesinde kararlıdır; korkmak, yılmak, geri çekilmek gibi davranışlara te-
nezzül etmez. Alpın en önemli özelliklerinden biri de derin bir imana sa-
hip olmasıdır. Zaten onun gücü gök kaynaklıdır ve Tanrı tarafından veri-
lir. Ona güç veren Tanrı, hayatı boyunca da onu koruyup kollar. Alp ola-
ğanüstü yenilmezliğini Tanrı’nın verdiği güç ve kollamadan almaktadır. 
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Tanrı, alpı karışıklıklar içinde olan yeryüzüne düzen getirsin diye milleti-
nin içine gönderir, adeta onu görevlendirir. Alp bu görevin bilinciyle ha-
reket etmektedir. 

Alp, millet olma bilinciyle milleti için özveriyle çalışır. O, ülküsü olan 
ve millet çıkarlarını bireysel çıkarlarından üstün tutan bir kişidir. Onun 
en önem vatansever olması ve milletini sevmesidir. Göktürk Yazıtları’nda 
Bilge Kağan’ın milleti için gece uyumadığını, gündüz oturmadığını kar-
deşi Kül Tigin ile birlikte ölesiye yitesiye çalışıp az milleti çok yaptığını, aç 
milleti doyurduğunu söylemesi alpın bu bilincinin neticesidir (Ergin 
2012: 42). 

Alp sadece savaşçı bir kişi değildir; o savaşıp idaresi altına aldığı in-
sanları adalet, feraset ve merhametle yönetmeyi bilen birisidir. Alp kişi 
kendini, idare ettiği milletin tüm ihtiyaçlarını gidermekle görevli bilir. 
Destanlarda alplar söyle tarif edilmektedir:  

“Alpların kanı suca aktı, kemikleri dağca yattı (…) yoksulları zengin 
yaptı, yaya gelenlere at verdi, çıplak gelenleri giydirdi.” (Türk Dünyası El 
Kitabı 2: 13). 

Dizide bulunan her hanlığın içerisinde pek çok alp tipi vardır.  
 
2.5.Ağaç Kültü 
Türk Tanrıcılık sisteminde Gök-Tanrı'nın simgelerinden biridir. Bu 

nedenle Türklerdeki ağaç sevgisi ve saygısını hiçbir zaman tapınmak ola-
rak görmemek gerekir. Ağaca tapınma denilen olay, aslında çoğu zaman 
Oğuzların ağaca gösterdikleri saygının bir ifadesidir. (Beydili, 2004: 25)  

Türklerin mitolojik düşünce sisteminde ağaç ile Tanrı arasında bir 
bağ kurulur ve ağaç kutsanır. Türk kültüründe kutsal olarak kabul edilen 
ağaçlara bakıldığında bunların yüksek dağ baslarındaki su kenarlarında 
yetişen tek ağaç olduğu görülür. Onların dağ basında yer alması Tanrı’nın 
yüceliğini, tek olması ise birliğini simgeler durumdadır. Ayrıca Tanrı kutu 
ile zenginleştirilen bu ağaçlar; gölgeli olması hasebiyle sığınılan Tanrı’yı, 
kaba ağaç olması hasebiyle Tanrı’nın ululuğunu, meyvesiz olmasıyla 
Tanrı’nın doğmamış ve doğurmamış olmasını, yaz kıs yaprağını dökme-
mesiyle Tanrı’nın ebedî oluşunu simgeler (Ergun 2004: 160-168, Boratav 
2012: 30). Bu haliyle adeta Tanrı’nın yeryüzünde vücut bulmuş hali olan 
ağaçlar Tanrı’nın yaratma özelliğini de bünyesinde bulundurmaktadır. 
Türkler kendilerinin ağaç aracılığıyla Tanrı tarafından yeryüzüne gönde-
rildiğine inanırlar. Bu inanış etrafında ağaçtan türemeye dair birçok an-
latı oluşur. 
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Özetle söyleyecek olursak Türk düşünce sisteminde ağaç:  
1) Tanrı kutuna sahip ecdat ana/ata 2) Dünyanın direği 3) Aile ve dev-

letin simgesi 4) Üreme ve doğumun simgesi 5) Sığınak ve koruyucu 6) Ya-
sam ve yeniden doğuşun simgesi 7) Bolluğun bereketin simgesi 8) Talihin 
simgesi 9) Tanrı’ya ulaşmada aracıdır. Türklerin mitolojik düşüncele-
rinde bu anlamlarla donatılıp kutsanan ağaca zarar verenin basına bela-
ların geleceğine inanılır. Ağaç üzerine ant içilmesi de onun kutsallığının 
bir neticesidir (Beydili 2004: 28). 

Dizide ormandan geniş sahneleri yer almıştır. Ağaçlar gizleyici, ko-
ruyucu vasıflarında bulunmuştur. 

Akkız ağaç üstünde Gök Sarayı’nı gözetleyerek düşmanın yapacağı 
eylemleri takip etmiştir. 

 
2.6.Kurt 
Türk mitolojik geleneğinde önemli bir yer tutan varlık. Aziz ve kutsal 

yüzlü bilinen kurtla ilgili Türk mitolofik-âyinsel geleneğinde, çok sayıda 
inanış, yasaklama ve sınamalar vardır. O, hem Bozkurt'un şahsında bir 
kültürel kahraman hem de insanları hastalıklardan koruyan kurtaran bir 
güçtür. (Beydili, 2004: 350)  

Kurt anlatılarda genellikle koruyucu ve yol gösterici olma özellikle-
riyle ön plana çıkmaktadır. 

Kurt Türk mitolojisinde kendisinden türediğine inanılan ecdat konu-
mundadır. Bozkurt ve Türeyiş Destanları bunu en iyi anlatan örneklerdir. 

Dizide Akkız’ın ilk sahnede de yanında bulunan ona yoldaş ve yar-
dımcı rolünde “Börü” isimli kurt bulunmaktadır. 

 
2.7.At 
Atlı-göçer evli bir yasam tarzı benimsemiş olan Türkler için at, ya-

samın merkezinde yer almaktadır. Türk için at; sadece bir binek hay-
vanı değil, aynı zamanda savaş aracı, yiyecek, giyecek ve içecek kaynağı, 
bir ticaret unsuru ve kutsal sayılan bir hayvandır. Türkler at sayesinde 
topraklar asarak birçok ırkı kendisine bağlar ve onları idare etmek 
üzere yeryüzündeki ilk siyasî birlikleri meydana getirip ilk kanun ko-
yucu milletlerden biri olur. Türk kültürünün ve sosyal yaşamının geliş-
mesinde at en önemli rolü oynamaktadır. (Kafesoğlu 1998: 226, Kaplan 
2012: 12)  
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Uçabilme özelliğine de sahip olan atlar, gök ve yer âleminde hatta 
yer altında yasayabilmektedirler. Zaman ve mekân kavramını ortadan 
kaldırabilen bir hıza sahip oluşları da destanlarda at motifinin özellik-
leri arasındadır. Tavsiyede bulunma, tehlikeleri önceden sezinleme gibi 
insanî nitelikler atı, kahramanın ayrılmaz parçası haline getirmektedir. 
Olağanüstü büyüme özelliğine, büyü gücüne, olağandışı fizikî güce sa-
hip olma özelliği ile destanlarda yer alan at, destan kahramanlarının 
yanlarından ayırmadıkları kılavuzlarıdır ve atları onların hayat güven-
celeri gibidir.  

At gök ve yer unsurlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle Gök Tanrı ve 
Yer-Su ruhlarıyla bir bağ kurulur. Sözlü anlatıların çoğunda atın gökyü-
zünden kanatlı olarak indiğine hatta Türk’ün de at ile birlikte gökten 
indiğine dair ifadeler söz konusudur. Gökyüzünde yer alan Süt Gölü’nde 
yasayan ve tulpar olarak bilinen atlar Tanrı’nın (bazı Türk boylarının 
anlatılarında Ürün Ay Toyon adlı Tanrı’nın) isteği üzerine yere iner. At 
hem gökle hem de su ile ilişkilendirilir. Çoğu zaman da su unsurunun 
hayvan biçimli timsali olarak algılanır (Roux 2005: 43, Çınar 1993: 20, 
Çoruhlu 2011: 162). 

Dizide her kahramanın atı vardır ve bu atlar genellikle sahibinin yol-
daşıdır. 

 
2.8.Kartal 
Türk dilinde çalkara kuş, tuygun, kara-kuş gibi adlarla da anılan kar-

tal, başlı başına kuvvet ve yücelik sembolü, göklerin mutlak hâkimi ve 
kuşların kralı sayılmaktadır. 

Her ülkede ve her kültürde uçuş yüksekliği, uçuş hızı, erişilmesi güç 
yuvası, görüş gücü ve uzun ömrü ile hep ön planda tutulmuş ve bayrak-
larda saltanat sembolü olarak yer almıştır. 

Diğer geniş kanatlı olan yırtıcı kuşlar gibi tanrısal güce sahip oldu-
ğuna, yeryüzünün üstünde uçarak onu kötülüklerden koruduğuna ina-
nıldığından kartalla ilgili tüm ilkel inançların birleştiği yargılar hep aynı 
noktada kesişmektedir. Türk kültüründe olduğu gibi pek çok ülke folklo-
runda kurtarıcı, yardım edici, uyarıcı uğurlu bir kuş olarak görülen kar-
talın totemizmle ilgili olduğu da düşünülmektedir.  

Yakut Türklerinde and, kartalın adıyla yapılır, evlerinin çevresinde 
kartal gören Yakutlar ona et ziyafeti çeker, yanlışlıkla kartal öldürülürse 
cenazesi törenle şamana kaldırtılır. Kızılderililer fırtına kuşu deyip tanrı 
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saydıkları kartal tüylerini koruyucu etkisine inandıkları için kalkanları-
nın çevresine takmışlardır.  

Kartal gözlerini kırpmadan güneşe bakabildiğinden çok yükseklere 
çıkabilen, buna karşılık her şeyi ayrıntılı olarak görebilen, gözünde iki re-
tinası olan, gözleri çok keskin bir kuştur. 2000 metreden otlar arasında 
kamufle olmuş tavşan ya da bir kuşu rahatlıkla seçebilir. İstediği görün-
tüyü 6 ile 8 misli oranda büyütebilir. Bir insanın parça parça bakarak al-
gılayabileceklerini bir bakışta bütün olarak algılar. 4500 metre yüksek-
likte uçarken gözleriyle 30.000 hektarlık alanı tarayabilir. Onun ateşin 
bile üstesinden geleceğine inanılmış, hız ve kapıcılığı ile yıldırımla bile 
uzun süre yarışması nedeniyle sağlıklı yaşamla özdeşleştirilmiştir. 

Orta Asya Türklerinde koruyucu ruh olarak kabul edilen kartal mo-
tifinin, Şaman inanışından Yakut Türklerine geçtiği ve oradan da Orta 
Asya Türklerine geldiği bilinmektedir. Şaman inanışında her insanın kuş 
şeklinde bir koruyucu ruhu olduğu ve insan öldüğünde bu ruhun da göğe 
yükseldiği inanışı hâkimdir. (Yardımcı 2014: 62-63)  

Dizide Gök Kağanlığının kartal başlı tahtı bulunmaktadır. 
 
2.9.Köpek 
Tıpkı kurdun (böri) olduğu gibi, Köpeğin de eski Türklerin mitolo-

jisinde benzer bir yeri vardır ve belli ölçüde onunla yer değiştirebilir. An-
cak köpek çok daha önemsiz bir rol üstlenmekte ve oldukça seyrek görün-
mektedir. (Roux 2011: 87)  

Eski Türk inanışlarında köpekle ilgili pek çok tasavvur yer almakta-
dır. Altay yaratılış tasarımında ilk insanı veya yasak meyveyi bekleyen 
ancak Erlik tarafından kandırıldığı için görevini yerine getirmeyen köpek 
lanetli hayvan olarak yer alır. (Ögel 2014: 465) Ayrıca kamlık ayinlerinde 
zayıf kamların yer altına inmek için köpek donuna girmesi onun kötülük-
ler diyarı olan yer altı ile ilişkilendirilmesine ve olumsuz anlamlar yük-
lenmesine neden olmuştur. (Korkmaz 2008: 102)  

Türk boylarında köpeğin olumlu yönlerinin öne çıkarıldığı hatta kut-
sandığı görülür. Türk boyları arasında köpeğin ecdat hayvan olarak seçil-
mesi onun Türk düşünce sisteminde tamamen olumsuzlanmadığını gös-
termektedir. Eski Bulgar Türklerinin köpeği kutsal gördükleri, onun 
adına kurbanlar sundukları ve yemin etme ritüellerinde köpeğin yer al-
dığı kaydedilmektedir. (Caferoğlu 1988: 6)  

Dizi de köpek, yavru köpek olarak gösterilmiş ve ele alınmıştır. 
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2.10.Koyun 
On İki Hayvanlı Türk Takviminde yıl simgesi olarak kullanılan ko-

yun, eski Türklerin sosyal, ekonomik ve iktisadî yaşamında attan sonra 
en önemli rolü oynayan hayvandır. Koyun Türklerde yiyecek, giyecek, 
içecek ve kullanım eşyaları için bir kaynak olmasının yanı sıra ticaret un-
surudur. Bolluk, bereket ve huzurun simgesi olan koyun Tanrı’ya kurban 
olarak sunulur. Ak koyun göğe ve ata ruhlarına, kara koyun ise yere kur-
ban olarak verilir. (Korkmaz 2008: 101)  

Dizide Akkız’ın nehir kenarında karşılaştığı Müslüman çocuğun ko-
yunları vardır. Çobancılık yapmaktadır. 

 
2.11.Yılan 
Şeytani varlıkların en sık rastlanan hayvansal şekillerinden biri. Mi-

tolojik görüşlerde, yılan ayrıca yer ve su ile bağlantılandırılır ve şeytanî 
tabiatlı varlık gibi şaman davulunda da yeraltı dünyasıyla bağlantıyı sem-
bolize eder. (Beydili, 2004: 616)  

Yılan, Türklerin mitolojik inanışlarında su ve yer altı ile ilişkilendiri-
lir. Kamların ayinlerinde esrik seyahat aracı olarak kullanılan ve bazen 
onların koruyucu ruhu olan yılan; “ölümsüzlüğü, kötülüğü, şekil değiştir-
meyi, tekrar tekrar yaşamayı” sembolize etmektedir (Seyidoğlu 1998: 86). 
Yılan, kötülükleri çağrıştırmakta ve düşmanlığı, soğukluğu simgelemek-
tedir. Şeytani varlıkların vücut bulmuş hali olarak algılanan yılan, kam-
ların davullarında da demonik varlıkların diyarı olan yer altı dünyasını 
sembolize etmektedir (Beydili 2005: 616). 

Bozkırlarda bulunan mezarların başındaki birçok heykelin, uzun ör-
gülerden oluşan bir saç şekli vardır. Eğer geleneklerin devamlılığım ka-
bul edecek olursak, bu saç şekli ancak bir yılan ya da bir kamışın biçimini 
yansıtabilir. En azından daha sonraki dönemlerde, saç örgülerini bunla-
rın yardımıyla betimlerler. (Roux 2011: 139)  

Dizide Günseli Hatun, eltisi Mei Jin için dokuz başlı yılan benzetme-
sini yapmıştır. 

 
2.12.Rüya 
Bir kimsenin uyku esnasında zihninden geçen hayal dizisi olarak ta-

nımlanan rüya; eski Türk inancında ruhlar âlemiyle irtibatı sağlayan yol-
lardan birisi olarak görülür. Kamların, sade kişilikten kamlığa geçişi rü-
yada ruhlar ile kurduğu irtibat ve görev tebliği sonucu gerçekleşmektedir. 
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Kamlık dönemine ait olan bu algı ve rüyaya yüklenen anlamlar sonraki 
süreçlerde de benzer bir şekilde varlığını sürdürür. Türk sözlü anlatı ge-
leneğinde rüyalar anlatıda olayların ortaya çıkmasında etkin bir rol oy-
nayabilir ve anlatının içeriği rüya motifi etrafında şekillenebilir. Ayrıca 
rüya motifi anlatıda olayları birbirine bağlamada rol oynamaktadır. Aynı 
zamanda sözlü anlatının sanat değerini arttıran bu motif anlatıdan çıka-
rıldığında olay örgüsünde kesintiler meydana gelebilmektedir. Rüyalar 
anlatı içinde gelecekten haber verme ve uyarma işleviyle anlatının son-
raki bölümlerinin şekillenmesini sağlar. Türk sözlü anlatılarında rüyanın 
diğer bir işlevi kahramana rehberlik etmesidir.  

Akkız dizinin başında bir rüya görmüştür ve gördüğü bu rüya dizinin 
tüm akışını etkileyecek olayların yaşanmasına sebep olmuştur. 

 
2.13.Kansız Kurban 
Kansız kurban genellikle saçılardır. Bu saçılar çeşitli ruhlara sunulan 

nesnelerdir. Bu uygulama bütün Türk topluluklarında vardır. Günü-
müzde de varlığını sürdürmektedir. 

Dizide yapılan ayinler sırasında “ıslıklı ok” ve “yere buğday saçarız 
ki barış ola, toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya, atları salarız ki bizi 
muştılaya” şeklinde dile getirilmiştir. 

 
2.14.Kılıç 
Gücün ve üstünlüğün simgesidir. 
Dizi de her savaşçının elinde kılıç vardır. Dizinin ana karakterlerin-

den olan Akkız ve Alpagu Han’ın kılıçlarını kullandıkları sahneler etkile-
yici bir biçimde verilmiştir. 

 
2.15.Ok 
Ok, kılıç gibi gücün ve üstünlüğün simgesidir. Türk toplumlarında ok 

çok değerlidir bu sebeple çoğu anlatıda sıkça yer alan motifler arasında 
değerlendirilmektedir. 

Dizide ok atmanın bir hüner işi olduğu yansıtılmıştır. Akkız ve Ya-
man arasında ok atma konusunda sürekli bir rekabet hâkimdir. 

 
2.16.Mavi 
Mavi gök ile yağız yer arasında özgürce yasayan Türklerin düşünce 

dünyasını meşgul eden en önemli husus, bir kubbe seklinde tepelerinde 
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duran sonsuz gökyüzüdür. Gökyüzünün sonsuz maviliği, Türk’ün kalbin-
deki özgürlük ve akıncılık duyguları ile birleşir. Bu durum Türklerin dü-
şünce dünyalarında gök ve göğe dair her şeyin kutsal sayılmasını da be-
raberinde getirir. Türkler; tüm evrenin üzerinde yer alan ve Tanrı’nın 
mekânı olan aydınlık dünyaya “gök” adını verirler, ona “gök kubbe” der-
ler. Bu aydınlık dünyada oturan ve tüm evreni, evrendeki canlı cansız her 
şeyi yaratan kudret sahibi Tanrı’ya da Gök Tanrı diye seslenirler. Kendi-
lerinin Tanrı tarafından gökyüzünden indirildiğini düşünen Türkler, ken-
dilerine de Göktürk adını layık görürler. Burada gök sıfatı renk bildirme-
nin yanı sıra mense de bildirir. (Ögel 2014b: 192, Gabain 1968: 107, Bayat 
2007: 71)  

Eski Türkler, daha sonra Hızır’a dönüşecek olan zor zamanlarda or-
taya çıkan ve insanlara yardım eden gök sakallı kocalar inancına sahiptir. 
Burada kutsal sayılan, ilahî gücü bulunduğuna inanılan kocalara göksa-
kallı sıfatının verilmesi gök renge atfedilen kutsiyetten ileri gelmektedir. 
(Ögel 2014b: 113)  

Türklerin yaratılış söylencelerinde dünyadaki ilk rengin gök olduğu 
görülür. Hiçbir şey yaratılmamışken her yer gök denizdir; sadece gök de-
niz ile gök renkteki gökyüzü mevcuttur. (Ögel 2014a: 499). Gök sonsuzlu-
ğun da simgesidir. Sonsuzluk ise ölümü çağrıştırmaktadır. Bu açıdan gök 
renk başlangıç ile sonun sınırı olarak kabul edilir. (Bayat 2007: 71)  

Gök rengin Türkleri çağrıştıran bir renk olduğunu gökyüzü rengine 
diğer ırkların turkuaz demeleri göstermektedir. Gök renk; insanoğlunu 
sonsuzluğa bağlayan ululuk ve yüceliğin simgesidir. İnsanlara bolluk, re-
fah, bereket, aydınlık gökten geldiği için göğün rengi olan gök renk de bol-
luk ve bereketin sembolü olarak görülür. (Gümüş 2021: 401)  

Dizide Akkız’ın gördüğü rüyada üzerinde mavi bir elbise vardır. Ay-
rıca bu rüyasında babası Akkız’a gök boncuklu bir ok vermiştir. 

 
2.17.İki 
İnsan yaşamının ve düşüncesinin her alanında ikiye bölmelerin, çift-

lerin ve ikili yapıların ağırlıklı konumu göze çarpmaktadır. _ki daima 
ilahî birlerden ziyade iki görece biriminin karşılaşmasının simgesi duru-
mundadır. Eski mitolojik inanışlarda iki, bir olan Tanrı’nın karsısındaki 
kötücül varlığı simgeler ve evren tasarımında düalist bir yapıyı ortaya çı-
karır. Bu tasavvura göre; iyi ve kötünün, Tanrı ve Şeytan’ın, yer ve göğün 
düalizmi evreni oluşturmaktadır. Türk yaratılış efsanelerinde de düalist 
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bir yapı söz konusudur. Kâinatın başlangıcından itibaren iki temel güç 
vardır; bunlardan birisi Tanrı Ülgen, diğeri ise Tanrı’ya isyan ederek 
onun karsısında yer alan kötü ruhların başı Erlik’tir (Ögel 2014: 464). 

Dizide Akkız Alpagu Han’ın askerlerini iki oku aynı anda yayda gerip 
atarım iki kişiyi birden öldürmüştür. 

 
2.18.Üç 
Üç sayısı, kapsayıcı ve bütünleyici bir sayıdır. Aynı zamanda üç fel-

sefe ve psikolojide sınıflandırma sayısı olarak kullanılmaktadır. Üç bek-
leme ve sona ulaşma ifade etmektedir. Yineleme ifadesi olarak da kulla-
nılan üç sayısı özellikle dinî ritüellerde ve sihir/büyü gibi uygulamalarda 
sıkça yer almaktadır. Ayrıca kapsamlı üç, basit yuvarlak bir sayıya çevri-
lebilmektedir. İlk insan evrende ilkin suyu, havayı ve toprağı görür ve 
üçlü dünya tasarımını geliştirir. Yine evrendeki maddenin üç halini (katı, 
sıvı, gaz) bilir, yaratılan şeylerin üç grup (mineraller, bitkiler ve hayvan-
lar) olduğunu keşfeder. Evrendeki pek çok şey üç boyutta algılanmakta-
dır. Örneğin mekân üç boyutludur; uzunluk, genişlik, yükseklik (Schım-
mel 1998: 69-97, Durbilmez 2005: 4). Zaman kavramı da insan zihninde üç 
boyutludur: geçmiş (ertmiş) zaman, şimdiki (közünür) zaman, gelecek 
(kelmedük) zaman. Ayrıca Türklerin yaratılış destanlarında da üç bölge 
prensibine bağlı olarak evren tasavvurları gök, yeryüzü ve yer altı olmak 
üzere üç bölgeden oluşmaktadır (Ögel 2014: 423-426 Durbilmez (2010a: 
247) üç sayısı ile alakalı kabul edilmiş olgu ve davranışların kaynağının 
mitolojik algılar olduğunu belirtir ve Türk mitolojisindeki kâinatın dikey 
dünya modeli ve yatay dünya modelindeki üçlü yapının bu sayının Türk 
insanının zihnindeki derin mitolojik köklerinin yansıması olduğunu 
ifade eder. 

İnsan yaşamının doğum, evlilik, ölüm gibi üç geçiş dönemini kapsa-
ması da üç sayısının kutsiyetini göstermektedir. Günlük kullanımda ve 
sözlü anlatılarda süreç, hamle, iyi haber, tekrar, tamamlanma durumla-
rını anlatan üç sayısı aynı zamanda gittikçe artmayı da işaret eder (Schım-
mel 1998: 69-97). 

Üç sayısının Türk mitolojisinden gelen kutsallığı İslami dönemde de 
güçlenerek varlığını korur. Türk mitolojisinde mevcut olan yerler-gökler-
sular üçlemesi halk anlatı ve inançlarında bu motifin her daim canlı kal-
masını sağlamaktadır (Durbilmez 2008a: 216). 

Alpagu Han’ın üç oğlu vardır. 13 köle, 30 sandık altın. 
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2.19.Ant 
Ant, söz verme anlamına gelen ve sözün kutsal gücüne olan inanışı 

içeren bir uygulamadır. Bir takım nesnelerden de yararlanarak karsıda-
kini ikna etmek amacıyla söylenen çoğu zaman kalıplaşmış sözlerden 
meydana gelen ikna sözlerine ant denmektedir. Bir bakıma kişinin karsı-
sındakine garanti vermesiyle her iki tarafın da rahatlamasını sağlayan 
ant sözlerinin büyülü bir gücünün olduğuna inanılmaktadır (İnan 1987: 
279, Bayat 2007: 16, Kaya 2007: 794). 

Annesinin ölümünü kabullenemeyen Batuga Alpagu Han’a ona 
“ölünceye dek konuşmayacağına dair” ant etmiştir. 

Çolpan Han, kız kardeşi ve babasının yuğ törenlerinde “Gök, Dağ’ın 
önünde diz çökmeden bu ruh bu bedenden göçmeyecek.” diyerek ant iç-
miştir. 

 
2.20. Alkış 
Alkışlar, teslimiyeti, inanmışlığı ve ümidi içeren iyi dileklerden olu-

şan kalıplaşmış sözlerdir. Övme, takdir etme anlamına gelen alkış, alkış-
lamak gibi eylemler de dua niteliğindeki iyi duyguların biçimsel ifadele-
ridir.  

Dua edilirken sözlerin yanı sıra, diz çökme elleri havaya açma, gök-
yüzüne bakma, başı sağa sola hafifçe sallama gibi birtakım bedeni hare-
ketlere de başvurulur. Hz. Muhammed’in ‘Darlık zamanında Allah’ın ken-
disine yetişmesini isteyen kimse, genişlik zamanında çok dua etsin’ hadisi 
duanın önemini vurgulayan ifadelerdir. 

Asıl amacı insanların iyi kileri için içtenlikle söylemek olan ve söy-
lendiği andaki duygularını ifade etmesi bakımından önemli olan dualar 
hayatın her safhasında görülmektedir. Hemen her şahıs için söylenilen 
dualar genellikle başa Allah, Ya Rabbi gibi nidalar getirilerek ‘Allah’ım 
sen yardım et’ biçiminde söylenmektedir. 

Kısa ve yalın ifadeler olan dualar ‘Allah utandırmasın, Allah kalbine 
göre versin, Allah dert verip derman aratmasın, İki cihanda aziz olasın’ 
biçiminde sevilen ve mutlu olması istenen kişiler için yaygın olarak söy-
lenmektedir. 

Yemek sofrasında “Esenlikler içinde olun.”. 
Çalayır, Batuga ve Kırçiçek için hazırlanan gelin alayının ardından; 

“Gök Tengri yolunuza akarsu çıkarsa, sığ geçit versin. Yüce dağ çıkarsa 
yüksek aşık versin. Su gibi gidip su gibi gelesiniz.” Gidenlerin ardından su 
dökme. 
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2.21. Kargış 
Kargışlar, çaresiz kalan, acı çeken, kötülüğe uğrayan bir kişinin ra-

hatlamak, sinirlerini yatıştırmak için söylediği kötü dilekler içeren kalıp-
laşmış söz kümeleridir. 

Halk arasında ‘ah etmek, inkisar, kargış, lanet etme ve karış’ gibi ad-
larla da bilinmektedir. Söylendiği andaki duyguları ifade etmesi açısın-
dan önemlidir. İnsanın karakter yapısına, o anki psikolojik durumuna, 
zamana, çevreye ve koşullara bağlı olarak doğaçlama olarak söylenen 
beddualar konuları bakımından geniş bir yelpazeye sahiptir.  

Bir kimsenin kötülüğünü dileme anlamına gelen kargış, adaletsizlik 
ve çaresizliğe karşı manevi anlamda bir tepkidir. Tanrı’ya yakarış niteli-
ğinde olan kargış, bir nevi büyü karakterli sözlerden meydana gelir. Türk-
ler kargısın mutlaka tutacağına inanırlar ve bu sebeple kargış almaktan 
korkarlar. 

Kargış; haksızlık ve adaletsizliğin yanı sıra sinirlenme anında da ve-
rilir. Destanlarda kargış andı kuvvetlendirmek amacıyla da kullanılmak-
tadır. Ant içen kişi kendisini inandırıcı kılmak için andını tutmadığı tak-
dirde bir belaya maruz kalmayı dilemektedir. Destanlarda bir zulüm veya 
haksızlık karsısında, sinirlenme neticesinde ve ant içme esnasında kişinin 
kendisine ya da karsısındakine kargış verdiği tespit edilmektedir. Kargış 
alan kişinin mutlaka felakete uğraması ise kargısa dair inancın gücünü 
ortaya koymaktadır. 

 
2.22.Arbıs/Arbız 
Altay Türkleri arasındaki şamanlık geleneğinde şaman cübbelerinde 

çeşitli semboller yer alır. Bunlardan biri “Arba” denilen ve ölüler saltana-
tının denizinde yaşadığına inanılan bir canavardır. Bir çeşit koruyucu 
ruh olarak düşünülen bu ruh Hakaslar arasında “tös” adını alır. Tösleri 
yediren ve özel dualar bilen kişilere ise “Arbağcı” denilmesi dikkate de-
ğerdir (Beydili 2004: 66). 

Tılsım Hatun ve Toygar Han’ın ölümü üzerine obadakiler “obayı al-
bız bastı.” şeklinde sagular söylemişlerdir. 

 
2.23. Ölüm 
Eski Türkler ölümü bir dünya değişimi olarak algılamaktadır. Sinek 

veya kus seklinde tasavvur edilen ruhun bedenden çıkıp gitmesiyle ölüm 
gerçekleşmektedir. Eski Türklere göre ölen kişi kötü ruhlu biri ise onun 
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mekânı kötü ruhların barındığı yer altıdır; eğer ölen kişi iyi bir ruha sahip 
ise öldüğünde onun ruhu yükselerek Tanrı’ya ulaşmaktadır ve onun yeri 
kutsal göklerdir (Beydili 2005: 454-455). 

Eski Türk boylarının zihninde ölüm hadisesi olağanüstü güçlere bağ-
lanır ve bir takım mitolojik inanışları, bu inanışlara bağlı pratikleri ortaya 
çıkarır. Bu pratiklerden birisi de yuğ törenidir. 

Dizide Tılsım Hatun, Dağ Han’ı Toygar Han ve Evren Alp, Alpagu Han 
tarafından ihanetle suçlanıp öldürülmüşlerdir. 

 
2.24. Yas/ Yuğ Töreni 
Ölen kişinin ardından yas tutulması ve bu yasa bağlı olarak bir takım 

pratiklerin uygulanması Türk boyları arasında yaygın bir kültürel unsur 
olarak kendisini göstermektedir (Köprülü 1980: 72). Ölen kişinin cenaze 
töreninde özel olarak sıgıtçılar (ağıtçılar) hazır bulunur ve orada bulunan 
herkes mutlaka ağlar. 

Eski Türkler cenaze törenine çok kişinin katılmasının ve ölen kişi için 
çok kişinin ağlayıp yas tutmasının ölünün ruhunu yücelteceğine ve mem-
nun edeceğine inanırlar. Yas esnasında ne kadar yüksek sesle ağlanırsa 
ve ölünün geride kalan yakınları ne kadar çok kendisine zarar verirse 
ölünün ruhu o kadar memnun kalacak ve aynı zamanda bu yas töreni 
onu diğer ruhlardan üstün kılacaktır. Görüldüğü gibi bu yas töreni uygu-
lamalarının amacı ölen atanın ruhunu yüceltmektir, yani yas töreni ata-
lar kültüne bağlı bir uygulama olarak kendisini göstermektedir. 

Yas tutanlar bağıra çağıra ağlar, yüzlerini parçalayıp keserler (İnan 
2015: 196). Bunun yanı sıra üstünü basını yırtmak, saçını yolmak ve kara-
lar giymek gibi uygulamalar yer almaktadır (Erdem 2004: 179, Kalafat 
2011: 46).  

Tılsım Hatun, Toygar Han ve Evren Alp’in ölümleri üzerine Dağ Han-
lığında Yuğ töreni düzenlenmiştir. 

Ölüler keçeye sarılır. Ölülerin ardından halktan birileri yüzünü bı-
çakla keser. 

 
Dizi Mitolojik Unsurlar Açısından Zengin Mi Yoksun Mu? 
Dizi mitolojik unsurlar bakımından oldukça zengindir. İncelenen bö-

lümde pek çok mitolojik unsur yer almaktadır. Bu unsurlar yerli yerinde 
ve tıpkı mitolojide barındıkları anlamlarında kullanılmıştır. 
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SONUÇ 
İncelenen bölümde bulunan unsurlar Türk kültüründe sıkça yer alan 

mitolojik unsurlardır.  
Dizi tarih konuludur ve içerisinde mitolojinin işlendiği görülmekte-

dir. Dizide geçmişte Türklerin nasıl bir yaşam sürdürdükleri hakkında 
bilgi verilmektedir. Dizide kültür aktarımı açıkça sağlanmıştır. Eski Türk 
kültürüne ait olan özellikler ve mitolojik unsurlar yerli yerinde kullanıl-
mıştır.  

Bu şekilde tarihi konulu dizilerin varlığı çağımızın insanını aydınlat-
maktadır. 
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AHMET ERHAN’IN “YAŞAMIN UFUK ÇİZGİSİ”  
KİTABINDA TAMLAMA YAPISINDA  
ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMALAR 

Volkan Temizsu* 
 
GİRİŞ 
Şiir metninde sözcüklerin düzanlamlarından daha çok yananlamla-

rından yararlanılır. Alışılmamış bağdaştırmalar da sözcüklerin yan an-
lamlarına ilişkin yapılardır. Biçembilimde anlamsal sapmalar altında de-
ğerlendirilir. Ortak anlambirimcikleri olmayan veya çok az ortak anlam-
birimciğe sahip göstergelerin bir araya getirilmesiyle oluşurlar.. “Yaşa-
mın Ufuk Çizgisi”, Ahmet Erhan’ın ilk şiir kitabı “Alacakaranlıktaki 
Ülke”den sonra yayımlanan ikinci şiir kitabıdır. Bu yazıda söz konusu 
eserdeki herhangi bir şiir kendi bütünlüğü, şiirlerdeki dizeler bağlamı 
içerisinde değerlendirilmeyeceğinden tümce veya sözce düzeyinde görü-
len alışılmamış bağdaştırmalar dışında sadece tamlama yapısında kurul-
muş alışılmamış bağdaştırmaları saptanacaktır. 

Şiir, şarkı, türkü, dua, slogan, destan, atasözü, özdeyiş, özlü söz, sağ-
söz, duvar yazısı vb. metinler Roman Jakobson’un dilin işlevi olarak be-
lirttiği şiirsel işlevin baskın olduğu sözbilimsel metin tipleridir. Şiir özgün, 
etkilemeye ve duygulandırmaya yönelik yazınsal bir yapıttır (Günay; 292-
293). Şiirde göstergelerin anlam çerçevesi genişletilerek kısa ve eksiltili 
anlatımlar kullanılır. Bu kısa anlatımlarda anlam yoğunluğu sağlamak 
için yananlamlardan, eşadlardan, çok anlamlılık durumundan, karşıtlık-
lardan, benzetmelerden, uzak çağrışımlardan, sesle ilgili benzerlik ve 
çağrışımlardan yararlanılır. Duygu, düşünce ve imgeler kendileriyle ya-
kından ilgili ve doğrudan ilintili göstergelerle değil “uzak çağrışımlar” ya 
da “uzak kavram bağıntıları” adı verilen anlatım biçimiyle yani dolaylı 
göstergelerle aktarılır (Günay, : 300-301).  

                                                           
*  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, 

Sivas, Türkiye ORCID: 0000-0002-7780-2154 
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Ahmet Erhan (8 Şubat 1958 - 4 Ağustos 2013) ; gençlik yılları An-
kara’da geçen, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden me-
zun olan şair, Ankara’da 20 yıl boyunca özel eğitim kurumlarında öğret-
menlik de yapmıştır (Dıvarcı, 2018: 1-4). 1976’da 18 yaşındayken, Ataol 
Behramoğlu’nun yönettiği Militan Dergisi’nde ilk şiirleri yayımlanır. 22 
yaşındayken yazdığı Alacakaranlıktaki Ülke (1981) ile Behçet Necatigil Şiir 
Ödülünü almış ve genç yaşta tanınmaya başlamıştır. 80’li yılların top-
lumcu gerçekçi akımının öncülerinden sayılan Ahmet Erhan’ın şiirinde 
II. Yeni’den de Garip akımından da izler bulunur. Erhan, şiirini II. Yeni ve 
1960 Kuşağı devrimci şiirinin sentezi olan bir eğilimin içinde konumlan-
dırır. Ayrıca şair, toplumsallıkla bireyselliğin bileşke noktasında durdu-
ğunu söyler; kaba bir gerçekliktense kişisel bakış açısına ve duyarlığına 
bağlı bir gerçeklikten yanadır (Dıvarcı, 2018: 26-30).  

Dildeki sözcüklerin tamlama, deyim, tümce, sözce oluşturmak için 
anlamlı, kabul edilebilir birimler halinde bir araya getirilmeleri bağdaş-
tırma; anlam belirleyicileri ve anlam ayırıcıları arasında uyum bulunma-
dan birleştirilmeleri de alışılmamış bağdaştırmalardır (Aksan, 2020: 105-
106). Şiir dilinde sık rastlanan bu tip bağdaştırmalar ancak anlambilim 
aracılığıyla ve göstergelerin anlam çerçeveleri açıklanarak çözümlenebi-
lir. Alışılmamış bağdaştırmaların çoğunda aktarma, özellikle deyim ak-
tarması niteliği görülmektedir (Aksan, 2016: 164). 

İspirli (2021: 336-337) alışılmamış bağdaştırmaları eğretilemenin bir 
türü olarak değerlendirir ve şöyle açıklar:  

 “Eğer bir eğretilemeli ifade şair/yazara özgü olarak ilk kez ortaya çı-
kıp alanlar arasında mantıksal bir bağdaşmadan sapma gösteriyor; alanlar 
arasında daha hâlâ anlamsal bir bağlantı kurulabiliyor ve bunun sonu-
cunda ortaya çıkan karşıtlığı da algılamamızı sağlıyorsa bunun bir alışıl-
mamış bağdaştırma olduğunu söyleyebiliriz.”  

“Yaşamın Ufuk Çizgisi”nde Alışılmamış Bağdaştırmalar 
“Yaşamın ufuk çizgisindeyim 
Ölümle dirimin birleştiği 
Bir kör noktada...” (Erhan, 1997: 11). 

*** 
“Bir ömrün önsözünü bitirdim” (Erhan, 1997: 11). 
“Gömülmeyi boğuk  
Ve dipsiz uçurumlara” (Erhan, 1997: 11). 

*** 
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“Duasız namazlara durdum 
Günde beş vakit, yumruğumu sıkarak 
Ben ki çağdaş dinlerin 
Sadık bir kuluydum” (Erhan, 1997: 12). 

*** 
“Denizin bir derinligi oldugunu, maviden öte 
Her taşın altında kımıl kımıl 
Bir gerçegin durdugunu...” (Erhan, 1997: 13). 

*** 
“Denizin gümüşündeyim, göğüs aylasında” (Erhan, 1997: 15). 

*** 
“Mutluluğun yüzgörümlüğü.” (Erhan, 1997: 15). 

*** 
“Ölümün yüzdelere vurulduğu çağlardan geliyorum” (Erhan, 1997: 16). 

*** 
“Beni söylevlerle, naftalin kokan sözlerle” (Erhan, 1997: 16). 

*** 
“Belleğimin bütün sokaklarına yağmur yağıyor” (Erhan, 1997: 17). 

*** 
“Aynalarda unuttuğum gülümsemelere yağmur yağıyor” (Erhan, 1997: 
17). 

*** 
“Ben topragın ilk gözağrısı, göğün mutluluğuyum 
Bir cırcır böceğiyim belki, şiirin dallarında” (Erhan, 1997: 19). 

*** 
“Ve yazgımın atlaslara sığmayan haritalarını” (Erhan, 1997: 23). 

*** 
“Yaşamımın bütün kökleri uzanıyor avuçlarıma” (Erhan, 1997: 24). 

*** 
“Bir Akdeniz kentinin tuz kokan sabahlarında...” (Erhan, 1997: 24). 

*** 
“Denizin yaladığı kumlara yazılan bir yazı” (Erhan, 1997: 24). 

*** 
“Anımsıyorum, belleğimin duvarlarını göçürmek pahasına... 
Aklımda acıları tutan elekler vardı” (Erhan, 1997: 24). 

*** 
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“Bırakıp gitmelerin durulduğu bir yer yoksa da” (Erhan, 1997: 24). 

*** 
“Bir insanın artık kendine yürüdüğü yerlerde” (Erhan, 1997: 28). 

*** 
“Akdeniz'i bir martının göğü dilimlediği mavilikte” (Erhan, 1997: 28). 

*** 
“Bir çağın alfabesini çözmek” (Erhan, 1997: 31). 

*** 
“Bir irinler tufanında,  
Sorular yangınında kaldım” (Erhan, 1997: 32). 

*** 
“Deniz gümüş gümüş, ağaçlar sereserpe” (Erhan, 1997: 34). 

*** 
“Bırakıp gidecek – ay yorgun işçisi doğanın” (Erhan, 1997: 34). 

*** 
“Gökyüzünde ay, bakacak göz arardı.” (Erhan, 1997: 35). 

*** 
“O, bir gülüştür görülmeyen,  
Bir ağlayıştır duyulmayan” (Erhan, 1997: 37). 

*** 
“Suya çizilen resim” (Erhan, 1997: 37). 

*** 
“O sözcüklerden oluşan yağmur,  
Dizelerle sürülen tarla” (Erhan, 1997: 38). 

*** 
“Acının bütün uçurumlarına indim ve çıktım 
 sevincin bütün dağlarına” (Erhan, 1997: 40). 

*** 
“Yaşamın sonsuzluğunda karar kılan bir umuda” (Erhan, 1997: 43). 

*** 
“Ceplerimde papatyaları unutmaktan sanık ellerim” (Erhan, 1997: 47). 

*** 
“Vitrinlere cepleriyle bakan insanları görmesem, buna bir ad verirdim” 
(Erhan, 1997: 48). 

*** 
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“sabah güneşinin ilk akıntılarında” (Erhan, 1997: 49). 

*** 
“Bir damla kalır gömleğinin içinde 
Uzayıp giden portakal denizinden” (Erhan, 1997: 50). 

*** 
“Islak ağlar geriyor kentin üstüne  
İnce ince yağan bir yağmur” (Erhan, 1997: 51). 

*** 
“Bir irin ırmağına attılar beni” (Erhan, 1997: 61). 

*** 
“Kendi varlığımın ardına düştüm” (Erhan, 1997: 61). 

*** 
“Artık aramayın beni, yaz güneşinin  
Ağlarını serdiği hiçbir kıyıda” (Erhan, 1997: 61). 

*** 
“Ben göğün sevgilisi, denizin oğluydum” (Erhan, 1997: 61). 

*** 
“Dipsiz bir uçurumun koynunda eriyip gider” (Erhan, 1997: 62). 

*** 
“Elimi sürdüğüm her şeyden göveren sözcükler” (Erhan, 1997: 62). 

*** 
“Yaşamın dar yollarında gide gele yoruldum artık” (Erhan, 1997: 63). 

 
SONUÇ 
“Yaşamın Ufuk Çizgisi”nde soyut ve somut kavramlar eğretilemeyle 

(yaşamın ufuk çizgisindeyim, bir ömrün önsözünü, belleğimin bütün so-
kakları, yazgımın atlaslara sığmayan haritaları, yaşamımın bütün kök-
leri, acının bütün uçurumlarına indim ve çıktım sevincin bütün dağla-
rına, ölümün izdüşümü olmuş yüreğim) ; farklı kavram alanına sahip do-
ğaya ilişkin kavramlar eğretileme yoluyla (portakal denizi, denizin gümü-
şündeyim göğüs aylasında) ; kişileştirme yoluyla (yaşamın sonsuzlu-
ğunda karar kılan bir umuda, güneşin yaladığı kumlar, mutluluğun yüz-
görümlüğü, toprağın ilk gözağrısı, göğün mutluluğuyum) ; sıfatların dilde 
eşdizimli olmadığı sözcüklerle kullanımıyla (gömülmeyi boğuk ve dipsiz 
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uçurumlara, her taşın altında kımıl kımıl bir gerçeğin durduğunu) ; oksi-
moron yapılarla (duasız namaz) ; sıfatların soyut kavramları nitelemek 
için kullanımıyla (tuz kokan sabah, naftalin kokan sözler) ; özgün tasa-
rımları yansıtan sıfat-fiillerle (Akdeniz’i bir martının göğü dilimlediği ma-
vilikte, bir insanın kendine yürdüğü yerlerde, bırakıp gitmelerin durul-
duğu yer yoksa da, gökyüzünden ay bakacak göz arardı, ölümle dirimin 
birleştiği bir kör noktada) alışılmamış bağdaştırmaların kurulduğu görül-
mektedir. 

“Yaşamın Ufuk Çizgisi”nde çoğunlukla; biri soyut alana diğeri somut 
alana gönderimde bulunan sözcüklerin bağdaştırılıp özgün tasarımların 
oluşturulduğu, sıfatların dilde eşdizimli olarak bulunmadığı sözcüklerle 
kullanıldığı, farklı kavram alanına ait sözcüklerin eğretileme yoluyla bir 
araya getirildiği tamlama yapıları saptanmıştır. Yoğunluklarına bağlı ola-
rak alışılmamış bağdaştırmaların Ahmet Erhan’ın şiirinde biçemi oluştu-
ran önemli dilsel figürlerden biri olduğu görülmektedir.  
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SÖZDE KIZLAR’DAN  
TÜRKÇE SÖZLÜK’E YENİ ANLAMLAR* 

Ziynet Şeyma Üngör** 
 
GİRİŞ 
Türkçe Sözlük, Türkiye Türkçesinin günümüze kadar hazırlanmış en 

önemli sözlüklerinden birisi olup Türkçenin kelime dağarcığını kapsamlı 
bir şekilde ele aldığı için oldukça önemli bir yere sahiptir. Sözlük’ün Türk 
Dil Kurumunca 1945 yılında yapılan ilk baskısında 15.000, 1955’teki ikinci 
baskısında 35.000, 1959-1966 yılları arasında hazırlanan üçüncü ve dör-
düncü baskılarında 37.000, 1969’daki beşinci baskısında 38.000, 1983 se-
nesindeki yedinci baskısında 40.000 madde başı ve 18.000 madde içi, 
1988’deki sekizinci baskısında 44.000 madde başı ve 18.000 madde içi, 
1998 yılındaki dokuzuncu baskısında 60.000 madde başı ile 14.600 madde 
içi ve 2011 yılında on birinci bakısındaki madde başı ve madde içi toplam 
92.292 söz varlığıyla yayın hayatına geliştirilerek devam etmektedir.  

Bir dilin söz varlığını genişleten yeni varlık, kavram ve olgular karşı-
sında kullanıcılarının benimsediği tavırdır. Son yıllarda dil bilimcilerin 
yoğunluk vererek çalışmalara başladığı sanatçı ve eser sözlükleri bu doğ-
rultuda Türkçe Sözlük’ün söz varlığının daha zenginleşmesinde etkili ola-
caktır. 

 
Yöntem 
Bu çalışmada 240 sayfalık Sözde Kızlar romanının bütün kelimeleri 

tek tek incelendikten sonra Türkçe Sözlük’e katkıda bulunmak üzere yal-
nızca “A” ve “B” maddeleri ele alınarak kısa bir eser sözlüğü oluşturul-
muştur. Elde edilen yeni anlamlar, madde başları veya madde içi birleşik 

                                                           
* Bu çalışma “Peyami Safa’nın Sözde Kızlar ve İstanbul Hikâyeleri Adlı Eserlerinin Sözlüğü 

ve Söz Varlığı” adlı yüksek lisans tezi çalışmam üzerinden oluşturulmuştur. 
** Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Yük-

sek Lisans Öğrencisi. Sivas / Türkiye, e-mail: symngr58@gmail.com, ORCİD: 0000-0001-
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fiil ve deyimlerin ilk olarak Süzük’te var olup olmadığı kontrol edilmiştir. 
Daha sonra Türkçe Sözlük’e yeni bir madde başı oluşturmak yahut mev-
cut olan madde başlarına yeni anlamlar eklemek için kaynak olarak Ferit 
Devellioğlu’nun “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat”, İsmail Parla-
tır’ın “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”, Şemseddin Sami’nin “Kâmûs-ı 
Türkî”, Tür Dil Kurumu tarafından hazırlanan Tarama Sözlüğü I-VIII ve 
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü’ne başvurulmuştur.  

 
Tartışma 
Sözde Kızlar romanında tespit edilen ve Türkçe Sözlük’e eklenmeyi 

amaçlayan yeni madde başları, mevcut maddelere eklenen yeni anlamlar 
ve yeni madde içlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:  

acayip acayip zf. Şaşkın şaşkın, çok şaşkın bir biçimde. “Mustafa Efendi, oğluna 
acayip acayip baktı, güldü.” SK 90. 

Ada öz. a. bk. Büyükada. “Mebrure Hanım, yazın Ada’da, Moda’da, kışın Be-
yoğlu’nda, Şişli’de, kendilerine rahat, âsude yuvalar yaparlar.” SK 130. 

affetmek, -der, →affedersin (veya affedersiniz) 1. Konuşma esnasında sohbete 
katılmak için kullanılan söz. “Affedersiniz Beyefendi, taarruz ne zaman başla-
mış acaba?” SK 59. 

ağız, -ğzı (I), →ağzını açmamak hiçbir şey söylememek, susup kalmak. “O za-
mana kadar hiç ağzını açmayan öteki komşu kadın, doktoru kolundan dürttü.” 
SK 207. 

ağrılıklı sf. Ağrılı olan. “…gözleri çapaklı ve ağrılıklı bir ihtiyar dilenciye babasın-
dan gelen paradan başka ne kadar serveti varsa hepsini verdi.” SK 231. 

ah bir 1. zf. Keşke. “Merak beni öldürüyor, ah bir İstanbul’da olsa...” SK 24.  

al (I), → al al olmak (yüz, yanak, dudak) kıpkırmızı olmak. “Küçüğün al al olmuş 
toplu yanaklarını, sarı, yumuşak saçlarını avuçladı.” SK 234.  

alçaltmak (-i) Sesini kısmak, azaltmak. “Sesini alçaltarak dedi.” SK 123.  

aldatıcılık a. Aldatıcı olma durumu. “Yalancılık ve aldatıcılık buruşuğuyla bu genç, 
tehlikeli ve cazipti.” SK 154. 

Alemdağı öz. a. İstanbul'un Anadolu yakasında, Çekmeköy sınırları içinde bulu-
nan tepe. “Bir cuma günü, Alemdağı’na gitmeye hazırlanırdık.” SK 91.  

almak, -ır … 34. (-den) İstemek. “Sen kefil olsan sarraf Vasil’den alırım.” SK 93. 
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Altınbakkal öz. a. İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesine bağlı bir sokak. “Bu kadının 
oyunu oldu mu bütün Şişli, Altınbakkal’a kadar, erkekli karılı buraya dolarlar.” 
SK 8. 

Amerikan mektebi öz. a. 1876-1928 yılları arasında Bursa'da hizmet veren lise 
düzeyinde bir okul. “Orada Amerikan mektebine leylî verdi.” SK 77. 

amur propr a. Fr. [amour propre] Öz saygı. “Sade menfaat de değil, bir de amur 
propr meselesini hesap et.” SK 168. 

aniverse a. İng. [anniversary] Yıl dönümü, doğum günü. “Monşer, sana bir şey 
söyleyeyim mi, artık çay davetlerinden, aniverselerden, parti döplezirlerden 
bıktım.” SK 43. 

atlamak … 10. (-den), mec. Düşünceler arasına geçiş yapmak. “Fikirleri mevzudan 
mevzuya atlıyor.” SK 114. 

ayrılmak … 4. (nsz.) Çıkmak, silinmek. “Söylediği sözler tekrar tekrar canlanıyor, 
zihninden ayrılmıyordu.” SK 71. 

azizim ünl. Dostum, arkadaşım. “Mebrure pek acayip mahlûk azizim.” SK 94. 

azmak, -ar (II) … 8. (nsz.) Şiddetini artırmak. “Bir aralık bu fırtına o kadar azdı ki, 
Mebrure yatağa girerek kulaklarını yastığa ve yorgana gömdü.” SK 136. 

bağıra bağıra zf. Bağırarak. “Koşa koşa bağıra bağıra odadan çıktı.” SK 153. 

Bağlarbaşı öz. a. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Üsküdar ilçesi sınırlarında bu-
lunan bir semt. “Kısıklı’dan Bağlarbaşı’na inerken yolların sükûtu ne güzeldi.” 
SK 135. 

bahane a. Far. bahane  →bahane etmek (yapmak) herhangi bir şeyi sebep olarak 
ileri sürmek. “Bu isyanı bahane yaparak Belma ile alâkasını kesti.” SK 174. 

banyo İt. Bagno →banyoyu yakmak mec. Banyo yapabilmek için ısı ve su hazır-
lamak. “Banyoyu yak!” SK 17. 

bayıltıcı sf. Bayıltacak kadar etkili olan. “Bayıltıcı bir hayâl içinde bütün mantıkla-
rını unutuyordu.” SK 159. 

bekleye bekleye zf. Uzun süre bekleyerek. “Sinemanın bitmesini bekleye bekleye 
sabrı tükenen arabacı hayvanların etlerini sıvazlamakla oyalanıyor.” SK 7. 

bela Ar. belā → (birine) bela açmak Bir kimsenin sıkıntıya düşmesine ve zarara 
uğramasına neden olmak. “Bedosyan Hanı meselesinin Salih’e bir belâ açaca-
ğını söylüyordun.” SK 97. 

benek benek zf. Küçük lekeler hâlinde. “Benek benek sivilceler, lekeler vardı.” SK 
185. 
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Berlin öz. a. Almanya'nın başkenti. “Anadolu’dan gelenler, Paris’ ten, Berlin’den, 

Viyana’dan, Ekslebent’ten, Nis’ten, Venedik’ten gelenlerin itibarından fazlasını 
kazandılar.” SK 136. 

Beyazıt öz. a. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan Fatih ilçesine bağlı bir semt. 
“Beyazıt’tan tekrar Harbiye tramvayına bindiği zaman şakaklarına keskin bir 
sızı yapıştı ve saçlarının dibi, sıcak bir terle nemlendi.” SK 33. 

Beynamekel a. Özellikle kadınlar arasında oynanan bir oyun. “... şu karı işte... 
oyunu bu oynuyor... Beynamekel mi, Peynamekeli mi nedir…” SK 8. 

bilmek, -ir … 11. (-i) Duymak, haberdar olmak. “Başımıza geleni biliyor musunuz?” 
SK 46. 

birer birer zf. Teker teker, her biri ayrı olarak. “Bütün kemikleri, ince bir deri al-
tında birer birer sayılıyordu.” SK 185. 

Boğaziçi öz. a. İstanbul Boğazı ile iki kıyısını içine alan kent parçası. “Köşktekiler, 
yalnız Boğaziçi’nde bir odada oturduğumu biliyorlardı.” SK 184. 

boğuk boğuk zf. Boğuk bir biçimde, kısık kısık. “Menhus köpek, acı acı, boğuk bo-
ğuk, birkaç kere daha uludu, uludu.” SK 191. 

bonnüi ünl. Fr. İyi geceler. “- Bonnüi, dedi. Behiç.” SK 113. 

bonsuvar ünl. Fr. bonsoir İyi akşamlar. “Bonsuvar, diye mırıldandı.” SK 104. 

Bordo şarabı Fr. öz. a. [vin de Bordeaux] Güneybatı Fransa'nın Bordeaux bölge-
sinde üretilen bir şarap. “Misafirler Behiç’e Fransa’dan yeni gönderilen lezzetli 
Bordo şarabının tatlı uyuşukluğuyla sofradan kalkarak …” SK 207. 

Boter öz. a. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, İstanbul’un en meşhur terzi dükkanların-
dan biri. “Boter’in kostümleriyle örtülen bir zilleti ifşa etmek istemişti ve mu-
vaffak oldu.” SK 216. 

boyun, -ynu, → (birinin) boynuna atlamak sarılmak. “Arkadaşının boynuna at-
lıyor, fakat Mebrure ısrar ediyordu.” SK 152.  

 
Kısaltmalar 
a.  : isim 
Ar. : Arapça 
bk. : bakınız 
-den : -den durum ekiyle kullanılan 
Far. : Farsça 
Fr. : Fransızca 
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-i  : -i durum ekiyle kullanılan fiil 
İng. : İngilizce 
İt. : İtalyanca 
mec. : mecaz 
nsz. : nesne almayan fiil 
öz. : özel 
sf. : sıfat 
SK : Sözde Kızlar 
ünl. : ünlem 
zf. : zarf 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Görüldüğü üzere Sözde Kızlar romanının içerisinde geçen kelimeler 

taranarak Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’ün on 
birinci baskısında yer alan madde başı veya madde içlerine eklediğimiz 
yeni anlamların sayısı 6’dır. Sözlük’te madde başı veya madde içi olarak 
bulunmayıp anlamını verdiğimiz sözcük ve sözcük grubu sayısı ise 33’tür. 
Elde edilen otuz dokuz maddenin içerisindeki kelimeler sözlük bünye-
sinde bulunmayıp antoloji kapsamına giren özel adlar, şehir adları, semt 
adları, kurum ve çeşitli iş yeri adlarına çalışmamızda yer verilmiş ve bu 
sözcüklerin de tarafımızdan karşılıkları bulunup yazılmıştır. Türk diline 
gönül veren sanatçıların söz varlığını içeren bu gibi sanatçı ve eser söz-
lüğü çalışmalarının yürütülmesi önerilmektedir.  
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AİLE İÇİNDE ÇOÇUĞA YÖNELİK 
SİBER ŞİDDET 

İlayda Bilgi* 

GİRİŞ 
Hiç şüphesiz aile kavramı bir kurum olarak toplumda varlığını sür-

düren en önemli yapılanmalardan biridir. Aile bireylerin biyolojik olarak 
ihtiyaçlarının karşılandığı temel ortam olarak belirtilmektedir. Fakat asıl 
önemli olan bireylerin psikolojik gelişimlerinin ilk evrelerini gerçekleş-
tirdikleri, kişisel gelişim aşamalarını tamamlamaları konusunda şüphe-
siz en etkili olan organ yine aile olmasıdır. Aile içerisinde yaşanılan her 
türlü şiddet (fiziksel, psikolojik, cinsel vb.) bireyler üzerinde olumsuz et-
kiler bırakmaktadır. Giderek artan şiddet mağdurluğundan çocuklar da 
hatırı sayılır oranlarda nasibini almaktadır ve aile içerisinde çocuğa yö-
nelik şiddet oranları da git gide artmaktadır. Bu şiddet türleri arasında 
giderek artan teknoloji kullanımıyla beraber bireylerin hayatlarına giren 
sosyal medya, internet, sanal oyunlar, mesajlaşma siteleri gibi platform-
larla beraber çocuklar şiddetin belki de görünürlüğü ve tespiti az olan fa-
kat ruhsal anlamda en etkili türü olan siber şiddete maruz kalmaktadır-
lar. Elbette ki yaşanılan bu olumsuz durum bireylerin ilerleyen yaşla-
rında gelişimleri açısından olumlu olmayan hareketler sergilemeleri, ya-
şadıkları şiddeti başka bireylere uygulama eğilimi göstermeleri gibi temel 
sorunlarının yanı sıra depresyon, kaygı ve panik atak gibi ruhsal sorun-
ları da beraberinde getirmektedir. Çalışmada öncelikli olarak siber şiddet 
kavramından ve bu kavramın çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsedi-
lecektir. Çocuğa yönelik uygulanan siber şiddeti hazırlayan koşullar, ya-
şanılan şiddetin çocuklar üzerindeki etkilerinin neler olduğu son olarak 
da giderek artan ve tehlikeli bir hal alan siber şiddetin önlenebilmesi 
amacıyla alınabilecek olan tedbirlerin neler olduğu gibi temel başlıklar 
üzerinde durulacaktır. 

* Yazar bilgisi eklenecek
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SİBER ŞİDDET VE ETKİLERİ 
Toplumlar arasında giderek yaygınlaşan teknoloji gelişimi herhangi 

bir konuda erişimi kolaylaştırmak, zaman kazandırmak ve farklı seçe-
nekler sunmak gibi olumlu etkilere sahip olmaktadır. Fakat bunun ya-
nında bireylerin teknolojiyi giderek kötüye kullanması ve yaşamlarında 
ihtiyaçları dışında hayatın her alanında oldukça fazla ve zararlı yanla-
rıyla kullanmaları elbette ki toplumda görünür hale gelen sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar arasında medya şiddeti ve siber 
şiddet en belirgin örnekler olarak belirtilebilir. Gençler arasında, ergen-
ler arasında ve yetişkinler arasında dahi farklı türleriyle siber şiddet ya-
şanılmaktadır. 

Siber zorbalık, bilgisayar, cep telefonları veya diğer elektronik cihaz-
ların kullanımı konusunda kendisini tam olarak ifade edemeyen mağdur-
lara karşı bireyler veya gruplar tarafından tekrarlar bir biçimde ve bi-
linçli olarak gerçekleştirilen kişi haklarını ihlal ederek saldırgan ve tehli-
keli davranışlar sergilemek olarak belirtilebilir. Genel olarak çevrim içi 
oyunlara ilgisi daha yüksek olan ergenler ve gençler medya şiddetine en 
çok maruz kalan gruplardır. Siber zorbalık gerçekleştirilirken herhangi 
bir fiziksel zarar tespiti yapılamasa da yapılan şiddet bireylerin yaşamla-
rındaki her türlü alanı olumsuz etkilemektedir (Hidayeti, Permatasarı ve 
Mani, 2022: 1428). Bireylerin başkalarına karşı siber zorbalık davranışı 
sergileyerek “siber zorba”; bu çeşit bir fiile maruz kalarak “siber mağ-
dur”; eylemi dışarıdan izleyerek de “tanık” olabilmesi ile siber zorbalığın 
toplumda farklı şekillerde görülebilmesi mümkündür (Türk ve Şenyuva, 
2021: 465). 

Siber zorbalık, bireylerin internet kullanımı oranının artmasıyla 
doğru orantılı olarak ilerlemektedir demek yanlış olmayacaktır. Elbette 
ki interneti doğru amaçlar için kullanılan bireyler bu sınıflandırmaya 
dâhil edilmemelidir. Siber şiddetin en sık görünür halleri ise şu şekilde 
belirtilebilir: Taciz, takip, gizlilik ihlali, dışlama, korkutma ve tuzak 
kurma gibi (Kaygısız, 2019: 165). Siber şiddet giderek küreselleşen dünya-
mızda endişe uyandıracak boyutlara ulaşmaktadır. Şiddet özellikle de ge-
lişim çağında olan ergen ve genç bireyler için ileriye dönük en olumsuz 
etkenlerden birisidir. Bireylerin en güvenli hissettiği alan olan aile de ya-
şanılan şiddet ise şüphesiz en etkin olan türüdür. Siber şiddete akranları 
arasında ya da okul çevresinde uğrayan çocuklara birde aile belki far-
kında olmadan hatta çoğu zaman isteyerek siber şiddet uygulamaktadır. 
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Çocuğun internette çok vakit geçirmesi durumunda ve telefon veya her-
hangi teknolojik aletini alarak aile yanından ayrılması, mutsuz depresif 
bir halde olması gibi durumlarda aileler çocuklarıyla sağlıklı iletişimler 
kurmalılar ve sorunun ne olduğunu anlayarak çocuklarına yardımcı ol-
malılardır. 

Fakat artık giderek artan medya kullanımı ve sağlıklı olmayan aile 
ilişkilerinin de etkisiyle beraber ailenin çocuklara uyguladığı şiddet art-
maktadır. Fakat yaşanılan bu şiddet durumunun elbette ki daha ayrıntılı 
olarak ifade edilebilecek olan nedenleri de bulunmaktadır. ve bu neden-
ler aslında sorunun tespiti ve çözüm yolları konusunda en etkili olabile-
cek olan bilgilerdir. Bu nedenlerin neler olabileceğine ayrıntılı bakalım o 
halde. 

 
SİBER ŞİDDETİN NEDENLERİ 
Siber şiddetin nedenleri şunlardır diyerek direkt bir sıralama yap-

mak belki de bu konu açısından pek doğru olmayacaktır. Çünkü her bire-
yin yaşam standartları, deneyimleri, aile ortamı ve mutluluk duyduğu ey-
lemler farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel anlamda nedenleri bir 
çerçeve oluşturarak belirtilecek olursa şu şekilde olabilir:  
• Kişisel özellikler, yani bireylerin intikam almak, başkalarını korkut-

mak veya vakit geçirip eğlenmek istemeleri,  
• Mağdura yapmak istemediği şeyleri tehdit, şantaj gibi sebepler kulla-

narak onu tehdit etme yetisine ve gücüne sahip teknolojik bilgisine 
güvenmesi,  

• Sanal ortamlardaki yüz yüze iletişimin olmaması mağduriyet yaşa-
yan birey için daha çok bir tehlike oluştursa da zorba için daha kolay 
hareket edebilme olanağını hissetmesine sebep olan bir durumdur,  

• Aile ve çevresinde yalnız, mutsuz ve benlik saygısı kazanamamış bi-
reyler olmaları,  

• Sanal ortamda gerekli denetleme ve kısıtlamaların olmaması sebep 
olarak belirtilebilir (Kaygısız, 2019: 169). 
 
Bunların yanı sıra çocuklar ve ergenlerde de siber zorba olmalarına 

bir neden oluşturan etkenler bulunmaktadır. Siber zorbalığın özellikle er-
genler arasında yaygın bir şekilde gözlemlendiği dikkate alındığında bu-
nun en önemli sebeplerinden birinin dürtüsellik olduğu görülebilmekte-
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dir. Ergenlerin genel olarak davranışlarının sonuçlarını düşünmeden ha-
reket etme özelliğine sahip olmaları, kolaylıkla risk alabilmeleri ve bu du-
rumları deneyim olarak yaşamak istemeleri gibi durumlar siber zorbalık 
yapma ile motor dürtüsellik ve dikkat dürtüselliği arasında orta düzeyde 
pozitif doğrultuda bir ilişki bulunduğunu söylemek konusunda önemli et-
kenlerdir. 

Siber zorbalığa neden olabilecek bir diğer önemli etkenin ise çocuk-
ların kendi yaşıtları olan çocuklardan kolaylıkla etkilenebilmeleridir. 
Özellikle ergenler yaşıtların hal ve hareketlerini gözlemlemekte, onları 
kendilerine örnek almakta, tıpkı onlar gibi olmak istemekte ve arkadaş-
larının takdirine ihtiyaç duymaktadırlar. Arkadaşları tarafından onay-
landıkça da zorbalık eylemlerine devam etmekte hatta belki bu durumu 
giderek daha da arttırabilmektedirler, zorbaların arkadaş ortamların da 
kazanmış olduğu güçten etkilenen diğer öğrenciler de zorbalık davranış-
ları gösterme konusunda yüksek eğilimlerde bulunabilmektedirler. 

Siber zorbalıkla alakalı olarak bir başka etkili olan faktörün bireyle-
rin kişisel özellikleri olduğunu söylemekte oldukça doğru olacaktır. 

Bireylerin sevgi ve ilgi görme ihtiyacının fazla olmasıyla siber zorba-
lık davranışının da arttığı ifade edilmiştir. Benlik saygısı, sosyal kabulü ve 
sosyal ilişkiler kurma becerisi düşük; yalnızlık seviyesi yüksek olan birey-
lerin siber zorbalık eylemlerini daha fazla gerçekleştirdikleri çalışma-
larla da desteklenmiştir (Türk ve Şenyuva, 2021: 465). 

Bir diğer siber şiddeti uygulama nedeni olarak belirtilebilecek olan 
durum ise; zorbalığın sıklıkla insanların fail olarak statüsünü artırma ar-
zusu ve motivasyonu bu şekilde sağlayabilmeleri olarak ifade edilebilir. 
Zorbalar genellikle zorbalıklarının onları daha kendi özelliklerini kulla-
narak etkileyebilecek bir yetenekte olduklarına inandırırlar. Mesela ön-
celikle faile yaklaşmak adına onu güldürmeye çalışır, arkadaşlık kur-
maya çalışabilir ve bu durum olumlu karşılandığında da kendini gerçek-
leştirebileceğini ve bireyin kendisine olan güveni veya şu şekilde belirt-
mek belki daha doğru yerinde olmayan özgüveni konusunda en azından 
ona ufak bir destek sunmaktadır. Bunun yanı sıra ayrıca, akıllı eserler, 
dijital medya ve iletişimin küreselleşmesi hakkındaki popüler literatür de 
siber ötekini kullanmak otoriterlikten, teknolojik gerekircilik ve coğrafi, 
hatta fiziksel sınırlamalardan kurtulma duygusunu bireylerin de yaşabil-
mesi konusunda teşvik etmektedir (Hidayat, Permatasarı ve Mani, 2022: 
1431). 
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Diğer bir siber şiddet eyleminde etkili olan sebepler arasında ise ço-
cuk ve gençlerin, sosyal medyayı benlik sunum aracı ve kimlik inşa 
alanı yaratmak amacıyla kullanıyor olmaları ifade edilebilir. Çünkü sos-
yal medya bireylerin psikososyal gelişimlerinin şekillenmesi konu-
sunda günümüzde oldukça etkilidir. Bu etkinin bu kadar fazla olması 
aslında normal kabul edilmeye başlanmaktadır çünkü bireylerin veya 
çocukların sosyal medyada harcadıkları emek ve zaman oldukça fazla-
dır. Çocuklar beğenilmek adına veya gelen yorumlardaki istekleri ger-
çekleştirmek adına sanal kimliklerini sürekli olarak yeniler ve yeniden 
kendilerini sosyal medyadaki dayatmalara göre şekillendirirler. Bu ya-
pılan eylem sosyal medyada takipçiler üzerinde istenilen etkiyi yarat-
madığın da bireyler bu durumlarla baş etmede güçlük, yalnızlık, kişili-
ğine olan saygısının azalması, depresif ruh hali gibi durumları meydana 
getirmektedir (Bacıoğlu, 2022: 30). 

Çocuklar yaşadıkları çağın gerekliliği olarak görülen teknolojik 
aletlerle ihtiyaçlarının gereğinden fazlaca kullanarak vakit öldürmekte-
dirler. Fakat bu durumu bazen ailelerde aslında çocuklarına teknolojik 
ihmalle beraber uygulamaktadır. Çocuklarına kontrolsüz, filtresiz sınır-
lama olmadan istediği siteye girebileceği bir alet verip onların temel ih-
tiyaçlarını da kolaylıkla halletmelerine katkı sağladığına inanmaktadır-
lar. Mesela birçok ebeveyn yemek yerken, uyurken çocuğunun teknolo-
jik alet kullanmadan bu eylemleri gerçekleştirmediği konusunda 
şikâyetçidir. Fakat gözden kaçırılan durum ise bu döngüyü ailenin baş-
lattığı ve bu duruma çocukları asıl alıştıranın aile olduğu gerçeğidir. Bu 
durumun yanı sıra çocukları ceza-ödül mantığıyla yetiştirmek ve bu du-
ruma özellikle teknolojik aletleri de dâhil etmek son derece yanlış bir 
davranıştır. Teknolojik aletleri kullanım konusunda bireyler bir de ço-
cuklarının görsellerini, videolarını, kişisel bilgilerini ve bazen de ko-
numlarını paylaşmak gibi eylemler sergileyerek de çocuklarına ihmal 
davranışı sergileyebilmektedirler. Aileler bu konuda dikkatli olmalı ve 
çocuklarına eğitim konusunda özenli ve ilgili davranmalılardır (Kara-
man ve Ayhan, 2021: 48-49). Çocuklarının geleceği konusunda birer ön-
der olduklarını ve çocukların anne babanın hareketlerini taklit ederek 
kişiliklerine yön verdiğini unutmamakta da gereklidir. 
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TÜRKİYE’DE SİBER ŞİDDET 
Dünya genelinde giderek artan siber şiddet elbette ki Türkiye’de bir 

yükselişe geçmiş ve günden güne yaşanılan sorunlar artmaktadır. Tekno-
loji kullanımı konusunda dünyada yaşanılan gelişmeler Türkiye’de de ya-
kından takip edilmekte ve küçük yaşlardan itibaren bireyler teknolojiye 
bağımlı hale gelmeye başlamıştır. 

Çocukların erken yaşlarda teknoloji araçlara kolaylıkla erişim sağla-
maları ve kullanım sıklıklarının giderek artış göstermesi son bir yılda Co-
vid-19 pandemisiyle birlikte erişim ve kullanımdaki mevcut oranların 
artması başta ebeveynleri, eğitimcileri ve ruh sağlığı çalışanlarını kaygı-
landıracak düzeylere ulaşmıştır. Pandemi döneminin istatistik raporları 
göstermektedir ki; küresel nüfusun neredeyse % 60’ına denk gelen yakla-
şık 4, 5 milyar kişi internet kullanmaktadır. We Are Social’ın raporundaki 
2020 Ocak ayı verilerine göre, 2019 Ocak ayından bu yana % 4’lük bir ar-
tışla Türkiye’de 62, 7 milyon internet kullanıcısı ve 54 milyon sosyal 
medya kullanıcısı mevcuttur. Raporda, Türkiye 16-64 yaş arası grubun 
sosyal medyada geçirdiği zaman bakımından 46 ülkenin sıralandığı bir 
liste de 15. sırada yer almaktadır (Bacıoğlu, 2022: 30). Türkiye de giderek 
artan zorbalık davranışları elbette ki öncelikli olarak toplum bilimcileri-
nin dikkatini çekmiş ve birçok araştırma konuyla alakalı olarak yapılmış-
tır. Türkiye’de 14-18 yaş aralığında bulunan bireylere yönelik olarak ya-
pılan araştırmalar neticesinde siber zorbalığa tanık, mağdur ve zorba ola-
rak yer alma oranı olarak %83 gibi bir oran verilmiş ve bu oranın büyük 
çoğunluğunu %67, 5 gibi bir oranla beraber siber mağdur olanlar oluştur-
maktadır. ve siber zorbalığa özellikle kadınların erkeklere göre daha 
fazla maruz kaldığı da gözlemlenen durumlardandır (Kaygısız, 2019: 
166). 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Öncelikli olarak belirtilmesi gereken elbette ki aile içerisinde çocuk-

lara karşı gerekli özeni ve çabayı gösteren ebeveynler olmak ve iletişimin 
mümkün olduğu bir aile ortamı oluşturmak gerekliliğidir. Unutulmama-
lıdır ki sağlıklı aileler, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bireyler sağlıklı toplum-
lar demektir. Toplumlarda yaşanılan şiddet davranışlarının giderek artış 
göstermesi konusunda sübjektif bir yaklaşımla değil objektif olarak birey-
ler kendilerine dönmeli ve çocuklarına karşı nasıl bir ebeveyn oldukları 
konusunda kendileriyle yüzleşmelidirler. Aile büyüklerini rol model alan 
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çocuklar hayata yönelik ilk adımlarını ailelerinin önderliğinde gerçekleş-
tirirler. Şiddet içerisinde yaşayan bireylerin bu konuda fiziksel, cinsel, 
psikolojik, siber şiddet gibi türü fark etmeksizin uygulanan her şiddet bi-
rey açısından derin etkiler bırakarak kişiliğini olumsuz yönde etkileyebi-
lir. Giderek tüm yaşamı etkileyen bir hal alan teknolojik gelişmeler kuş-
kusuz her bireyin yaşamına farklı açılardan etkiler bırakmaktadır. Tek-
noloji bazı bireylerin gözünü korkutan karanlık bir dünya gibi görülse de 
her konu da olduğu gibi bu konuda da olumsuz yanları yanı sıra teknolo-
jinin faydalarından yararlanmak ve teknolojik araçları iyi yönde kullan-
mak sağlıklı bireyler açısından en akıllıca davranış olacaktır. 

Siber şiddet konusu bağlamında çocuklarının hayatında en büyük 
role sahip olan ebeveynler öncelikle çocuklarına mutlu olabilecekleri ve 
kendi benliklerini oluşturmaları konusunda gerekli niteliklere sahip bir 
aile ortamı sunmalılardır. Dijital dünyadaki zararlı içerikler konusunda 
çocukları bilgilendirmeli, yararlı içerikler kullandırılmalıdır. Dijital ci-
hazları bakıcı gibi ya da farklı bir tabirle dijital emzikler olarak kullan-
mak yerine mümkün olduğunca kendileri çocuklarına vakit ayırmalı, ço-
cuğun yaşına ve gelişim görevlerine uygun etkinlikler yapmalıdırlar. Eğer 
bu konuyla alakalı bilgileri yoksa konu hakkında uzmanlarından veya 
devlet destekli yapılan uygulamalardan herkesin kolaylıkla erişimi sağ-
lanmalıdır. Bunun yanında çocukların sürekli evde teknolojik araçlarla 
meşgul olmaları yerine yaşıtları ile sosyalleşebilecekleri imkân ve ortam-
lar bireylere sunulmalıdır. Çocukların dijital cihaz kullanımı için günlük 
sınırlı bir süre belirlenmeli, kullanım konusunda çocuklara rehberlik 
edilmelidir (Kayhan ve Ayhan, 2021: 53-54). 

Bunların yanında mümkün olabilecek başka bir durum her ailenin 
teknolojik araçlara kolaylıkla ulaşabilecek imkânının olmaması veya tek-
nolojik alet kullanımı konusunda herhangi bir bilgisinin olmaması gibi 
bir durumun söz konusu olabilmesi ihtimalidir. Bu tarz bir yaşam şekline 
sahip bir aile açısından ise çocuklarını gereğinden fazla baskı altına al-
madan, kontrol ederek teknoloji kullanımlarını takip etmek gibi bir çö-
züm sunulabilir. Aslında bu durumun belki de en net şekilde çözüme ka-
vuşturulabilmesi açısından aileler teknoloji kullanım bilgi birikimine sa-
hip değilseler bile çocuklarına kendi hak ve ödevleri konusunda doğru 
bir eğitim vererek bu konuyu temelden şekillendirebilirler. Toplum yara-
rını gözeten, iyi bir aile eğitimi almış, insan hakları konusunda hak ihlal-
lerinin ve özgürlüklerinin bilincinde olan bireyler zaten teknolojiyi nasıl 
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ve ne amaçla kullanmaları gerektiğini ailelerinin yönlendirmeleri saye-
sinde belirleyebilecek donanımlara sahip olabileceklerdir. Sözü genel ola-
rak hep kişilik özelliklerine getirsek de unutulmamalıdır ki davranışları-
mız kişiliğimizi, kişiliğimiz karakterimizi ve karakterimiz yaşantımızı be-
lirler ve bu noktada en önemli organ içine doğduğumuz ailemizdir. 

 
KAYNAKÇA 

Bacıoğlu Donat, S. (2022). 21. Yüzyılda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Siber Risk-
ler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 14 (1), 29- 37. 

Hidayat, Z., Permatasarı, C. ve Mani, L. (2022). Cyber Violance And Bullying Addic-
tion In Online Game A Phenomenological Study. Journal Of Theoretical 
And Applied Information Technologies, 100 (5), 1428-1440. 

Karaman, H., Ayhan, H. (2021). Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar. 

Online Journal Of Tecnology Addiction&Cyber Bullying, 8 (1), 43-59. 

Kaygısız Gökçen, E. (2019). Şiddetin E-Hali: Siber Zorbalık. TİHEK Akademik Der-
gisi, (4), 161-174. 

Türk, B., Şenyuva, G. (2021). Şiddet sarmalı içinden siber zorbalık: Bir gözden ge-
çirme. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 462-479. 

 
 
 
 



 
 
 
 

İŞ YERLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN  
KADIN YÜZÜ: CAM TAVAN ve KRALİÇE ARI  
SENDROMU 

Dilan Özdemir* 
  
GİRİŞ 
Günümüz toplumlarının geldiği aşamada kadına şiddet olgusunun 

önemi her geçen gün artmakta ve farklı boyutlarda inceleme alanı bul-
maktadır. Tek yönlü sosyolojik bir şiddet tanımı yapmak pekte mümkün 
değildir. Şiddet, toplumsal düzen içerisinde bireylerin birbirine karşı yö-
nelttiği, toplum tarafından normal kabul edilmeyen davranışlar bütünü-
dür. Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet kavramları karşımıza 
sıkça çıkmaktadır. Bu çalışmada ise kadına yönelik ekonomik şiddetin ka-
dın yüzünü ön plana çıkarmak amaçlanmaktadır. Kadına yönelik şidde-
tin karşımıza çıkan yeni yüzü pembe şiddet olarak tabir edilmektedir. 
Pembe şiddet kadınların, hemcinsleri tarafından her yaşta ve yaşamın 
her noktasında psikolojik, fiziksel, ekonomik anlamda baskılanması ve 
aşşağı çekmesidir. Şiddeti hayatının her alanında derinlemesine hisseden 
kadınların sayısı her geçen gün artmaktadır. Doğu toplumlarında özel-
likle ataerkil yapılı ailelerde kız çocuklarının anneleri tarafından maruz 
kaldığı şiddeti tanımlamakla başlayabiliriz. Erkek kardeşlerinden ayrı tu-
tulan kız çocukları eğitimden mahrum bırakılmakta, ailenin değersiz 
üyesi olarak görülmekte, yalnızca evdeki erkek bireylere hizmet edecek 
bir varlık olarak yetiştirilmektedir. Pembe şiddetin aile içindeki başlangıç 
noktasını bu örnekler göz önüne sermektedir. 

Kadınların aile içinde yaşadığı dezavantajlar ilerleyen yıllarda iş yer-
lerinde yeniden gün yüzüne çıkmaktadır. Kadın çalışanların hemcinsi 
olan yöneticiler tarafından baskı ve yıldırmalara maruz kaldığı, ilerleme-
sinin önüne engellerin oluşturulduğu, yönetici hemcinsleri için bir tehdit 
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unsuru olarak algılandığı görülmektedir. Bunun en tipik örneğini Cam Ta-
van ve Kraliçe Arı Sendromu oluşturmaktadır. 

Cam Tavan denilince akla tüm dezavantajlı gruplara yönelik eylem-
ler gelmektedir ancak günümüz toplumlarında kadın çalışanlara yönelik 
hem erkek yöneticilerin hem de hemcinsi olan kadın yöneticilerin engel-
leyici eylemleri olduğu görülmektedir. Kraliçe Arı Sendromu ise yönetici 
kadınların erkeksi rollere bürünerek konumlarını korumaya çalıştıkları 
görülmektedir. Aynı zamanda dedikodu, aşağılama, kişinin aile hayatının 
iş yerlerinde konu haline getirilmesi bu engellemelerin bazılarıdır. 

Yaşadığımız çağda iş yerlerinde kadına yönelik şiddetin daha çok er-
kekler tarafından değil bizzat yönetici kadınlar tarafından uygulandığı 
görülmektedir. Kadın çalışanların bu engel ve yıldırmalar karşısında iler-
lemeye dair umutlarının kalmadığı, iş yaşamında verimliliklerini yitir-
dikleri ve yerlerinde saymaya mecbur bırakıldıkları görülmektedir. 

 
Cam Tavan ve Kraliçe Arı Sendromu 
Her ne kadar kadına yönelik erkek şiddeti ön plana çıksa da az geliş-

miş ve gelişmekte olan ülkelerdeki diğer bir kadına yönelik şiddet türü 
pembe şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Pembe şiddet gerek sosyal 
hayatta gerekse iş hayatında kadınların sıkça karşılaştığı bir kavram ha-
line gelmiştir.  

Cam tavan kavramı, 1970’lerde ABD’de “kadınların üst kademe yö-
netim pozisyonlarına ulaşmasını engelleyici davranışsal ve örgütsel ön-
yargılardan kaynaklanan görünmez yapay engelleri” tanımlamak için 
kullanılmaya başlanmıştır. Bir başka tanımlamaya göre, bu kavram genel 
olarak “işletme, hükümet, eğitim ve kâr amacı gütmeyen organizasyon-
larda üst kademe pozisyonlara ulaşmak için çabalayan kadınların karşı-
laştığı engelleri” nitelendirmektedir. (Öğüt, 2006). 

Cam tavan kavramı ilk kez, kadınların iş yaşamlarında bir üst pozis-
yona geçtiği sırada karşılaştığı engeller ve haksızlıklar olarak kullanılmış-
tır. Çoğu zaman toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak bazı 
uygulamaların arkasına gizlenmektedir (Baş, Taşdelen, 2020). 

Cam tavanı kaçınılmaz olarak kabul etmek yerine, kurumların, yete-
nekli kadınların çoğunluğunun güçlü yanlarını, tarzlarını ve yetenekle-
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rini azaltırken, birçok erkeği kariyer başarısına yatkın hale getiren kül-
türlerindeki yerleşik önyargıların ortadan kaldırılması gerektiğini kabul 
etmenin zamanı geldi (BBC, 2017). 

Cam tavan kavramı çerçevesinde kadınların iş yaşamında engellen-
mesini görünmez bir cam tavan engelini aşamayarak üst kademelere ve 
yönetici pozisyonlarına yükselemedikleri görülmektedir. Genellikle er-
kek personellerin üst kademelere ilerlemelerinin desteklenmesi kadınla-
rın ise desteklemek bir yana engellerin her geçen gün arttırıldığı görül-
mektedir. Cam tavan kavramı denilince akla ilk gelen erkek yöneticilerin 
engellemeleridir ancak kadın yöneticilerin hemcinslerini engelleme du-
rumu da oldukça yaygındır. Cam tavan önüne geçilemez bir süreç olma-
malı, kadınsı rollere yönelik önyargıların önüne geçilmesi gerekmektedir 
buda ataerkil kültürdeki erkek egemen düşüncelerin aşılmasıyla gerçek-
leştirilebilecektir. 

Kadın yöneticiler tarafından konulan engeller: Kendini referans 
alma yanılgısı; Kadın yöneticilerin bilinçaltındaki ‘ben bu noktaya nasıl 
geldiysem, herkes aynı şekilde gelebilir. Özel bir çabaya gerek yok man-
tığı’dır. ‘Kraliçe Arı Sendromu’ (kadınların birbirlerini çekememeleri) ; 
Tepe yönetiminde görülen ‘tek kadın’ olmanın bir başarı ve ayrıcalık gös-
tergesi olduğu inancıdır (Gökkaya, 2014). 

Kadın patron ya da yöneticilerin, kadın çalışanlar üzerinde strese ne-
den olduğu gerçeği ile son zamanlarda çok fazla karşılaşılmaktadır. Ka-
dınlar tarafından yönetilen kadınlarda depresyon ve strese daha çok rast-
lanmaktadır. Kadın yöneticilerin başarıyı yüceltme ihtiyacı, kıskançlık 
gibi nedenler ile, diğer kadın çalışanları tehdit unsuru olarak görmesi 
sendromun başlıca belirtileridir. Kraliçe arı sendromu, cam tavan send-
romuna neden olan faktörlerden biridir. Arı kovanlarındaki kraliçe arı, 
yönetici pozisyonunda olma ve iktidarda kalma mücadelesi vermektedir. 
Buna benzer olarak iş hayatında da kraliçe arı özelliklerini taşıyan yöne-
tici kadınların aynı şekilde düşündüğü ve onun da iktidarda kalma müca-
delesi verdiği öngörülmektedir. Arı kolonilerinde tüm işçi arılar, kendile-
rinden büyükçe olan bir arıya ayrı özen göstermektedirler. Güvenlik, te-
mizlik ve besin ihtiyacı diğer arılar tarafından karşılanan kraliçe arı, ko-
loninin devamlılığını sağlamaktadır. Kraliçe arı diğer arılar için büyük 
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önem taşımaktadır. Bu durumun farkında olan kraliçe arı, konumunu 
sürdürmek için çabalamaktadır (Baş, Taşdelen, 2020). 

Kadın yöneticilerin, aştığı tüm engelleri alt kademedeki kadınlarında 
yaşaması, aynı zorluklara göğüs germesini istemesi, bu zorlukları aşmak 
için çabalayan kadın çalışanlara her geçen gün daha da artan engeller 
koyması anlamına gelmektedir. Bu yaşanan engellemeler sonucunda yö-
netici konumuna gelmeyi hak eden kadınların umutlarını yitirdiği, bir ka-
bulleniş içerisine girdikleri, yalnızca bulundukları konumları korumaya 
yönelik çabalar sarf ettiği görülmektedir.  

Kraliçe arı sendromu'da kadın yöneticilerin konumlarını korumak 
için daha erkeksi davranışlar içerisinde oldukları, fiziksel ve psikolojik 
olarak diğer kadın çalışanlarla arasına mesafe koydukları ve mevcut cin-
siyet hiyerarşisini meşrulaştırarak kendisini ifade edebildiği görülmekte-
dir. Liderlik konumunu elde etmek isteyen kadınların izleyeceği en belir-
gin yol erkeksi özellikleri ve liderlik stillerini vurgulamaları olabilir. 
Çünkü başarılı liderler ve kadın rolleri hakkındaki kalıplaşmış düşünce-
ler kadınların liderlik pozisyonlarına ulaşmaları için dezavantaj oluştu-
rabilir. Derks, Laar ve Ellemers’e (2016) göre, Kraliçe Arı Sendromu iş ye-
rinde cinsiyet eşitsizliğinin ana nedeni olmaktan ziyade cinsiyet ayrımcı-
lığının sonucudur. Bu sendrom, öncelikli olarak kadınların kişiliklerinin 
ya da diğer kadınlara karşı doğal bir rekabetin tipik bir sonucu olarak 
görülmelidir ama erkek egemen iş ortamlarında olumsuz kalıplaşmış dü-
şüncelerle tetiklenmektedir (Akman, İmamoğlu Akman, 2016). 

Kraliçe arı sendromu kadın meslektaşlarına karşı ayrımcı olan ka-
dınlarla ilgili stereotipi anlatmak için kullanılır. Kadın yöneticilerin hem-
cinslerini kendi konumuna karşı bir tehdit olarak görmeleri ve başarılı 
olan diğer kadınları uzaklaştırmalarıdır (Karakuş, 2014). 

Kraliçe Arı Sendromu, erkek egemen çalışma ortamlarında başarılı 
olan kadınların, diğer kadınların gelişmesini ve terfi etmesini engelle-
meyi amaçladığı bir durumla ilgilidir. ''Kraliçe arı” terimi, erkeklerin ege-
men olduğu kuruluşlarda mesleki hedeflerine diğer kadınlardan uzakla-
şarak ulaşmış ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına yol 
açan davranışları ifade eden yüksek konumdaki kadınları ifade eder. Kra-
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liçe Arı Sendromu, işyerinde cinsiyet ayrımcılığına yol açan bir olgu ola-
rak kabul edilmekte ve başarılı kadınların ayrılmaz bir özelliğidir (Sob-
czak, 2018). 

Erkek egemen toplumlarda, erkek egemen iş yaşamının hakim ol-
ması kadınları kadınsı rollerden çok erkeksi rolleri benimseyerek ilerle-
mesine neden olmuştur. Yönetici kadınlar konumlarını korumak için er-
keksi özellikler benimsemiş ve hatta erkek yöneticilerden daha sert ve 
acımasız tutumlar sergilemişlerdir. Kadın yöneticilerde ne kadar sert ve 
acımasız olunursa konumlarının o kadar kalıcı olacağı şeklinde yanlış bir 
düşünce hakim hale gelmiştir. Hemcinslerini stratejik olarak cezalandır-
maya çalışan kadın yöneticiler gün geçtikçe artmaktadır. Kendi çektikleri 
sıkıntıları benzer konumda bulunan kadınlarında çekmesi konusunda 
acımasız bir tavır içerisindedirler. 

Sahadan edinilen verilere göre, kadınların özel yaşamının uzun va-
deli amaçlara alet edilmesi söz konusudur denilebilir. Günlük yaşamla-
rında tercih edilen yaşam tarzının iş hayatına uygunluğunun sorgulan-
ması bu durumun göstergelerindendir.Kadın yöneticilerin çalışan diğer 
kadınların kadınlığını denetlemesi!, özel yaşam üzerinden imalar ile ki-
şiyi yok sayarak gözden düşürme gayreti, hamileliğin espri yoluyla sorun 
yaratacağı yönündeki imalar, mobbingin bu boyutunun kadının özel ya-
şamı üzerinde sistematik bir şekilde ilerlediği izlenimi vermektedir (Ka-
rakuş, 2014). 

Kadın çalışanların özel hayatları malzeme haline getirilmiştir, hami-
lelik kadar doğal bir oluşumun bile iş önünde engel oluşturacağını düşü-
nen bir kadın yapısı türemiştir. Bu güne kadar erkekler tarafından kulla-
nılan cinsiyet ötekileştirmeleri günümüzde kadının kadına yönelik şid-
deti bağlamında kadın yöneticiler tarafından uygulanır hale gelmiştir. 
Çoğu kadın hamile olduğunu yöneticilerinden saklamak zorunda kalmış-
tır, özellikle iş başvurularında medeni durum ve hamilelik bir engel sa-
yılmıştır.  

Davranışlarının ikinci boyutunda, sosyal iletişime yönelik saldırılar 
yer almaktadır. Mağdurun başkalarına ulaşmasının engellenmesi, izole 
bir işyeri verilmesi, diğer çalışanların mağdurla konuşmasının yasaklan-
ması, kişinin bütün kurum çalışanları tarafından yok sayılması gösterile-
bilir. Üçüncü olarak kişisel itibara yönelik eylemlerdir. Arkasından kötü 
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konuşulur, dedikodusu yapılır, gülünç duruma düşürülür, akıl hastası ol-
duğu söylenir, psikolojik destek alması gerektiği iması yapılır, taklit edilir, 
özel hayatıyla dalga geçilir, özgüvenini zedeleyen olumsuz bir iş yapmaya 
zorlanır, kararları sorgulanır, cinsel imalar yapılır. (Karakuş, 2014). 

Kadın çalışanlar arasında kurulacak olan her türlü dayanışmanın 
önüne geçmek amaçlanmıştır. Kadın yöneticiler çalışanların aralarında 
kurulacak olan iletişimi kendi zararına bir tehdit olarak algılamaktadır. 
Kraliçe arı sendromlu yöneticilerin bulunduğu iş yerlerinde kadın çalı-
şanların yaşadığı ekonomik ve psikolojik şiddet fiziksel şiddete dönüşme-
mesine rağmen kadın çalışanlar üzerinde oldukça derin yaralar bırak-
maktadır. 

 
SONUÇ 
Sonuç olarak bakıldığında kadının ekonomik, sosyal ve psikolojik 

birçok anlamda yıldırmalara maruz kaldığı görülmektedir. Bu durumun 
en trajikomik yanı kadınların hemcinsleri tarafından yıpratılması, yıldır-
malara maruz bırakılmasıdır. Çoğu kadın çalışanın erkek yöneticilerle ça-
lışmayı tercih etmesinin ana nedeni, kadın yöneticilerin hemcinslerine 
karşı uyguladığı baskı ve yıldırmalardır. Erkeksi rollere bürünen kadın 
yöneticilerin hemcinslerine karşı acımasız tavırları ve engellemelerinin 
ana sebebi ise kendi konumunu koruma çabasından kaynaklanmaktadır. 
Gerek kamu gerekse özel kurumlarda kadın çalışanların nüfusunun art-
masıyla birlikte cam tavan ve kraliçe arı sendromu gibi bir takım kavram-
lar literatürde önemli hale gelmiştir. Hemcinsleri tarafından baskı ve en-
gellemelere maruz kalan kadınların sayısı da günümüzde önem arz ede-
cek seviyelere ulaşmıştır. Özellikle iş yaşamında yönetici olan kadınların 
alt kademedeki çalışanlarına karşı oldukça acımasız tavırlar sergiledik-
leri, ilerlemelerinin önünde engel oluşturdukları ve hatta iş ile ilgili bilgi-
leri yeterince öğrenmelerine izin vermedikleri görülmektedir. Kadının 
anneliği, ev içinde çalışan ücretsiz işçi olarak görülme durumu ve hatta 
yalnızca kadın olmasından kaynaklanan ataerkil ötekileştirmeler günü-
müzde hemcinsleri tarafından kadın çalışanların ilerlemesi önünde engel 
olarak görülmektedir. Bu yönüyle kadına şiddetin bir diğer yüzünü gözler 
önüne sermektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadın yöne-
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ticilerin sayısı oldukça az olmakla birlikte bu tarz engellemeler sonu-
cunda da artması çok mümkün görünmemektedir. Kadın yöneticilere bu-
rada düşen görev hemcinslerini desteklemek, onların ilerlemesinin önün-
deki engel olmaktan çok başarıya yönlendiren, ilerlemesi önündeki en-
gelleri kaldıran ve hatta yumuşatan yöneticiler olmalarıdır. 
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KÜRESELLEŞME  
Seher Kenç* 

 
GİRİŞ  
Küreselleşme hepimizin sık duyduğu şu an içinde olduğumuz du-

rumu en iyi şekilde anlatabilecek kelimedir. Bu moda deyim hızla bir pa-
rolaya, sihirli bir sözcüğe, geçmiş ve gelecek tüm gizlerin kapılarını aça-
cak bir anahtara dönüşüyor. Bazılarına göre küreselleşme onsuz mutlu 
olamayacağımız bir şey bazılarına göre ise mutsuzluğumuzun nedeni. 
Ancak bu kadar sık kullanılmasına ve çok fazla şeyi tanımlamasına rağ-
men küreselleşme denince her birimizin aklında bambaşka şeyler belir-
mektedir. Küreselleşme her geçen gün daha farklı alanları kapsayarak 
büyümeye ilerlemeye ve çatısının altına çok daha farklı kavramları al-
maya devam etmektedir. Küreselleşmenin çok boyutlu bir kavram oldu-
ğunu ve siyasi, ekonomik, teknolojik, demografik, kültürel pek çok kav-
ramı barındırdığını; birbirine bağımlı duruma getirdiğini söyleyebiliriz. 
Aslında küreselleşme hepimizi içine alabilecek kadar kocaman, aynı za-
manda bazen de hepimizi küçük bir alana toplayabilecek kadar küçüle-
bilen bir balondur. Bu konuda herkesin birleştiği nokta aslında şudur; kü-
reselleşme hem geri dönüşü olmayan hem de hepimizi aynı ölçüde ve 
aynı şekilde etkileyen bir süreç, dünyanın kaçamayacağı kaderi olduğu-
dur. Küreselleşme aslında hiç yeni bir olgu değildir. Küreselleşme tarihi, 
birbirinden başka coğrafyalarda yaşamış insan topluluklarının arasın-
daki münasebetlerin kurulduğu zamanlara kadar uzanmaktadır. Ulusla-
rarası ticaret yüzyıllardır sınırlar arasındaki değişimleri etkilemiştir. 
Asya’nın doğusundan geçen İpek Yolu ticaretinin ve Baharat Yolu ticare-
tinin çok erken tarihlerde başladığı bilinmektedir. Bu ticaret yolları farklı 
kültürleri birbirleriyle tanıştırmış ve farklı ulusların ekonomilerini bir-
birlerine bağlamıştır. Globalleşme ile birlikte devletlerin sınırları nere-
deyse sadece temsili duruma gelmiştir. Küreselleşme aralarında kilomet-
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relerce mesafe bulunan ülkelerin birbirlerine aslında çok yakın olması-
dır. Örneğin ABD’deki bir olayın saatler içinde Türkiye’de de sonuçları 
olabilir. Kısacası küreselleşme herhangi bir ülkenin, bir siyasi liderin, ya 
da herhangi şirketin aldığı kararın sonuçlarını bazen çok uzaklardaki bir 
insanın veya topluluğun da ödemesidir. Çağımızda dünyamızın bizim 
kontrolümüzde olmayan olaylarla değiştiği apaçık bir gerçektir. Hükmet-
meyi umduğumuz gelecek bizim için adeta bir gizeme dönüşmüştür. Kü-
reselleşmenin bu bilinmez yanları bizim için hem heyecan hem de korku 
vericidir. Tarih boyunca hiç tahmin edilmeyen görülmemiş durumlarla 
karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durumları tüm insanlık olarak yaşaya-
rak tecrübe edeceğiz.  

 
Küreselleşme Nedir? 
Küreselleşme günümüzdeki sanat eserlerine, göçlere, dindeki deği-

şimlere sebep olan kültürel bir olay. Bugünün dünyası uluslararası bir şe-
kilde karışmış hissetmemizle simgelenerek küresel ve ekonomik birbi-
rine bağlı olma durumunu yaratıyor. Ekonomik olarak birbirine bağımlı 
olma durumu ve kültürel değiş tokuş çok da yeni kavramlar değil. Çok 
uluslu şirketlerin küresel erişim ve artan güçleri akıl almaz durumda. 
Bazı şirketler, markalar tek başına bir ülkeden daha büyük ekonomik 
güce sahip durumda. Dünyadaki X markasının sahibi markayı pazarla-
dığı ülkelerden birinden daha büyük servete sahip. 

 Seyahat etmek ve aldıklarınızı eve getirtmek ucuz ve güvenli. 1800lü 
yıllarda Atlantik Okyanusu’nu geçmek iki ay sürerken bugün uçakla beş 
saatten az gemiyle ise bir haftadan kısa bir sürede aynı okyanusu aşabili-
riz. Ayrıca hükümetlerin uluslararası ticaret üzerinde uyguladıkları vergi 
ve yönetmelikler giderek esnemektedir. Bu durumda da uluslararası tica-
ret daha da kolaylaşmış hale gelmektedir. Hükümetlerin uluslararası ti-
caretteki rollerini anlayabilmek için bir tişörte bakabiliriz. Herhangi bir 
tişörtün ABD’ye ithal edilmeden önce Çin ve Dominik Cumhuriyeti’nde 
yapılması ya da en basitinden kullandığımız bilgisayarların Tayvan, Gü-
ney Kore, Japonya gibi ülkelerden getirilen parçalarla Çin’de üretilmesini 
örnek verilebilir. Uluslararası üretim yeni pazarlar bulma konusunda da 
oldukça iyi durumda. Bu ülkelerin ortak özelliği ise bunları üretebilecek 
iç pazarları olmasına rağmen dış pazarlarının daha büyük olmasıdır. 

Küreselleşmenin aile ve çevre için hiç iyi etkilere yol açmadığını dü-
şünen insanlarda bulunmaktadır. Küreselleşmenin insanlığı yok edecek 
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bir kıvılcım olma ihtimali bile var. Günümüzde insanlar daha önce tarihte 
hiç olmadığı kadar başka ülkelerde doğdular. Hava ulaşımı korkunç de-
recede kolay, cep telefonlarıyla uzaktaki insanlara ulaşmak ve iletişimde 
kalmak oldukça kolay ve göreceli olarak da maliyetsiz. Tüm bu gelişmeler 
bazı insanlar için teknolojinin gelişmesinin ve küreselleşmenin harika so-
nuçları olsa da bazıları için korkunç gelişmelerdir.  

 
Küreselleşmenin Kısa Tarihçesi 
“Kalkınma ve sanayileşme konularındaki tartışmalar şekillendirilir-

ken küreselleşme olgusu ister istemez değinilmesi gereken önemli bir ko-
nudur. Küreselleşme ile ilgili bilgiler sürekli değişim ve çeşitlenme için-
dedir. Ancak genel bir tanım vermek gerekirse küreselleşme, taşımacılık 
giderlerinin düşmesi, ticaret engellerinin azalması, iletişim teknolojisinin 
gelişmesi ve sermaye akımlarının hızlanması sonucunda ekonomi ve top-
lumların giderek birbirlerine daha fazla yakınlaşmaları olarak tanımla-
nabilir” (World Bank, 2002: İzgi Özpolat: 2008)  

“19. yüzyılın sonlarından 1914’lere kadar geçen dönemde, küresel-
leşmenin, özellikle iktisadi anlamda, oldukça ileri bir seviyede olduğu gö-
rülmektedir. Bu dönemde, uluslararası ticaretin önündeki engel ve tari-
feler yok denecek seviyelere gerilemiş, küresel piyasaların entegrasyonu 
derinleşmiş, ulaşım maliyetleri ve uluslararası alanda kişilerin serbest 
dolaşımı önündeki kısıtlamalar en düşük seviyelere inmiştir. Küresel-
leşme lehinde gelişen bu hava, 1914’lerden 1945-50’lere kadar süren evre 
içerisinde ise tersine dönmüştür. I. Dünya Savaşı ile başlayan, Büyük Bu-
nalım ile devam eden ve II. Dünya Savaşı’nın bitmesi ile sona eren bu dö-
nem, küreselleşme dinamiklerinin ve global entegrasyon akımlarının 
ciddi bir biçimde sekteye uğradığı bir dönemdir. Siyasi anlamda aşırı-mil-
liyetçilik, iktisadi anlamda korumacılık ve kendi kendine yeterlilik türün-
deki eğilimler bu dönemin tipik özellikleridir. 1945-50 sonrası dönemde 
ve özellikle 1980 sonrasında ise küreselleşme büyük bir ivme kazanarak 
benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Bu durumun türlü nedenleri 
mevcuttur. Ekonomik anlamda, uluslararası ticaret hacmi ve uluslararası 
sermaye akımlarının hızı daha önceden eşi görülmemiş seviyelere eriş-
miş, küresel üretim süreçleri büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Öte yandan, 
özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde böyle büyük bir savaşın bir 
kez daha yaşanmamasını teminen, siyasi küreselleşme ivme kazanmıştır. 
Ayrıca, teknolojik anlamda, bu dönemde, yerkürenin hemen her kesimini 
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etkisi altına alan bir iletişim devrimi yaşanmıştır. Son olarak ve bilhassa 
1980 sonrasında, küreselleşmenin çevresel, demografik ve kültürel bo-
yutları da dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaya başlamıştır.” (Ba-
yar, 2008)  

 
Sanayi Devrimi 
Sanayi devrimi öncesinde dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı 

kendi hayatlarını sürdürebilmek ve geriye kalan kısmı ise açlıktan ölme-
mek için tarımla uğraşıyordu. Günümüze baktığımızda ise insanlara mes-
lekleri sorulduğunda çok az bir kısmı kendilerini çiftçi olarak tanımlıyor-
lar. 

Devrimlerin de etkisiyle sürekli olarak ülke sınırları ve bayraklar de-
ğişse de atıklarımızdan nasıl kurtulduğumuz, içme suyuna nasıl ulaştığı-
mız, ya da kıyafetlerimize nasıl sahip olduğumuz konusunda pek bir şey 
değişmemiştir. Sanayi devriminden önce insanların çoğu kendilerine yi-
yecek sağlayan yerlerin çok yakınında yaşıyordu. Birkaç istisna dışında 
insan ömrü 35-40 yaşın üstüne çıkmamıştı. Eğitim hak değil bir ayrıca-
lıktı, eğitim alabilen insanlar inanılmaz ayrıcalıklı sayılıyordu. Yüz yıllar 
hatta bin yıllar boyunca birkaç düzine insanı aynı anda öldürebilecek bir 
silah ve insanları gidecekleri yere atlarından daha hızlı ulaştırabilecek 
bir vasıta keşfetmemiştik. Bugün elektriğimiz varsa, şubat ayında böğürt-
len yiyebiliyorsak, çiftlik olmayan bir yerde yaşıyor, araba kullanabiliyor, 
ücretsiz temel eğitim alabiliyorsak, yatağımızı, antibiyotiklerimizi, do-
ğum kontrol yöntemlerimizi sanayi devrimine borçluyuz. Teknolojinin de 
gelişmesi ve sanayi devriminde makine kullanılması ile birlikte üretim 
artmıştır. Bu üretim küreselleşmenin de etkisiyle çok geniş hacimli mik-
tarlara ulaşmıştır. Böylece günümüz üretim ve tüketim çılgınlığı halini al-
mıştır.  

 
Kapitalizm 
Günümüzde kapitalizmin birçok insan için daha iyi olduğu gibi bir 

düşünce hâkim. Amerikalı araba işçileri belki işsiz kaldılar ama üretim 
işlerinin yüksek ücret ödeyen ülkelerden düşük ücret ödeyen ülkelere 
kaymasıyla daha fazla insan daha öncekinden iyi bir yaşam sürmektedir. 
Amerikalılar ucuz olan kıyafet, ayakkabı ve televizyonların ekonomik ve 
sosyal kaydırmaya sebep olduğunu savunsalar da hayatını ayakkabı üre-
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terek geçiren bir Vietnamlı işçi için bu ayakkabıların Amerika yerine Vi-
etnam’da üretilmesi daha uzun daha sağlıklı daha güvenli bir hayat sür-
meleri anlamına gelebilir. 

“Yirminci yüzyılın son on yılından itibaren dünyanın ileri kapitalist 
merkezlerinde bilgi ve yeniliğe dayalı bir ‘yeni kapitalizm’ aşamasına ge-
çildiği görülmektedir.” (Akçoraoğlu, 2019)  

“Dünya kapitalizminin yeni küresel aşamasına bu şekilde gönderme 
yapmak, önceki kapitalizmin bir dünya sistemi olmadığını ileri sürmek 
değildir. Kapitalist sistem daima dünya çapında olagelmiştir; dünya sis-
temi kuramının ortaya koyduğu gibi daima bir dünya sistemi olmuştur. 
Fakat dünya kapitalizminin yeni küresel aşamasında sistemin süregiden 
gelişimi, önceki gelişimi örgütleyen ulus devlet sisteminin çerçevesinin 
gitgide daha çok dışında gerçekleşmektedir. Dahası, küresel kapitalizm 
tezi açısından sorunu ele almak küreselleşmenin bir durum ya da koşul-
dan çok, açık uçlu ve temel bir tarihsel süreç olduğunu söylemektir. Bu-
radaki kavramsallaştırma, hareket halindeki tarihsel yapılardan biridir 
ve bu şekilde küreselleşmenin dinamiklerinin içinde sınıfların, üretim ya-
pılarının ve yükselişte olan ulusötesi ve gerilemekte olan ulus devlet bi-
çimleri gibi çok sayıda biçimler kapsanabilir. Materyalist çözümlemede 
önemli olan, bu tür tarihsel süreçler açık-uçlu ve yeni, görülmemiş yön-
lere doğru bir itişe tâbi olsa bile, tarihsel hareketin yönünü ve süregiden 
eğilimleri yakalamaktır. Ulus devletlerarasındaki ilişki, ekonomik ku-
rumlar ve toplumsal yapılar, her bir ulusal ekonomi yeni küresel üretim 
sistemi içinde tanındığı ve tümleşik hale geldiği ölçüde uyarlanır. Sınıf 
oluşumu artık dünya kapitalizminin tarihinin büyük bir kısmı boyunca 
olduğu gibi toprağa ve ulus devletin siyasal otoritesine bağlı değildir. Sı-
nıfların ulusötesileşmesinin ve ulusötesi kapitalist sınıfın yükselişinin te-
melini sağlayan, üretimin küreselleşmesidir. Daha özgül bir biçimde, ser-
mayenin devresinin bütünü ulusötesileştikçe sınıflar, siyasal süreçler, 
devletler ve kültürel-ideolojik süreçler de ulusötesileşir.” (Robinson, Tür-
közü: 2002)  

 
Küreselleşmenin Kültürel Boyutu;  
Küreselleşmenin kültürel yönü, toplumların karşılıklı iletişim ve et-

kileşiminin sürekli olarak artması ile açıklanabilir. Bunun yanında, yurt-
taşlık kimliği gibi genel kimlik yapılarının yerini farklı etnik, dinsel, sos-
yal ve siyasal kimlikler almaya başlamıştır. Bunun yanında tüketim ve 
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popüler kültür gibi etkenlerle de toplumların birbirine benzeme süreci 
söz konusudur. Dünyanın hemen her yerinde aynı t-shirtler, İngilizcenin 
küresel dil haline gelmesi, dünyanın her yerinde aynı müziklerin dinle-
nilmesi gibi olgular, kültürel açından bir küreselleşmenin yaşandığını 
göstermektedir. İşte bu ve benzeri koşullar küreselleşmenin toplumsal ve 
kültürel anlamda da kendisini göstermeye başladığının kanıtıdır. 

Sonuç olarak küreselleşmenin her birimiz üzerinde etkisi yadsına-
mayacak kadar büyüktür. Hatta yalnızca bireyler üzerinde değil toplum-
lar, ülkeler üzerinde de yadsınamayacak kadar etkilidir ve etkili olacak-
tır. Küreselleşme toplumların ve ülkelerin kaderleri açısından artık geri 
dönülemeyecek kararların verilmesini sağlayan mekanizmaları kendi 
kendine oluşturmuştur. Bu mekanizmalar artık birlikte hareket eden me-
kanizmalar haline gelmiş ve dünyanın düzeni böyle ilerlemektedir diye-
biliriz. Bazı gelişmelere günümüz küreselleşen dünyası içerisinde yaşaya-
rak, içinde bulunarak tanık olmaktayız. Bazı ve daha yaşanmamış birçok 
gelişmeyi ise zaman içinde tecrübe edeceğiz. Sonuçlarını bireyler, top-
lumlar olarak birlikte ödeyeceğiz. Güzel gelişmelerin olumlu taraflarını 
birlikte yaşayacak, kötü gelişmelerin olumsuz taraflarını ise birlikte tec-
rübe edeceğiz. Hükmetmeyi umduğumuz geleceğin bizim için bir gizeme 
dönüşmesinin gizemli taraflarını bazen heyecanla bazen de korkuyla ya-
şayacağız. 
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POSTMODENİZM BAĞLAMIDA  
SOSYAL BİLİMLER ve POSTMODERNİZM’İN  
SOSYAL BİLİMLER ELEŞTİRİSİ 

 Zülal Yılmaz*  
  
GİRİŞ 
Bilim terimi ve bilim tarihi kavramları çok eski tarihsel süreçlere da-

yanmaktadır. Bu noktadan bakıldığında bilimin tarihi; Mısır ve Mezopo-
tamya’da bilim, eski Yunan’da bilim, Romalılarda bilim gibi kavramlarla 
da ifade edilmektedir. Bu kavramlar da diğer kavramlar gibi tarihsel süreç 
içerisinde değişim ve dönüşüm geçirmekte ve belli bir sosyokültürel bağ-
lamda bilim yapma geleneğine bağlı olarak içeriksel açıdan da değişiklikler 
göstermektedir. Eski Yunan’da evreni açıklamaya yönelik bilimsel çalışma-
lar yapılırken, orta çağda ise dinler arası uzlaşma üzerine bilimsel faaliyet-
ler gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan Rönesans sonrası dönemde ise daha 
çok seküler düzlemde, deney ve gözleme dayanan ve buralardan elde edi-
len verilerin işlenmesi üzerine bilimsel faaliyetlerle ilgilenilmiştir. Bilim ta-
rihinin bir süreci olarak kabul gören modern bilim teriminin kökleri ise 16. 
Yüzyıla kadar dayanmaktadır (Aydın, 2009: 1). 

Kısaca modern bilimler;  
 Batıda Rönesans ile başlayıp,  
 18. Yüzyılda aydınlanma ile gelişmiş,  
 19. Yüzyıl pozitivizmi ile yaygınlaşmış,  
 Ve 20. Yüzyılda ise mantıkçı pozitivizm ile zirve noktasına ulaşmıştır 

(Aydın, 2009: 1). 
Tarihsel kaynaklara bakıldığında seküler özellikler barındıran mo-

dern bilim, orta çağın tanrı merkezli düşünce anlayışı ile diyalektik bir 
süreç içerisinde gelişmiştir. Bu düşünce biçiminde değerler ve bilgi evre-
nin yaratıcısı olan tanrıya indirgenmiş ve tanrı istenci ile açıklanmaya ça-
lışılmıştır (Aydın, 2009: 2). Kısaca modernliğin tarihsel olarak ortaya çıkı-
şına baktığımızda gelenek, görenek, din ve inançların hakimiyetinin sona 
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ermesi akıl çağının ve evrensel düşünce biçiminin hakimiyet kazanması 
ile olanaklı hale gelmiştir (Kızılçelik, 2004: 10). 

Doğu İslam dünyasından yapılan çeviriler sonucunda gelişme göste-
ren Rönesans’ın son dönemlerine doğru diyalektik oldukça güçlü bir hale 
gelmiş ve dönemin bilim adamları olan Newton, Kepler, Galileo gibi isim-
ler tarafından düşünce, dinsel tutsaklıklardan kurtarılmaya çalışılmıştır. 
Bu kurtarma işleminin en önemli amacı ise; din ve bilimi birbirinden ayı-
rarak bu ayrıma olanak tanıyan yöntem-bilimsel bulgular üretmek olmuş-
tur. Bacon’dan itibaren modern bilimin temel yöntemi olarak kabul gören 
tümevarım, bilimin seküler bir özellik kazanmasında önemli bir yere sa-
hip olmuştur. Bu tümevarım yöntemi insanları gözlem ve deney yapmaya, 
bilim insanlarının tanrısal olana değil de deneysel olana yönelmeleri için 
bir başlangıç noktası olmuştur (Aydın, 2009: 3). 

Günümüz entelektüellerinin üzerinde durduğu konular arasında ise 
modernlik önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak günümüzde modernlik 
savunulan bir şey olmasından daha çok, eleştirilen ve sonunun geldiğin-
den söz edilen bir söylem haline gelmiştir. “Modernlik bitti”, “Modern ça-
ğın sonu yaklaştı”, “Postmodern dönem geldi” gibi söylemler sık sık duyul-
maya başlanmıştır (Kızılçelik, 2004: 3). Modernizmin bu denli tartışma ko-
nusu olmasının ilk nedenleri arasında Batı dışında kalan daha az gelişmiş 
toplumlarda birtakım sıkıntılara yol açtığı düşüncesi yer almaktadır. Diğer 
yandan modernizmin neliğinin tam olarak belirgin olmayışı Postmoder-
nizm gibi bir tartışma alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Kızılçe-
lik, 2004: 4). Günümüze baktığımızda özellikle Postmodern söylemlerin ön 
plana çıkması ile birlikte modernlik en çok tartışılan konulardan birisi ha-
line gelmiştir. Bugün çoğu entelektüelin gündeminin büyük bir kısmını 
modernliğin söylemleri ve modernliğin insanlığa getirdiği olumsuzluklar 
oluşturmaktadır (Kızılçelik, 2004: 5). 

 
Postmodernizmin Modern Bilime ve Sosyal Bilimlere Yönelik Eleş-
tirileri 
1960’lı yıllardan itibaren mantıkçı pozitivist ve pozitivist görüşlerin 

eleştirisiyle yeni bir aşamaya gelinmiştir. Bu aşamanın ortaya çıkma-
sında 20. Yüzyılda modern fizikte ses getiren dönüşümlerin yaşanması, 
Newton’un mutlak zaman ve mekan kavramı yerine Einstein’ in göreceli 
zaman ve mekan kavramı anlamına gelen rolative kuramını kullanması, 
fizik biliminde yaşanan gelişmeler olarak kabul edilmiştir. 
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Bunlara ek olarak modern bilim ve teknoloji sonucunda ortaya çıkan 
çevre kirliliği, sömürgecilik ve silahlanma sonucunda ortaya çıkan dünya 
savaşları, modern bilimin seküler yanının modern din adamlarınca eleş-
tirilmesi gibi nedenlerin birbirinden beslenmesi üzerine modern bilim 
masaya yatırılmış, Postmodernistler ve pozitivizm karşıtları tarafından 
hedef alınmıştır. Özellikle aydınlanma sonucunda ulus devletlerin ortaya 
çıkmasına neden olan burjuva takımının hammadde kaynakları için yap-
tıkları iki büyük dünya savaşı sonucunda yeni bir noktaya gelinmiş ve 
gelinen bu süreçte savaş olmadan sermayenin dolaşımını ve yayılımını 
sağlayan neo-liberal ve toplumsal yapılandırılmalarda büyük gelişimler 
yaşanmıştır (Aydın, 2009: 5). 

20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra sürekli olarak ele alınan ve yüzyı-
lın ikinci yarısından sonra daha da ivme kazanan modern bilime yönelik 
eleştirilerde Postmodernizm hareketi önemli bir rol oynamıştır (Aydın, 
2009: 6). 

Postmodernizm, aydınlanma eğilimi üzerine temel kurmuş, modern-
liğe ve moderizm’e dair her şeyin; ilerleme anlayışı, araçsal akıl ve bunun 
doğal sonucu olarak da sosyal bilimler anlayışının tam karşısında yer al-
mış bir karşı girişim olarak ifade edilebilir. Postmodernizmin ortaya çıkı-
şında etkili olan temel neden modernizme özgü kabul edilen aşırılıklar ve 
sapmalardır. Geleneksel dönemde baktığımızda varoluşu anlamlandıra-
bilmenin temel hareket noktası akıl değil inanç olarak kabul edilmek-
teydi. Modernizm ile birlikte, geleneksel dönemde algılama sürecine etki 
eden bütün metafizik ve akıl dışı unsurlar, modern paradigma ile birlikte, 
akla uygun şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır (Çağan, 2019: 61). Bu yönü 
ile Postmodernizm bazılarına göre modernizmden bir kopuş olarak da 
ifade edilmektedir (Yıldız, 2005: 1). 

Postmodernizm- modernizm arasındaki ilişki geleneksel- modern 
ayrımında oluğu gibi farklılıkları belirtmek için kullanılmıştır. Batı tari-
hinde geleneksel dönemde toplumu anlamlandırmada tanrı bir refe-
rans kaynağı olarak kabul edilmekteydi (Demir, 1992: 87). Ancak mo-
dern dönem ile birlikte bilginin ve hakikatin kaynağı konusunda insan 
aklına olan güven artmaya başladı ve rasyonalite tanrının yerini almaya 
başladı. 

Bilimin modern toplumu belirlemede önemli bir yeri olduğu yadsı-
namaz bir gerçekliktir. Çünkü bilim geleneksel toplumdan modern top-
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luma geçişte önemli bir rol üstlenmektedir. Bilimin, insanların yaşam ko-
şullarını daha iyi kılma görevinin yalnızca doğa bilimleri ile sınırlı olma-
dığı ifade edilmektedir. Aksine sosyal bilimler de toplumsal fayda bağla-
mında önemli bir göreve sahiptirler (Çağan, 2019: 62). Sosyal bilimlerle 
doğa bilimleri birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmaktadırlar. Sosyal bi-
limler doğa bilimlerini taklit etmemeli, onun gölgesinden ayrılmalı ve öz-
gün olmalıdırlar. Sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki yasalar ara-
sında bir uyum söz konusu değildir. Sosyal bilimlerin yasaları daha çok 
tarihseldir. Toplumun işleyişi doğanın işleyişine benzememektedir (Kızıl-
çelik, 2004: 42). Modernliğin ortaya çıkardığı yeni toplumsal şartları an-
lamlandırmada önemli bir yere sahip olan sosyal bilimlerin, modern top-
lumların geleceği hakkında doğru tespitlerde bulunmaya çalıştığı ve bu 
tespitler ışığında sosyal düzeni ve kontrolü sağlamak istediği de bir ger-
çektir (Çağan, 2019: 63). Modernitenin bilimsel bilgi bağlamındaki asıl 
katkısı, nesnellik, tarafsızlık düşüncelerini doğurmuş olmasıdır (Çağan, 
2019: 62).  

Postmodernizm her koşulda sosyal bilimlerin ideolojik ve normatif 
olduğunu ileri sürmektedir. Onlar için bir sosyal bilimci yasa koyucu de-
ğil, yorumcudur. Bir metnin mutlak kabul gören bir okumasının olması 
fikri onlar için bir cehalet kabul edilir ve bu nedenle de reddedilir 
(Murphy, 2000: 67’den akt. Çağan, 2019: 76). Postmodernistler bir metnin 
sayısız şekilde yoruma açık olduğunu savunurlar. Onlar bize gözlemleri-
nin yargılarını değil yorumlarını sunarlar. Bu nedenle Postmodern sosyal 
bilimler kesinlikler üzerinde değil, daha çok alternatif söylemler ve an-
lamlar ile ilgilenmektedir (Çağan, 2019: 76). 

 “Postmodernizm bilimin, daha doğrusu sosyal bilimlerin Postmo-
dern toplumun kültürel koşullarına uygun olmadıkları, bu nedenle de 
kökten bir dönüşüme uğratılmalar gerektiğini iddia etmektedir” (Hollin-
ger, 2005: 3’den akt. Çağan, 2019: 71). Çünkü postmodernizm Marksizmi, 
Faşizmi, Hristiyanlığı, Hümanizmi, Feminizmi, İslam bilimlerini ve mo-
dern bilimleri aynı seviyeye indirgemekte, mevcut olan tüm düşünce bi-
çimlerine ortak bir değer atfetmektedir. Postmodernizm herhangi bir 
meşrulaştırma düzeneğinin bir parçası olan ve sıklıkla hakikat ve teori 
gibi argümanlara başvuran, bilimsel olma iddiası taşıyan anlatıların hep-
sini reddetmektedir. Buna bizzat bilimin kendisi de dahildir.  

 Postmodernistlerin böyle bir tutum içerisinde kalarak üst anlatıları 
reddeder. Bu reddedişin temel nedeni ise; bu üst anlatıların dünyadaki 
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hiyerarşik yapılanmaları Batı’nın çıkarları doğrultusunda meşrulaştır-
dıkları düşüncesidir (Arslan, 2015: 82). 

Diğer yandan Postmodernistler sosyal bir olgu olan köy ve kent yer-
leşim birimleri ve buradaki yaşantı ile de ilgilenmeleri bakımından dik-
kat çekmektedirler (Koçakoğlu, 2018: 52). Entellektüellerin sıkıcı ve kar-
maşık hayatları yerine köylülerin rutin kır hayatını tercih etmektedirler. 
Bu nedenle de kentli hayat tarzını zaman zaman reddederler. 

Geleneksel, tikel ve akıldışı olana yeni bir değer atfederler. Duygular, 
sezgiler, spekülasyonlar, metafizik, mistisizm, mitoloji, dini hisler gibi 
modernizmin kesinlikle reddettiği her şey postmodernizmde yeniden 
önem kazanmaktadır (Koçakoğlu, 2018: 53). 

Bilimi ideolojiler ile aynı düzeye indirgeyen postmodernizm, bilime 
olan yaklaşımın dönüştürülmesini öncelikli amaç haline getirir. Bunu da 
kendisini modern paradigmanın dışında tutarak ve yapı bozumuna uğra-
tarak gerçekleştirmek ister (Rosenau, 2004: 21-23’den akt. Çağan, 72). 
Araştırmacı, postmodernizmle ilgilenirken rahatlıkla kendisini tutarlılık, 
doğrusallık, bilimsellik, objektiflik gibi kriterlerin baskısından kurtulmuş 
hissedebilir. Çünkü postmodernizmde sınırlılıklar ve kriterler yoktur, her 
şey özgürce ifade edilebilmektedir artık araştırmacı postmodernizimin 
yarattığı özgürlük alanının içerisinden topluma seslenmektedir (Arslan, 
2015: 76). 

 
Modernizm ve Postmodernizm ayrımına baktığımızda;  

 Modern bilim araştırma konusunun insan dışında keşfedilmeyi bek-
leyen tüm nesnellikler olabileceğini vurgularken; Postmodernizm ise 
bu görüşün tam aksine, bireyden, dilden, kültürden, bağımsız bir ger-
çeklik olmayacağını vurgulamaktadır. Postmodernizm’e göre birey-
lerden ve zihinlerden bağımsız nesnel bir gerçeklik kabul edilemez. 
Her şey özne, kültür, dil temelinde var olmak zorundadır. 

 Modern bilim insanlar nesnel gözlemcilerdir der. Fakat Postmoder-
nizm buna karşı çıkarak bizi Hermeneutik noktasına götürür. Post-
modernizm’e göre tüm gözlemler kuram yüklüdür. Hepsi zihinsel bir 
sürecin ve farklı şekillerde yorumlamanın ürünüdür. Bu nedenledir 
ki yalın ve nesnel bir gözlem yoktur (Aydın, 2009: 7). 

 Modern bilim insanın dış dünya üzerinde daha fazla söz sahibi olma-
sını ve doğayı denetim altına almasını, doğanın dönüştürülmesini is-
ter. Ancak Postmodernizm’e göre modern bilim doğaya zarar vermiş, 
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yarardan çok zarar getirmiş, kapitalizme hizmet etmiş, savaşlarda 
önemli bir rol üstlenmiş ve tüketim kültürünü etkilemiştir. 

 Bilim maddeyi ve maddi süreçleri temel alır. Mistik ve Metafizik un-
surları sürece dahil etmez. Ancak sınanabilir olanlar bilimsel olarak 
kabul edilmektedir. Postmodernizm’e göre bilim dini saf dışı bırakmış 
ve maddeciliğin yaygınlaşmasına hizmet etmiştir. Ruhsal olaylar bile 
maddi süreçlere dayandırılmıştır. Bunun yanı sıra bilim dünyaya ma-
teryalist görüşü empoze etmeye çalışmaktadır (Aydın, 2009: 8). 
Yapılan bu karşılaştırmalardan anlaşıldığı üzere, eleştiriler modern 

bilimin nesnellik ve gerçeklik algısını hedef almakta ve bunları yapı bo-
zumuna uğratmaya çalışmaktadır. 

 
Postmodernizme göre herkes tarafından kabul edilmiş bir ger-
çeklik yoktur 
Postmodernist düşünürlere göre, gerçeklik bizim görüp algılayabildi-

ğimiz süreçten daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Gerçeklik nesneler ola-
rak bize verilen ve orada, dışarıda duran bir varlığa sahip değildir zihni-
mizde, yorumlarımızdadır. Gerçeklik yoruma açık ve özneldir. Bizler ger-
çekliği sahip olduğumuz bilgiler, gereksinimlerimiz, önyargılarımız ve ilgi-
lerimiz doğrultusunda şekillendiririz. Çünkü var olan tüm gerçeklikler bize 
verilmiş olanlar değil, bizlerin oluşturduklarıdır. Dış dünyaya ilişkin dene-
yimlerimiz sonucunda bizim gerçekliğe bakış açımız da tıpkı bir hamurun 
şekil alması gibi şekillenmektedir. Gerçeklik dediğimiz şey görecelidir, mut-
lak değildir. Ancak modern bilimin savunduğu gerçeklik bizi, düşünceleri-
mizin değişmesine zorlar ve sürekli olarak şaşırtır. Postmodernistlerce kül-
türden, dilden ve insandan tamamen bağımsız olan nesnel bir gerçeklik, 
gerçeklik olarak kabul görmez. 

 
Bilgi dış dünya ile karşılaştırılamaz 
Postmodernist düşünürlerce gerçek göreceli, hatta öznel olduğu için 

kültürden, dilden, insandan, bağımsız bir dış dünyanın varlığını kabul 
eden ve zihinde şekillenen imgenin dış dünya ile karşılaştırılarak doğru-
luğunun sınanması, tartışmasını ileri süren modern deneyci felsefenin 
dayanağı olan uygunluk kuramı da yanlış ve geçersiz kabul edilmektedir 
(Aydın, 2009: 9). 
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Postmodernist düşünürlerin uygunluk kuramına karşı çıkmalarında 
Richard Tornas’ın da savunduğu gibi “zihin dış dünyanın ve onun düze-
ninin koşulsuz bir yaratıcısı değildir, o algılama ve bilme sürecinde aktif 
ve yaratıcıdır. Gerçeklik zihin tarafından algılanmaz, oluşturulur. Ortaya 
çıkan bu gerçeklikler çok çeşitlidir ve hiçbiri diğerinden üstün değildir. 
Bu nedenle doğrunun ve gerçeğin doğası kesin bir biçimde belirsizdir. 
Postmodernizm doğru olanı ve olmayanı ayırt eden bir ölçüt kabul etme-
diği için her anlayışın aynı düzeyde ve değerde olduğunu ve serbest ola-
rak yaşanması gerektiğini vurgulamaktadır (Aydın, 2009: 11). 

Akla ve rasyonaliteye duyulan inancın zayıflatılması Postmoderniz-
min en önemli ilkelerinden birisidir. Postmodernizm, modern bir aklın 
her yerde, her koşulda ve her zaman geçerli olduğu fikrini sertçe eleştirir. 
Onlara göre evrensel bir dünyada evrensel bir akıldan söz etmek akıllıca 
bir şey değildir. Bu nedenle eğer Postmodern bir akıldan bahsedilecekse 
bu akıl mutlak surette çoğulcu bir akıl olmak durumundadır. Postmoder-
nizmin amacı akıl değil, akıllardan bahsetmektir (Kara, 1992: 154’den akt. 
Çağan, 2019: 73). 

Bu anlayışların benzerine Feyerabend’de rastlamak da mümkündür. 
O her vatandaşın nasıl arzu ediyorsa öyle yaşaması gerektiğini savun-
maktadır. Kişi hastalandığında üfürükçülere gidiyorsa bu da bir tercihtir 
ve bunda bir sakınca yoktur. Hakikatin ve doğruluğun göreceli bir hal al-
ması, astroloji, akupunktur, parapsikoloji, bilim, din olgularının bir arada 
kabul gördüğü bir düzende (Aydın, 2009: 10) hepsinin hakikatin bir ifa-
desi olduğunun kabul görmesi ve bunlara eşit bir değer atfedilmesi özde 
bilimi yok etmek ve itibarsızlaştırmak, bilim ve bilim olmayanı ayırıcı öl-
çütü ortadan kaldırmak demektir (Aydın, 2009: 11). Otoriter bir baskı ol-
maksızın her türden bilginin geçerli kabul edilmesi durumunda sayısız 
değişik bilgi ortaya çıkacaktır (Demir, 1992: 83). Ancak şöyle de bir durum 
vardır ki, bilimin itibarsızlaşması, bilgi kalabalığının artması, insanların 
ihtiyaç duyduklarında mistik alanlara yönelmesi ve kişilerin kendi tercih-
leriyle ölüme yürümeleri anlamına gelmektedir. Modern tıp bir zamanlar 
yeryüzündeki nüfusu kitleler halinde yok eden vebaları kaldırmakla övü-
nürken, onların yerine şimdi çağdaş vebalar ortaya çıkarmaktadır.” (De-
mir, 2012: 177). Bu açıdan baktığımızda Postmodernizm nesnel bilgiyi yok 
saydığı noktada bilimi de yok saymakta ve kendi içerisinde çelişiklik ba-
rındırmaktadır. 
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Buradan hareketle Postmodernizm’in vurgulamak istediği şey;  
 Herkes istediğine inanmakta özgürdür, nesnel gerçeklik yoktur. İste-

yen istediği alanda tedavi olabilir. Bilim salt doğru değildir. 
Yine Postmodernizm;  

 Bilinen tedavi yöntemlerinin aksine ilkel yollarla tedavi olan bir in-
sanın ölmesi. 
 
Nesnellik yoktur 
Postmodernizm’in karşı çıkmadığı, eleştirmediği neredeyse hiçbir şey 

yok gibidir. Ancak asıl eleştirme bilimsel alanda meydana gelmektedir. 
Postmodernizm, bilimi meydana getiren şeyin özüne ulaşarak onu kökten 
saf dışı bırakma girişiminde bulunmuştur. Bu nedenledir Postmodernizm 
devrimci olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte Postmodernizmde 
kıta felsefecilerinden Heıdegger’ ın etkileri görülebilmektedir. Bir diğer et-
kilendikleri isim ise Nietzsche’dir. Nietcszche’nin görüşleri Postmodernist-
ler için daha önemli bir yere sahip olmuştur (Çağan, 2019: 68). 

Duruma Nietcszche ve Heidegger’in bakış açısından baktığımızda; 
modernliğin, aydınlanma hareketine bağlı olarak meydana geldiği söyle-
nebilir (Kızılçelik, 2004: 6). 

Her bilgi bireylerin kültürel şartları, deneyimleri, yaşantıları ve bek-
lentilerine dayanıyor ve belli bir kültürün ürünü olarak görülüyorsa, mo-
dernzimin savunduğu gibi nesnellikten bahsetmek pek mümkün olmaya-
caktır. Postmodernistlerin gözünden, pozitivistlerin, katı bir şekilde nes-
nelliği savunuyor olmaları, pozitivistlerin akademik çevrelerde güç ve ik-
tidarı elde etmek için kullandıkları birer maskeden ibarettir. Bu açıdan 
bilim nesnel bir yanı olmayan temeli zayıf bir kaledir. 

Postmodernistlerce insanların dünyaya yaklaşımının tarafsız olması, 
dünyayı betimlemesi, anlaması ve açıklaması pek mümkün değildir. Bi-
zim bu gerçeklikleri nasıl göreceğimizi önyargılarımız belirlemektedir. 
Bu yüzden nesnellik ulaşılması olanaksız bir hayaldir. Bu noktada Ni-
etsczhe’nin görüşleri önemlidir. Nietszche için bilgi ve gerçek sonsuz var-
lıklar değil, yalnızca etkili birer araçtır. Bu kavramları insanlar var etmiş-
tir. Bilgi ve gerçek daima insani ilgi ve amaca hizmet etmeleri nedeniyle 
hiçbir zaman nesnel olarak kabul edilmezler. O, bilimsel hakikatlerin 
eninde sonunda değiştiğini iddia etmektedir. Bilimsel yasaların tümü, ih-
timaller üzerine inşa edilmiş kurgulardır (Robinson, 2000: 17-24’den akt. 
Çağan, 2019: 69). 
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M. Faucoult’un nesnellik üzerine söylemlerine baktığımızda ise şun-
lar karşımıza çıkmaktadır;  

Öncelikli olarak Foucoult, sosyal bilimlerin ortaya çıkardığı bilimsel 
bilgi ile politik güç arasında doğrudan bir ilişki kurmuştur ve “bilgi ancak 
iktidarın elinde, emirlerinde, istekleri ve çıkarları doğrultusunda değişim 
gösterebilir” ifadesinde bulunmuştur. (Kızılçelik, 2004: 45). 

“Her toplumun gerçekler için kendine has bir politikası ve rejimi var-
dır. Bir kişinin doğru ve yanlış ifadeleri birbirinden ayırt etmesi için kul-
landığı, her şeyin bir onay sürecine maruz kaldığı mekanizmalar ve du-
rumlar vardır” (Aydın, 2009: 11). Yani bilgi ve gerçek denilen şey aslında 
egemen güçlerin kendi değerlerini diğerlerine empoze etmesinden başka 
bir şey değildir. Kısaca Foucoult’a göre bizim gerçekliğimiz, egemenliği 
altında bulunduğumuz güçler tarafından şekillenmektedir.  

Diğer yandan Foucoult’a göre modernlik insanlığa türlü sıkıntılar geti-
ren, zorlayıcı ve baskıcı bir karaktere sahip olmuştur (Kızılçelik, 2004: 17). 
Onun düşüncelerinin güçlü yönlerinden birisi de yerleşik hal almış bir 
merkezi iktidar fikrini reddediyor olmasıdır (Touraıne, 1994: 186).  

Görüldüğü üzere nesnelliğe yöneltilen bu karşı çıkışlar ile birlikte 
Postmodernistler modern ve batılı aklı da otoriter ve baskıcı özeliklerin-
den dolayı reddederler. Batı aklını etkin kılan ve bu aklın egemen olma-
sını sağlayan şey onun homojenleştirici olma özelliğidir. ve bu homojen-
lik demokratik bir şekilde değil daha çok zorbaca bir şekilde meydana 
gelmektedir. Ancak postmodernizm bir yandan geleneksel olandan bah-
sederken diğer yandan modern olanın değerlerini de inkar etmez (Çağan, 
2019: 74). Postmodernizm yeni bir şey söyleyecek olsa dahi hatırlayarak, 
ve hatırlatarak bu eylemi gerçekleştirir. Modernizm’e baktığımızda gele-
neksel olan ne varsa onu reddetmeyi hedeflemiştir ve bunu yaparak in-
sanlığı geleneksel toplum düzenlerinin tamamının dışına çıkarmıştır. 
Oysa postmodernizm değiştirici, dönüştürücü olmasına rağmen her za-
man geleneksel olandan beslenmiş ve tarih içerisinde duran dinamikleri 
yeniden hayata kazandırarak onları yeniden kullanmayı denemiştir 
(Akay, 2002: 99’dan akt. Çağan, 2019: 70).  

Postmodernizm herhangi bir değer alanının yalnızca kendisini mutlak 
kılarak topluma dayatmasına karşı çıkarken çoğulculuğu ise savunmakta-
dır. Onlar için evrensel bir bilginin varlığından söz edilememektedir. Her 
toplumun kendine ait doğruları ve kabul görmüş gerçekleri vardır. 
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Tek bir odak yoktur, birden fazla odak vardır 
Postmodernist bakış açısında göre ne tanrı, ne de insan odak noktası 

olarak kabul edilebilir. Gerçek denilen şey olumsallıklara göre değişiklik 
göstermektedir. Kesin, evrensel kabul edilebilen bir gerçeklikten söz et-
mek pek mümkün değildir. Bu yüzden çok odaklılıktan söz etmek daha 
yerinde olacaktır (Aydın, 2009: 12).  

Odaklılık düşüncesinin Postmodernistlerce eleştirilmesi, berabe-
rinde evrensel aklın ve evrensel bilginin reddedilmesine de yol açmıştır. 
Onlara göre ne kadar çok sayıda kültür varsa, o kadar çok odak vardır. 
Bu odaklardan hangisinin doğru olduğu ise belirgin değildir. Çok odaklı-
lık özellikle sosyal bilimlerde, bireysel farklılık gibi seküler bir bağlamda 
diğerinin kavranması ve anlaşılmasında işe yaramaktadır, duyarlılığı ve 
farkındalığı geliştirmektedir. Bunun yanı sıra düşünüşün, aklın, inancın, 
inançların sonuçlarından elde edilen farklılıkların görülebilmesi açısın-
dan önemli kabul edilmektedir (Aydın, 2009: 13). Diğer yandan çok odak-
lılık postmodernizm bünyesinde farklılıkları barındıran, demokratik bir 
söylem olma niteliğine sahiptir. Postmodernistler çok farklı alanların gö-
rüşlerin sentezlenmesini değil, farklı görüşlerin bir arada, çeşitlilik ha-
linde ve yan yana var olabileceği düşüncesini savunmaktadır (Aytaç, 
2003: 317’den akt. Koçakoğlu, 2018: 55). Ancak modernliğin inşa ettiği kül-
türde farklılıklara pek fazla yer yoktur (Kızılçelik, 2004: 19). 

Postmodernizmde çok odaklılığın birden fazla görünümü dikkat çek-
mektedir. Bunlardan ilki; kapitalizm in getirisi olarak kabul edilen çoğul-
culuk anlayışıdır, Kapitalizm, modernizm sonrası süreç ile birlikte medyayı 
bir sömürü aracı olarak kullanmaktadır ve bunlarla birlikte kültürler arası 
bir yaklaşım ile çoğulculuğu ön plana taşımıştır. Eskiden olduğu gibi kül-
türleri asimile etmek ve her toplumu tek tip haline getirmek o kadar kolay 
değildir. Bu nedenle yayılmacı bir politika hedefleyen ülkeler din, dil, ırk, 
millet, bakımından farklılıkları bulunan toplumlara “çok renklilik” “ fark-
lılıklara saygı duymak” gibi kavramlar adı altında var olma hakkı tanımış, 
zamanla da bu kavramlar demokratik bir toplum olmanın temel ilkesi ha-
line gelmiştir (Koçakoğlu, 2018: 56). Çok odaklılığın bir diğer sonucu da 
dünya ölçeğinde meydana gelen yabancılaşmadır. “Dünya ölçeğinde or-
taya çıkan yabancılaşma, özellikler sanayileşmiş ülkelerde refah düzeyinin 
yükselmesine karşın sosyal ideallerin ortadan kalkması sonucunda haya-
tın tekdüzeleşmesinin verdiği manevi tatminsizliğin artması, hazcılığın te-
mel yaşam haline gelmesi, toplumsal hiyerarşi ile onu oluşturan statülerin 
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anlamsızlaşması sonucu otoritelere itaat eğiliminin azalması gibi gelişme-
ler, sanayi toplumu ile modern kavramsalını önemli bir dönüşümün eşi-
ğine getirmiştir.” (Demir, 2012: 171). 

 
Bilginin dayandığı sarsılmaz bir temel yoktur 
Postmodern düşünce “apriori” olarak kabul gören, mantık ve akıl ta-

rafından tutsaklıklardan kurtarılmış bir gerçeği farklı açılardan ele al-
maktadır. Ona göre gerçekliğin birden fazla algılanış biçimi bulunmakta-
dır (Koçakoğlu, 2018: 55). 

Postmodernistlerin odak fikrine karşı çıkmaları ve gerçekliği göre-
celi hale getirmeleri onları “temel” düşüncesini reddetmeye itmiştir. Post-
modernistlerin temelciliğe karşı olmaları bilgideki kesinliği reddetmele-
rinden kaynaklanmaktadır. Onlar tüm bilgilerin Nietzche’nin ileri sür-
düğü gibi “belli bir perspektifin ürünü” olduğunu kanıtlamaya çalışmış-
lardır. Onlara göre mutlak doğru bir bilgi yoktur, herkes farklı bir pers-
pektiften bakar ve bunun doğal sonucu olarak farklı şeyler görür. 

Hem epistemolojik hem de ontolojik bağlamı olan temelcilik, insan 
düşüncesinde varlığı anlamlandırmada, ve varlığa ilişkin bilgiler oluştur-
mada bir hareket noktası oluşturmaktadır (Aydın, 2009: 13). Varlık kav-
ramı kendi özü için bir temeldir. Bu nedenle varlık kavramı yadsınarak 
varlık ve olgulardan söz etmek mümkün değildir. Çünkü hakikatin inkar 
edilmesi kabul gören değerler arasındaki mesafeleri de işlevsiz hale ge-
tirmektedir. Örrneğin doğru ile yanlış arasındaki mesafe geçersizleştiri-
lerek belirsizlik hali yaratılmaktadır. Değerler alanındaki bu belirsizlik 
de kaçınılmaz olarak Nihilizm’e neden olmaktadır. Bahsedilen bu belir-
sizlik durumu kriz olarak da adlandırılmaktadır. “Çünkü ölçütleri belirle-
yecek olan bir mihenk olmayınca kriz kaçınılmaz olmaktadır.” (Çağan, 
2019: 83). Doğru olmayınca yanlış da olmayacaktır. 

 
Her türden bilgi yereldir 
Yerellik kavramı evrensel bir gerçekliğin bulunmadığını ifade et-

mektedir. Bu iddiaya göre her kültürün kendine ait, kendi bünyesinde ka-
bul gören doğruları vardır. Yerelliğin kabul gördüğü bir dünyada evren-
sel olana fazla yer verilmeyeceği, tikelliğin ön planda ve daha görünür 
olacakları ileri sürülmüştür. 
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Postmodernistler, evrensellik görüşü ile aslında modernizm denilen 
şeyin, beyaz ırkın dünyada daha yaptırım sahibi olduğunu, kadını erke-
ğin arkasında kalmaya mahkum ettiğini, diğer ülkeleri ise evrensellik adı 
altında kendi düşüncelerini, bilgi ve değer anlayışlarını benimsemeye 
zorladıklarını söyler ve bunun sömürgecilikte bir araç olarak kullanıldı-
ğını vurgular.  

Postmodernizme göre bilim kadınlar aleyhine kurulu bulunan bir 
düzeni ihtiva etmektedir. Bilim politikaları erkeklerin elindedir ve bu-
rada kadınlar aleyhine bir taraflılığın olduğu ifade edilmektedir. Kadın-
ları ilgilendiren konuların önemsenmemesi ya da bu sorunları çözmek 
için çok fazla çaba harcanmamış olması, kadınların bilimin sonuçların-
dan erkeklere oranla daha az faydalanabilmesine neden olmaktadır. Ay-
rıca bilimin tarafsız olduğu iddiasından yalnızca erkek egemen toplumun 
sorunları söz konusu olduğunda bahsedilmektedir. (Demir, 2012: 173). 
Ancak diğer yandan yerelliği, postmodernistlerin savunduğu şekilde her 
zaman evrensel olanın karşısına getirmek, evrensel olana değer atfetme-
mek ve her toplumu kendine has iklimi içerisinde bırakmak her zaman 
iyi sonuçlar doğurmayabilir. Örneğin bilimsel faaliyetlerden ve yöntem-
lerden habersiz olan bir toplum, insan kurban etme gibi geleneksel ritü-
elleri halen uyguluyor olabilir. Bahsedilen bu ilkel olgular bilimin kabul 
görmüş evrensel doğruları ve insani evrensel değerler yok sayılarak, ye-
rellik ve tarafsızlık adına doğru karşılanamaz. 

Postmodernizmin daha çok gelişmiş toplumlarda ortaya çıktığı düşü-
nülürse, sömürgeci ve nispeten güç sahibi olan toplumların, insan onu-
runa yaraşır bir yaşam elde etmek amacı ile gerekli olan bilgi ve değerlere 
ya da uygarlığa erişemeyen toplumların sahip olmasını engellemeyi 
amaçladıkları şeklinde de yorumlanabilir (Aydın, 2009: 14). 

 
Postmodernizm ve Hermeneutik 
Postmodernistler diğer her şeyde savundukları üzere edebiyatta da ço-

ğulcu bir anlayışı benimsemişlerdir. Onlara göre bir metin üzerinden bir-
den fazla anlam çıkarmak, o metnin çoğulcu tarafını ifade etmektedir. On-
lar bir metin hakkında sayısız yorum yapabilmenin mümkün olduğunu 
ileri sürerler. Çünkü postmodernistlere göre, kişi dil aracılığı ile hiçbir za-
man ifade etmek istediğini tam olarak ifade edemez (Koçakoğlu, 2018: 58). 
“Postmodernizmin ayırt edici özelliklerinden biri “metin”e atfettiği ayrıca-
lıklı konumdur” (Arslan, 2015: 77). Bu nedenle postmodernizmin temel 
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amaçlarından birisi de bilgiyi metne ve yoruma indirgemesidir. Onlar için 
her şeyin göreceli olması, her şeyin değişebilir olması, öznel olması, faklı 
anlamların ve yorumların ortaya çıkabilmesi için, metinler üzerinde yapı-
lacak yorumların büyük bir önemi vardır. Bu yüzden postmodernistler 
mutlak ve nesnel olarak kabul gören bir doğrunun yerine hermeneutiğin 
doğrusunu koyarlar. Dolayısıyla bu aynı zamanda nesnel olan bilgiyi red-
dederek, onun yerine hermeneutik bilginin koyulması anlamına gelmekte-
dir. Postmodernislere göre her şey özde bir metindir, ancak metnin anlamı 
ne metnin kendisinde ne metnin meydana geldiği bağlamda ne de metni 
yazan kişidedir. Anlam yalnızca metni okuyan kişidedir. Dolayısıyla met-
nin anlamı onu okuyan kişilere, öznelere göre değişiklik gösterir (Aydın, 
2009: 15). ve farklı zihinler aracılığı ile devamlı olarak yorumlanır. Bunun 
yanı sıra metnin yorumunda metni yorumlayan kişinin bilgi birikimi ve 
zihinsel analizinin payını yadsımak oldukça zordur. Metin öznenin yorum-
landığından çok daha farklı anlamlara sahip olabilir ve bu yorumlama ey-
lemi sonucunda oldukça farklı anlamlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, met-
nin anlamını özneye indirgemek de felsefi açıdan kabul gören bir durum 
değildir.  

Postmodern düşünce bir bakıma bilim ve felsefe yapmaya olanak 
vermemekte, tüm insan etkinliklerini bir potada eritmekte ve araların-
daki farkı yok etmektedir. Kısacası tüm düşünsel faaliyetleri bir tür yo-
rumlamaya dönüştürmektedir (Aydın, 2009: 15).  

Sonuç olarak baktığımız zaman hermeneutik bütün sosyal bilim-
lerde olduğu kadar sosyoloji için de düşünsel bir zenginlik oluşturmuştur. 
Hermeneutik, bilim anlayışının yeniden şekillenmesine olarak sağladığı 
için bilim tarihinde, sosyolojide ve felsefede kendisine bir yer edinmiştir. 
Dünyayı açıklayabilmede ve anlamada ve tek anlamlılığın önüne geçil-
mesinde göz ardı edilmeyecek bir öneme ve katkıya sahip olan Hermene-
utik sonsuz yorumlama imkanı tanıyarak döngüsel bir özeleştirinin de 
kapılarının aralamaktadır. Hermeneutiğin kalıcı olmasının en önemli ne-
denlerinden birisi onun sürekli olarak bir dönüşlülük içerisinde olmasın-
dan kaynaklanmaktadır (Çağan, 2019: 110). 

 
Postmodernizm’e Yönelitlen Eleştiriler 
Postmodernizmin sıklıkla modernizmi eleştirmesi, metafizik olan ile 

bilimi eş değer görmesi, ve modern paradigmaları değersiz kabul etmesi 
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elbette karşılıksız kalmamıştır. Bilim camiasından da Postmodernizme 
karşı yapılan eleştiriler gecikmemiştir.  

Postmodernizm’e yöneltilen eleştirilerin genelikle; postmodernizmin 
yeni bir çağa kapı aralamadığı şeklindeki eleştirilerdir. Örneğin Habermas 
tarihte postmodern diye bir dönemin ve kırılmanın yaşanmadığını, post-
modernizm diye belirtilen şeyin aslında yeni muhafazakar ideolojinin bir 
görünüşü olduğunu ileri sürmektedir. “Habermas, postmodernizmin mo-
dernliğe yönelik karşı çıkışlarını ortaya koyarken toptancı bir tavır sergile-
mesini de eleştirilmiştir. Habermas, postmodernistlerin eleştirilerini “üze-
rinde durdukları zemini de yıkacak biçimde ileri götürdüklerini, ‘banyo su-
yuyla birlikte bebeği de attıkları’ şeklinde ifade etmektedir” (Kızılçelik, 
2000b: 165’den akt. Arslan, 2015: 85). Habermas çeşitli görünümleri, belir-
sizlikleri ve olumsallıkları ile modernliği tamamlanmamış bir proje olarak 
nitelendirmiştir (Oktay, 2000: 7). Bunun yerine Habermas, sürdürülebilir 
olan devamlı olan bir modernlik üzerinde durmuş ve bu tutumundan ha-
reketle iletişimsel eylem kuramını geliştirmiştir. Bu kuram ile birlikte, her 
türden kuşkuculuk ve her türden göreceliliği tamamen reddetmiş ve karşı 
çıkmıştır (Çağan, 2019: 81).  

Ona göre bir önermenin rasyonel olabilmesi için o önermenin, mev-
cut olan argümanlar ile doğrulanabilmesi gerekmektedir. (Giddens, 1991: 
139’dan akt. Çağan, 82). Öte yandan Habermas’a göre rasyonelleştirme, 
ilk olarak rasyonel karar verme ölçütlerine tabi olan toplumsal alanların 
yaygınlaşması anlamına da gelmektedir (Kızılçelik, 2004: 8). Bu bakış açısı 
ile ortaya koyulan eleştirilerin temel dayanak notası; postmodernizmin 
modernite üzerinden beslenen bir asalak olduğu şeklindedir. Potmodern 
karşıtı görüşlere göre; postmodernizm modernizmin başarılarından ve 
açmazlarından beslenmektedir (Heller & Feher, 1993: 21’ den akt. Çağan, 
2019: 82). 

Postmodernizmin hakikat olanı reddetmesi, onların kolayca eleştiril-
mesini sağlayan yanlarından birisidir. Çünkü hakikatin inkar edilmesi 
kabul gören değerler arasındaki mesafeleri de işlevsiz hale getirmektedir. 
Postmodernizm her değeri aynı seviyeye indirgemiş ve bu değerlerin içi-
nin boşaltılmasına neden olmuştur. Heterojenlik, çoğulculuk, nesnel ger-
çeklikler yoktur diyerek bir anlam belirsizliği yaratmış ve zevksizliğe ne-
den olmuştur daha sonra da ortaya çıkan bu zevksizliği; bir sıra dışılık, 
farklılık ve yeni bir değer olarak sunmuştur (Çağan, 2019: 83). Bu zevksiz-
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lik durumun ortaya çıkmasına neden olan şey ise geç kapitalizmin kültü-
rel mantığıdır. Bu mantık sayesinde, estetik amaçlar, üretim ve meta üre-
timi birleşmekte aralarındaki sınır git gide yıkılarak ortadan kaldırılmak-
tadır. Kimi düşünürlere göre postmodernizm kapitalizmin ve modernite-
nin doğal bir uzantısı ve devamı şeklinde nitelendirilmiştir (Çağan, 2019: 
84). Batı kültürünün emperyalist hedeflerinden postmodernizm bir araç 
olarak ortaya çıkarılmıştır (Çağan, 2019: 85). Postmodernizm olumlu gibi 
görünse de tüketimi özendiren ve bunu destekleyen olumsuz yanları da 
bulunmaktadır.  

Postmodernizm “ya o, ya bu” diyen insan yerine “hem o, hem de bu” 
diyen insan modelini yaygınlaştırmayı hedeflemiş, insanlık tüketim çıl-
gınlığı kültürünün egemenliği altına girmiştir (Yula, 1992: 38’den akt. Ko-
cakoğlu, 2018: 58). Böylelikle günümüzde fikirler, akımlar, sanat, moda, 
bilim ve birçok şey Postmodernizm hareketine uygun şekilde dönüştürü-
lerek birer tüketim aracı haline gelmiştir. 

 
SONUÇ 
Sosyal bilimler ve modern bilimler postmodernizmin sürekli olarak 

hedef aldığı tartışma alanları olarak bilinmektedir. Postmodernizm bilim-
sel olma amacı taşıyan tüm değerleri yerden yere vurmuş ve moderniz-
min bir kenara attığı ne varsa hepsini yeniden ön plana çıkarmayı hedef-
lemiştir. Bunu da astronominin karşısına astrolojiyi, bilimin karşısına 
metafiziği ve mistisizmi getirerek yapmak istemiş ve böylelikle modern 
bilim paradigmalarını değersizleştirmeyi amaç edinmiştir. Modernizmin 
karşı çıktığı şeyleri gündeme getirmesi ile postmodernzim herkese ve her 
şeye var olma hakkı tanımış ve çoğulculuktan yana gibi gözükerek tüm 
değerlerin içerisini boşaltan, her şeyi aynı seviyeye indirgeyen ve değer-
sizleştiren bir karakterde olmuştur. Nietsczhe bilginin ve gerçeğin insan-
ların birer ürünü olduğunu ve insanlığın dönüşüm geçirmesi ile birlikte 
bilginin de dönüşüme uğradığını, mutlak olmadığını iddia etmiştir. Diğer 
yandan M. Foucault ise sahip olduğumuz gerçekliklerin tahakkümü al-
tında bulunduğumuz toplumlar tarafından sürekli denetlendiğini ve bu 
toplumların istekleri doğrultusunda şekillendiğini iddia etmiştir. Postmo-
dernizm hakkında görüş ileri süren bir diğer isim ise Feyerabend olmuş-
tur. Feyerabend herkesin istediğini yapmakta ve istediğine inanmakta öz-
gür olduğunu iddia etmiştir. Ona göre bir kişinin tedavi olmak için üfü-
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rükçüleri tercih etmesi bir doktoru tercih etmesi kadar doğaldır. Postmo-
dernizmin çok anlamlılığı ve çoğulculuk ilkesini benimsemesi onu bir 
noktada Hermeneutik anlayışa yaklaştırmıştır. Onlar Hermeneutik’i nes-
nelcilik karşıtı bir kavrayış olarak görmüş ve ortaya çıkan sayısız yorum-
lamalardan hiçbirini diğerinden daha değerli görmemişledir. Kısaca On-
lar için her yorum (yanlış dahi olsa) eşit ölçüde birer değere sahiptir. 

 Kısaca Postmodernizm her zaman bir belirsizliği de ifade etmekte-
dir. Postmodernizm üçüncü dünya ülkelerinde etnik değerlerin ve köken-
lerin dağılma süreci olarak ifade edilirken, ileri düzey sanayileşmiş ülke-
ler için ise birleşmeye doğru gidilen bir süreci ifade etmektedir. 
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DEPREM DENEYİMİ BULUNAN BİREYLERİN 
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GİRİŞ 
Fertler için yaşamın her alanı belirsizliklerle çevrilidir. Belirsizlik 

sözcük ve teorik anlamlarından da hareketle bilme arzusunu genetik mi-
rasında yaşatan insan için en temel haliyle kargaşanın, kaygının, olum-
suzlanmanın, istenmeyenin bir yaşantısı olarak kendisini göstermekte-
dir. Zira kabul edilebilir bir anlayışla günlük hayatın içinde insan için gü-
vende olmak, bilinir sınırlarda varoluşu gerçekleştirmek anlamına so-
yunmaktadır. Burada ortaya çıkan her bir belirsizlik insanın güvende 
olma yaşantısında bir olumsuzlanmayı beraberinde getirecektir. Kaldı ki 
insan, tarihi mirası içerisinde belirsizlik haliyle bir arada yaşama mevcu-
diyeti ve mümkününü gösterse dahi bir an için bile deneyimlenen belir-
sizlik hali insanlar üzerinde çeşitli etkiler yaratmakta ve hatta zaman za-
man istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Yaşamın mevcudiyeti ve ko-
şulları içerisinde bir durum, bir kavram, bir olgu, bir gerçeklik, bir duy-
gulanım, bir nitelik olarak belirsizlik hemen her yerde, durumda ve za-
manda vitrine çıkmaktadır. Bununla birlikte belirsizliğin bilhassa kaotik 
olanla ilişkisi incelemeye değerdir.  

Türk Dil Kurumu (2011) için kaotik olan; kaosu ve karmaşayı tanım-
layan, düzenden yoksunluğu ve uyumsuzluğu bildiren bir yapıdadır. Be-
lirsizlik ise hakkında tam bir bilgi edinilmeyeni ve bilinmeyeni nitele-
mektedir (Türk Dil Kurumu, 2011). Cevizci (1999), herhangi bir sistemin 
içinde var olan düzensizlik durumunu da belirsizlik olarak tanımlanmak-
tadır. Bu noktada kargaşa her iki kavramın var edildiği bir zemin olarak 

* Yazar Bilgisi eklenecek

**  Yazar Bilgisi eklenecek 
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boy göstermektedir ve karmaşık olan belirsizliğin ortaya çıkma koşulla-
rını hazırlayan birçok etkiyi içerisinde taşımaktadır. 

İnsan ve insan topluluklarının tarihinde olağan yaşam, olağan dışı 
yaşantılardan hiçbir zaman bağımsız olmamıştır. Zira olağan yaşam 
farklı olağan dışılılıklarla kesintiye uğrama, durma notasına gelme ve 
ya da tamamen ortadan kalkma olasılığını hep beraberinde taşımıştır. 
Bu durum çağ açıp çağ kapatan insanların eylemlerinin bir sonucu ola-
rak değerlendirilebileceği gibi insan eylemlerinden bağımsız olarak do-
ğanın hareketliliğinin bir göstergesi olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu-
gün bilimin, “doğal afet” olarak adlandırdığı kavram da doğanın hare-
ketliliğinin bir türü olarak bilinmektedir. Tanımı itibariyle doğa kay-
naklı afet; “deprem, sel, heyelan, çığ, kuraklık, fırtına, dolu, hortum, ku-
raklık, göktaşı düşmesi ve benzeri gibi oluşumu engellenemeyen jeolo-
jik, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik, biyolojik ve kaynağı dünya dı-
şında olan tehlikelerden kaynaklanan doğa olaylarının sonuçlarına ve-
rilen genel ad” olarak ifade edilmektedir (Açıklamalı Afet Terimleri Söz-
lüğü, 2014). Daha genel bir kavram olarak afet ise; “toplumun tamamı 
veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, 
normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, 
etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, tek-
noloji veya insan kaynaklı olay.” olarak tanımlanmaktadır (Açıklamalı 
Afet Terimleri Sözlüğü, 2014). 

Niteliği ve yapısı itibariyle afetler, beraberinde getirdikleri ile karga-
şanın günlük hayata yansımasına, karışmasına, dağılmasına sebebiyet 
vermektedir. Yildiz (2020), afetlerin kaotik yapıda olmasının nedenini 
toplumsal sistem dinamiği içerisinde normal ve öngörülebilir yaşam dön-
güsünün bozulması olarak açıklamaktadır. Afetlerin etkilenen toplum 
üzerinde sebebiyet verdiği kayıp ve yıkım bu karmaşanın esas gösterge-
leridir. Afetlerin neden olduğu kayıp ve yıkımlar farklı alanlarda ve farklı 
boyutlarda kendisini göstermektedir. Altun (2018), nerede, ne zaman ve 
hangi biçimde meydana geleceği kesin olarak tespit edilemeyen afetlerin 
sonuçları itibariyle fiziki ve ekonomik kayıplar ile sosyal psikolojik yıkım-
lara neden olduklarını ifade etmektedir. Söz konusu kayıp ve yıkım en 
genel haliyle etkilenen toplumun gündelik hayatında kendisini göster-
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mektedir. Burada olağan yaşantının, günlük hayatın, mevcut kaynakla-
rın, yerleşik düzenin, alışagelmiş yapının durma, kesintiye uğrama ve ya 
da yok olma olasılıkları mevcuttur. Bu olasılıklar etkilenen topluluk üze-
rinde karmaşayı meydana getirmektedir. Afetlerin yarattığı bu karmaşa-
nın bir boyutu olarak belirsizlik etkilenen toplum için yaşamın her ala-
nında belirgin hale gelmektedir. Bu noktada afetlerin sebep olduğu kayıp, 
yıkım ve karmaşanın yanı sıra tüm bu sürece yansıyan belirsizliğin etki-
lenen toplum üzerindeki etkisini belirlemek birçok açıdan önem arz et-
mektedir.  

Öte yandan insanların yaşamlarında farklı durum, olgu, olay ya da 
yaşantı bağlamında ortaya çıkan belirsizliklerin etkilerinin incelenmesi 
beşeri ve sosyal bilimler için son yıllarda hareketlilik kazanan bir araş-
tırma alanı olarak yer bulmaktadır. Bilhassa ruh sağlığı ekseninde çalış-
malarını yürüten psikoloji bilimi belirsizliğin insanlar üzerindeki ruhsal 
etkilerini araştırmaya başlamış ve bu konuda çeşitli tezler ortaya koy-
muştur. Söz konusu yönelimlerin bir tarafını ilk kez Frenkel- Brunswick 
(1949) tarafından ortaya konulan ve çeşitli araştırmacılar tarafından ge-
liştirilen belirsizliğe tahammülsüzlük terminolojisi oluşturmaktadır. 
Frenkel- Brunswick (1949) belirsizliğe tahammülsüzlüğü algısal ve duy-
gusal bir kişilik değişkeni olarak araştırmış, otoriter kişilik özellikleriyle 
söz konusu tutumun bağlantılarını irdelemiştir. Budner (1962: 29) bir 
kavram olarak belirsizliğe tahammülsüzlüğü “belirsiz durumları tehdit 
kaynakları olarak algılama (yorumlama) eğilimi” olarak tanımlamakta-
dır. İnsanların günlük yaşamın içerisinde ortaya çıkan belirsizliklere ver-
dikleri bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerin bütünü geniş bir pers-
pektifle belirsizliğe tahammülsüzlük olarak kavramsallaştırılmıştır (Fre-
eston vd., 1994). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün bilişsel, duygusal ve dav-
ranışsal tepkilerin bir bütünü olarak ele alınması; insanların belirsizlik 
karşısında vereceği tepkilerin çeşitliliğine vurgu yapmaktadır. Son tah-
lilde belirsizliğe tahammülsüzlüğün bir kişilik özelliği ve değişkeni olarak 
ele alınmasıyla insanların belirsizlik durumlarında gösterdikleri tepkile-
rin ölçülmesi ve tepkileri etkileyen diğer değişkenlerin araştırılması, or-
taya konulması ve geliştirilmesi olanaklı hale gelmiştir.  

İnsanlar için diğerleri ile etkileşimlerinin nasıl olacağından, evrenin 
doğasına ve varoluşun anlamına kadar yaşamın her alanı mikro ve 
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makro düzeyde belirsizliklerle doludur (Hogg, Kruglanski ve van den Bos, 
2013). Belirsizliğin ortaya çıkmasının nedenlerinin biri de karmaşadır. 
Karmaşa zemini belirsizlik zeminini beraberinde getirmektedir. Afetlerin 
neden olduğu yıkım ve doğurduğu kayıplar birçok sonucu ortaya çıkar-
makla birlikte etkilenen toplum için karmaşanın bir yaşantısı olarak de-
neyimlenmektedir. Bu karmaşanın içerisinde ortaya çıkan belirsizliğin, 
afet yaşantısının önemli çıktılarından biri olduğu düşünülmüş ve bir do-
ğal afet türü olarak deprem deneyimi bulunan kişilerin belirsizlik durum-
larındaki tepkileri araştırmaya değer bulunulmuş ve nihai olarak bu 
araştırmanın konusunu deprem deneyimi bulunan fertlerin belirsizliğe 
tahammülsüzlük düzeyleri ve afete bağlı belirsizlik deneyimlerinin sap-
tanması olarak belirlenmiştir.  

Deprem deneyimleyen kişilerin belirsizliğe karşı tahammülsüzlük 
düzeyleri ve depremle deneyimlenen belirsizlik yaşantılarının incelene-
ceği bu araştırmanın nicel safhasının amacı; “Deprem deneyimi bulu-
nan kişilerin belirsizliğe karşı tahammülsüzlük düzeyleri; katılımcıların 
sosyodemografik özelliklerine, depreme dayalı çeşitli yaşam deneyimle-
rine, depremle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçların ve yaşanılan belirsizli-
ğin türüne göre farklılaşma göstermekte midir?” sorusuna yanıt ara-
maktır. 

Öte yandan bu bilimsel araştırmanın esas önemi; birçok bilimsel araş-
tırmanın da güdülendiği arzuya dayanarak anlama, anlamlandırma, kıyas-
lama, düzenleme, çıkarımda bulunma, bir söz söyleyebilme, var olana yeni 
bir perspektif sunma gibi çabaları sosyal bilimler için diri tutmak yönünde 
atılmış binlerce adımın izini sürmesidir. Bununla birlikte bilimsel araştır-
malar bir durum saptaması yapabilme ve bu yönde bir somut ihtiyacı gi-
derme ekseninde de geliştirilebilir. Bu araştırma da özel olarak deprem ya-
şantısına sahip kişilerin bu deneyim perspektifinde yaşadıkları belirsizlik 
durumlarını bulma, belirsizliğin nedenlerini inceleme, belirsizliğin bu kişi-
ler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarma ve tüm bunlarla ülkemizde afet yö-
netiminin temelini oluşturan Türkiye Afet Müdahale Planını değerlen-
dirme yönünde bir olanak sunacaktır. Kaldı ki ülkemizde insan ve toplum 
ruh sağlığı ekseninde gelişen sosyal bilim ve disiplinler içerisinde deprem 
deneyimi bağlamında gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmaları incelendi-
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ğinde söz konusu araştırmacıların doğrudan ve ya da dolaylı olarak “dep-
rem deneyimi” ve “belirsizlik” arasındaki ilişkiye değindikleri bir çalışma-
nın bulunmadığı görülmektedir. Bu noktada daha önce açıklananlara ek 
olarak bu araştırma bir diğer önemini de terminolojideki söz konusu eksik-
liği gidereceği yönünde göstermektedir.  

 
Yöntem 
Araştırmanın Deseni 
Bu araştırma sosyal bilimlerde farklı ve ayrı bir araştırma alanı ola-

rak görülen (Baki ve Gökçek, 2012) karma yöntem modeline göre tasar-
lanmıştır. Karma yöntemli araştırmalar; ham sayısal hem de sözel verile-
rin bir arada kullanıldığı (Alkan, Şimşek ve Erbil; 2019), araştırmacıların 
nicel ya da nitel yöntemler arasında seçim yapmak yerine her iki yöntemi 
de bir arada kullanarak araştırmanın güvenirliğini arttırmaya çalıştığı 
(Butgel Tunalı, Gözü ve Özen, 2016) bir bakış açısıyla oluşturulmaktadır. 
Karma yöntemle tasarlanan bu araştırma Leech ve Onwueqbuzie (2007) 
’in “Tamamen Karma, Sıralı, Eşit Statülü Tasarım”ı ile tipolojisini oluştur-
muş, araştırmanın nicel ve nitel verileri ayrı zamanlarda sırayla toplan-
mış, araştırmanın nicel safhası ve nitel safhasının amaçları birbirinden 
ayrıldığından her iki veri setin araştırma için eşit öneme sahip olduğu de-
ğerlendirilmiştir.  

 
Evren ve Örneklem 
Bu araştırmanın evrenini deprem deneyimi bulunan fertler oluştur-

maktadır. Evrenin tamamıyla çalışma olanağı bulunmadığından bu araş-
tırmanın nicel safhasında kolayda örneklem tekniğiyle seçilen 24 Ocak 
2020 Elazığ depremini deneyimlemiş 404 katılımcıya ulaşılmış ve böyle-
likle araştırmanın çalışma grubu oluşturulmuştur.  

 
Veri Toplama Araçları ve Süreci 
Araştırmanın nicel verileri araştırmacı tarafından oluşturulan sos-

yodemografik bilgi formu ve deprem deneyimleri belirleme anketi ile 
Sarı ve Dağ (2008) tarafından Türkçe’ye geçerli ve güvenli şekilde uyarla-
ması yapılan Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği ile elde edilmiştir. Araş-
tırmanın nicel safhasının verilerinin bir kısmı yüz yüze anket bir kısmı 
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da çevrimiçi form yöntemi ile toplanmıştır. Toplam 404 katılımcıdan ve-
riler elde edilmiştir. 

 
Verilerin Analizi 
Araştırmanın çevrimiçi olarak toplanan verileri IBM SPSS 26 paket 

programında veri tabanı oluşturularak işlenmiştir. İşlenen verilerin ön-
celikle normallik dağılımları analiz edilmiştir. Söz konusu çalışmanın ve-
rileri için gerçekleştirilen normallik testlerinin çarpıklık (skewness) ve 
basıklık (kurtosis) sonuçları tablo 1 ‘de gösterilmiştir.  

 
Tablo 1: Araştırma Verilerinin Basıklık ve Çarpıklık Testi 

 Değer Standart Hata 

Çarpıklık (Sekewness)  -,332 121 

Basıklık (Kurtosis)  -,520 242 

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere söz konusu araştırmanın verilerinin ba-

sıklık ve çarpıklık değerleri -1 ila +1 olarak hesaplanmıştır. Büyüköztürk 
(2019), çarpıklık katsayısının -1 ila +1 arasında olmasının verilerin nor-
mal dağılımından önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabi-
leceğini belirtmektedir. Buradan hareketle araştırma verilerin normallik 
ölçütlerini karşıladığı sonucuna ulaşılarak araştırmanın amaçlarına uy-
gun olarak verilerin analizinde betimsel analizler için frekans testi, fark-
lılıkların belirlenmesi için de bağımsız gruplar t testi ve anova testi uygu-
lanmıştır.  

 
Bulgular 
Deprem deneyimleyen kişilerin belirsizliğe karşı tahammülsüzlük 

düzeyleri ve depremle deneyimlenen belirsizlik yaşantılarının incelene-
ceği bu araştırmanın nicel safhasında elde edilen ön bulguları betimsel 
ve işlemsel bulgular olmak üzere iki ayrı başlık altında aktarılmıştır.  

 
Betimsel Bulgular 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyodemografik bilgileri 

Tablo2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Sosyodemografik Bilgileri 
  n % 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

244 
160 

60,4 
39,6 

Medeni durum 
Evli  
Bekar 

250 
154 

61,9 
38,1 

Çalışma durumu 

Gelir getirici bir işte hiç çalışmayan 
Gelir getirici bir işte şuan çalışmayan 
Gelir getirici bir işte çalışan  
Emekli 

120 
69 

195 
20 

29,7 
17,1 
48,3 

5,0 

Gelir düzeyi 
Asgari ücretin altı 
Asgari ücrete denk 
Asgari ücretin üstü 

127 
60 

217 

31,4 
14,9 
53,7 

Çocuk sahibi  
olma durumu 

Çocuk sahibi olan 
Çocuk sahibi olmayan 

261 
143 

64,6 
35,4 

Yaş grupları 
18-30 yaş arası 
31-59 yaş arası 
60 yaş ve üstü 

123 
248 

33 

30,4 
61,4 

8,2 

Öğrenim durumu 
İlköğretim (ilkokul, ortaokul)  
Lise 
Yükseköğrenim (ön lisans, lisans, lisansüstü)  

165 
77 

162 

40,8 
19,1 
40,1 

Halihazırda  
yaşanan yer 

Konteynerde yaşayan 
Kiracı ya da ev sahibi olarak bir evde yaşa-
yan 

203 
201 

50,2 
49,8 

TOPLAM  404 100 

 
Tablo 2’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılına katılımcıların 

%60,4’ü kadın, %39,6’sı erkek bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların 
%61, 9’u medeni durumunu evli olarak, %38,1’i ise bekar olarak bildir-
miştir. Halihazırda gelir getirici bir işte çalışan katılımcıların oranı 
%48,3’dür. Katılımcıların %53,7’si asgari ücretin üstünde bir gelire sahip-
tir. Katılımcıların %61,4’ü 31-59 yaş arasındadır. Katılımcıların %40,8 il-
köğretim, %19,1’i lise, %40,1’i ise yükseköğrenim mezunudur. Kontey-
nerde yaşayan katılımcı oranı %50,2 iken, kiracı ya da ev sahibi olarak bir 
evde yaşayan katılımcı oranı %49,8’dir.  

Araştırmaya katılan katılımcıların depremle birlikte yaşadıkları ya-
şam deneyimleri Tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Depreme Dayalı Yaşam Deneyim-

leri 
  n % 

Depremin sebep olduğu ekonomik bir 
kayıp yaşama durumu 

Yaşayanlar 
Yaşamayanlar 

121 
283 

30 
70 

Depremin sebep olduğu fiziksel bir ka-
yıp yaşama durumu 

Yaşayanlar 
Yaşamayanlar 

234 
170 

57,9 
42,1 

Deprem sonrası oturulan evin hasar 
durumu 

Hasarsız 
Az hasarlı 
Orta hasarlı 
Ağır hasarlı 
Acil yıkım kararlı 

107 
45 
54 

194 
4 

26,5 
11,1 
13,4 
48,0 

1,0 

Deprem sonrası oturulan eve yıkım 
kararı verilme durumu 

Verilenler 
Verilmeyenler 

211 
193 

52,2 
47,8 

Deprem sonrası kamu kaynaklı yar-
dımlardan faydalanma durumu 

Faydalananlar 
Faydalanmayanlar 

232 
172 

57,4 
42,6 

Deprem sonrası STK kaynaklı yardım-
lardan faydalanma durumu 

Faydalananlar 
Faydalanmayanlar 

173 
231 

42,8 
57,2 

Deprem sonrası gönüllüler kaynaklı 
yardımlardan faydalanma durumu 

Faydalananlar 
Faydalanmayanlar 

74 
330 

18,3 
81,7 

Deprem sonrası bölgeye gönderilen 
yardımları yeterli bulma durumu 

Yeterli bulanlar 
Yeterli bulmayanlar 

221 
183 

54,7 
45,3 

Deprem sonrası yürütülen psikosos-
yal destek hizmetlerinden fayda-
lanma durumu 

Faydalananlar 
Faydalanmayanlar 

153 
251 

37,9 
62,1 

Deprem sonrasında süreçle ilgili ihti-
yaç duyulan bilgilere ulaşma durumu 

Ulaşabilenler 
Ulaşamayanlar  

176 
228 

43,6 
56,4 

TOPLAM  404 100 

 
Tablo 3’de görüldüğü gibi depremin sebep olduğu ekonomik bir ka-

yıp yaşadığını bildiren katılımcıların oranı %30, depremden sonra fizik-
sel bir kayıp yaşadığını bildiren katılımcıların oranı %57,9’dur. Deprem-
den sonra oturduları evin herhangi bir hasar almadığını bildiren katılım-
cıların oranı %26,5 olarak saptanmıştır. Deprem sonrası kamu kaynaklı 
yardımlardan faydalanan katılımcı oranı %57,4, sivil toplum kaynaklı 
yardımlardan faydalanan katılımcı oranı %42,8, gönüllüler kaynaklı yar-
dımlardan faydalanan katılımcı oranı %18,3’dür. Katılımcıların %54,7’si 
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deprem sonrası bölgeye gönderilen yardımları yeterli bulduğunu bildir-
miştir. Deprem sonrasındaki süreçle ilgili ihtiyaç duydukları doğru bilgi-
lere ulaşamayan katılımcı oranı ise %56,4’dür.  

Araştırmaya katılan katılımcıların depremle birlikte ortaya çıkan te-
mel ihtiyaçlarına ilişkin veriler Tablo 4’de sunulmuştur. 

 
Tablo 4. Araştırmaya Katılım Katılımcıların Deprem Sonrası Ortaya Çıkan İh-

tiyaçları 
  n % 

Depremden sonra barınma ihtiyacı  İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

255 
149 

63,1 
36,9 

Depremden sonra gıda ve beslenme  
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

182 
222 

45,0 
55,0 

Depremden sonra giyecek ihtiyacı İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

126 
278 

31,2 
68,8 

Depremden sonra eğitim ve öğretim  
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

82 
322 

20,3 
79,7 

Depremden sonra hukuki yardım  
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

58 
346 

14,4 
85,6 

Depremden sonra psikososyal destek  
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

217 
187 

53,7 
46,3 

Depremden sonra psikiyatri hizmeti  
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

79 
325 

19,6 
80,4 

Depremden sonra ekonomik destek  
ihtiyacı 

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

202 
202 

50,0 
50,0 

Depremden sonra fiziksel sağlık hizmeti 
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

72 
332 

17,8 
82,2 

Depremden sonra güvenlik ihtiyacı İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

74 
330 

18,3 
81,7 

Depremden sonra iletişim hizmeti  
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

105 
299 

26,0 
74,0 

Depremden sonra tahliye hizmeti  
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

131 
273 

32,4 
67,6 

Depremden sonra nakliye hizmeti  
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

186 
218 

46,0 
54,0 

Depremden sonra hasar tespit hizmeti 
ihtiyacı  

İhtiyacı olan 
İhtiyacı olmayan 

247 
157 

61,1 
38,9 

TOPLAM  404 100 
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Tablo 4’de sunulduğu gibi araştırmaya katılan katılımcılar deprem 
sonrası temel ihtiyaçlardan sırasıyla en çok barınma (%63,1), hasar tespit 
hizmeti (%61,1), psikososyal destek (%53,7) ve ekonomik destek (%50,0) 
alanlarında ihtiyaçlarının ortaya çıktığını bildirmişlerdir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların depremle birlikte yaşadıkları be-
lirsizliklere ilişkin veriler Tablo 5’de sunulmuştur. 

 
Tablo 5. Araştırmaya Katılım Katılımcıların Deprem Sonrası Yaşadıkları Be-
lirsizlikler 

  n % 

Depremden sonra barınma ile  
ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

218 
186 

54,0 
46,0 

Depremden sonra ekonomik  
durum ile ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

200 
204 

49,5 
50,5 

Depremden sonra fiziksel ve  
ruhsal sağlıkla ile ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

194 
210 

48,0 
52,0 

Depremden sonra doğru bilgilere 
ulaşmak ile ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

208 
196 

51,5 
48,5 

Depremden sonra ihtiyaçlarını  
giderme ile ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

192 
212 

47,5 
52,5 

Depremden sonra güvenlik ile  
ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

119 
285 

29,5 
70,5 

Depremden sonra beslenme ile  
ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

126 
278 

31,2 
68,8 

Depremden sonra gelecekle ile  
ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

225 
179 

55,7 
44,3 

Depremden sonra eğitim ve öğre-
tim durumu ile ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

63 
341 

15,6 
84,4 

Depremden sonra çalışma  
durumu ile ilgili belirsizlik  

Belirsizlik yaşayan 
Belirsizlik yaşamayan 

99 
305 

24,5 
75,5 

TOPLAM  404 100 

 
Tablo 5’de sunulduğu gibi araştırmaya katılan katılımcılar deprem 

sonrası sırasıyla en çok gelecekleri (%55,7), barınma durumları (%54,0) 
ve doğru bilgilere ulaşmaları (%51,5) konularında belirsizlik yaşadıkla-
rını bildirmişlerdir. 



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     401 

İşlemsel Bulgular:  
Araştırmaya katılan katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlük orta-

lama puanları Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 
Tablo 6. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Belirsizliğe Tahammülsüzlük Or-

talama Puanları 
BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK  
ORTALAMA PUAN 

n Min Max ort sd 

404 1 5 3,4 ,98 

 
Tablo 6’da da belirtildiği gibi araştırmaya katılan katılımcıların belir-

sizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalama puanları 3,4 olarak hesaplan-
mıştır.  

 Araştırmaya katılan katılımcıların medeni durumlarına göre be-
lirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalamaları arasındaki farklılıkları 
gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.  

 
Tablo 7. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Medeni Durumlarına Göre Farklılıklarını Gösteren Bağımsız 
Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 

Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük düzeyi 

Evli 250 3,46 ,96 
2,562 402 ,01* 

Bekar 154 3,20 ,99 

 
Tablo 7’de görüldüğü üzere evli katılımcıların belirsizliğe karşı ta-

hammülsüzlük ortalama puanları (x̄=3,46) bekar katılımcılara göre 
(x̄=3,20) daha yüksek olarak saptanmış ve medeni durum değişkenine 
göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde (t=2,562, p < 
0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların öğrenim durumlarına göre belir-
sizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalamaları arasındaki farklılıkları 
gösteren anova t testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.  
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Tablo 8. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Öğrenim Durumlarına Göre Farklılıklarını Gösteren Anova 
Testi Sonuçları:  

Öğrenim 
durumu 

n X s 
Varyans 
kaynağı 

KT Sd KO f p Anlamlılık 

İlköğrenim 165 3,56 ,97 
Gruplar  

arası 
11,616 2 5,808 

6,236 ,00* 
1-2,3;  

2-1 
3-1 Lise 77 3,21 ,94 Gruplar içi 373,489 401 ,931 

Yüksek okul 162 3,22 ,98 Toplam 385,105 403  

 
Tablo 8’de görüldüğü üzere ilköğretim mezunu katılımcıların belir-

sizliğe karşı tahammülsüzlük ortalama puanları (x̄=3,56) lise mezunu ka-
tılımcılara (x̄=3,21) ve yüksek okul mezunu katılımcılara (x̄=3,22) göre an-
lamlı olarak daha yüksek olarak saptanmış ve öğrenim durumu değişke-
nine göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde (f=6,236, 
p < 0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların gıda/beslenme ile ilgili ihtiyaç ya-
şama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalama-
ları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 9’da 
sunulmuştur.  

 
Tablo 9. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Gıda/Beslenme İle İlgili İhtiyaç Yaşama Durumlarına Göre 
Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları:  

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

İhtiyacı olan  182 3,51 ,91 
2,852 402 ,00* İhtiyacı  

olmayan 222 3,23 1,02 

 
Tablo 9’da sunulduğu üzere deprem sonrası gıda/beslenme ihtiyacı 

ortaya çıkan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammülsüzlük ortalama 
puanları (x̄=3,51) bu konuda ihtiyacı olmadığını bildiren katılımcılara 
göre (x̄=3,23) daha yüksek olarak saptanmış ve deprem sonrası gıda/bes-
lenme ihtiyacı ortaya çıkıp çıkmama değişkenine göre belirsizliğe taham-
mülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde (t=2,852, p < 0,05) farklılaştığı anla-
şılmıştır. 
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Araştırmaya katılan katılımcıların giyecek ile ilgili ihtiyaç yaşama 
durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalamaları 
arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 10’da su-
nulmuştur.  

 
Tablo 10. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Giyecek İle İlgili İhtiyaç Yaşama Durumlarına Göre Farklı-
lıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 

Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

İhtiyacı olan  126 3,54 ,88 
2,478 402 ,01* 

İhtiyacı olmayan 278 3,28 1,01 

 
Tablo 10’da sunulduğu üzere deprem sonrası giyecek ihtiyacı or-

taya çıkan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammülsüzlük ortalama 
puanları (x̄=3,54) bu konuda ihtiyacı olmadığını bildiren katılımcılara 
göre (x̄=3,28) daha yüksek olarak saptanmış ve deprem sonrası giyecek 
ihtiyacı ortaya çıkıp çıkmama değişkenine göre belirsizliğe tahammül-
süzlük düzeyinin anlamlı ölçüde (t=2,478, p < 0,05) farklılaştığı anlaşıl-
mıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların psikososyal destek ile ilgili ihtiyaç 
yaşama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortala-
maları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 
11’da sunulmuştur.  

 
Tablo 11. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Psikososyal Destek İle İlgili İhtiyaç Yaşama Durumlarına 
Göre Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 

Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

İhtiyacı olan  217 3,55 ,88 
4,446 402 ,00* 

İhtiyacı olmayan 187 3,13 1,04 
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Tablo 11’de görüldüğü üzere deprem sonrası psikososyal destek ihti-
yacı ortaya çıkan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammülsüzlük orta-
lama puanları (x̄=3,55) bu konuda ihtiyacı olmadığını bildiren katılımcı-
lara göre (x̄=3,13) daha yüksek olarak saptanmış ve deprem sonrası psi-
kososyal destek ihtiyacı ortaya çıkıp çıkmama değişkenine göre belirsiz-
liğe tahammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde (t=4,446, p < 0,05) farklı-
laştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların ekonomik destek ile ilgili ihtiyaç 
yaşama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortala-
maları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 
12’de sunulmuştur.  

 
Tablo 12. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Ekonomik Destek İle İlgili İhtiyaç Yaşama Durumlarına Göre 
Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 

Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

İhtiyacı olan  202 3,53 ,93 
3,603 402 ,00* 

İhtiyacı olmayan 202 3,18 ,99 

 
Tablo 12’de sunulduğu üzere deprem sonrası ekonomik destek ihti-

yacı ortaya çıkan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammülsüzlük orta-
lama puanları (x̄=3,53) bu konuda ihtiyacı olmadığını bildiren katılımcı-
lara göre (x̄=3,18) daha yüksek olarak saptanmış ve deprem sonrası eko-
nomik ortaya çıkıp çıkmama değişkenine göre belirsizliğe tahammülsüz-
lük düzeyinin anlamlı ölçüde (t=3,603, p < 0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların tahliye desteği ile ilgili ihtiyaç ya-
şama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalama-
ları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 13’de 
sunulmuştur.  
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Tablo 13. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Tahliye Desteği İle İlgili İhtiyaç Yaşama Durumlarına Göre 
Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

İhtiyacı olan  131 3,55 ,93 
2,784 402 ,01* 

İhtiyacı Olmayan 273 3,27 ,99 

 
Tablo 13’de görüldüğü üzere deprem sonrası tahliye desteği ihtiyacı 

ortaya çıkan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammülsüzlük ortalama 
puanları (x̄=3,55) bu konuda ihtiyacı olmadığını bildiren katılımcılara 
göre (x̄=3,27) daha yüksek olarak saptanmış ve deprem sonrası tahliye 
desteği ihtiyacı ortaya çıkıp çıkmama değişkenine göre belirsizliğe ta-
hammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde (t=2,784, p < 0,05) farklılaştığı 
anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların barınma ile ilgili belirsizlik ya-
şama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalama-
ları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 14’te 
sunulmuştur.  

 
Tablo 14. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Barınma İle İlgili Belirsizlik Yaşama Durumlarına Göre 
Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n  ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

Yaşayan 218 3,57 ,91 
4,730 402 ,00* 

Yaşamayan 186 3,12 1,00 

 
Tablo 14’de görüldüğü üzere deprem sonrası barınma konusunda be-

lirsizlik yaşayan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammülsüzlük orta-
lama puanları (x̄=3,57) bu konuda belirsizlik yaşamadığını bildiren katı-
lımcılara göre (x̄=3,12) daha yüksek olarak saptanmış ve deprem sonrası 
barınma konusunda belirsizlik yaşayıp yaşamama değişkenine göre be-
lirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde (t=4,730, p < 0,05) 
farklılaştığı anlaşılmıştır. 
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Araştırmaya katılan katılımcıların ekonomik durum ile ilgili belirsiz-
lik yaşama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri or-
talamaları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları 
Tablo 15’te sunulmuştur.  

 
Tablo 15. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Ekonomik Durum İle İlgili Belirsizlik Yaşama Durumlarına 
Göre Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

Yaşayan 200 3,65 ,91 
6,110 402 ,00* 

Yaşamayan 204 3,08 ,96 

 
Tablo 15’de sunulduğu üzere deprem sonrası ekonomik durum ko-

nusunda belirsizlik yaşayan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammül-
süzlük ortalama puanları (x̄=3,65) bu konuda belirsizlik yaşamadığını bil-
diren katılımcılara göre (x̄=3,08) daha yüksek olarak saptanmış ve dep-
rem sonrası ekonomik durum konusunda belirsizlik yaşayıp yaşamama 
değişkenine göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde 
(t=6,110, p < 0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlık ile ilgili 
belirsizlik yaşama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzey-
leri ortalamaları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuç-
ları Tablo 16’da sunulmuştur.  

 
Tablo 16. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Ortalama 
Puanlarının Fiziksel ve Ruhsal Sağlık ile İlgili Belirsizlik Yaşama Durumlarına 
Göre Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

Yaşayan 194 3,63 ,93 
5,453 402 ,00* 

Yaşamayan 210 3,11 ,98 

 
Tablo 16’da görüldüğü üzere deprem sonrası fiziksel ve ruhsal sağlık 

durum konusunda belirsizlik yaşayan katılımcıların belirsizliğe karşı ta-
hammülsüzlük ortalama puanları (x̄=3,63) bu konuda belirsizlik yaşamadı-
ğını bildiren katılımcılara göre (x̄=3,11) daha yüksek olarak saptanmış ve 
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deprem sonrası fiziksel ve ruhsal sağlık durum konusunda belirsizlik yaşa-
yıp yaşamama değişkenine göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin 
anlamlı ölçüde (t=5,453, p < 0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların doğru bilgilere ulaşma ile ilgili be-
lirsizlik yaşama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri 
ortalamaları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları 
Tablo 17’de sunulmuştur.  

 
Tablo 17. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Doğru Bilgilere Ulaşma İle İlgili Belirsizlik Yaşama Durum-
larına Göre Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları:  

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

Yaşayan 208 3,57 ,89 
4,638 402 ,00* 

Yaşamayan 196 3,13 1,02 

 
Tablo 17’de görüldüğü üzere deprem sonrası doğru bilgilere ulaşma 

konusunda belirsizlik yaşayan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammül-
süzlük ortalama puanları (x̄=3,57) bu konuda belirsizlik yaşamadığını bil-
diren katılımcılara göre (x̄=3,13) daha yüksek olarak saptanmış ve dep-
rem sonrası doğru bilgilere ulaşma konusunda belirsizlik yaşayıp yaşa-
mama değişkenine göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin anlamlı 
ölçüde (t=4,638, p < 0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların ihtiyaçların giderilip giderileme-
yeceği ile ilgili belirsizlik yaşama durumlarına göre belirsizliğe taham-
mülsüzlük düzeyleri ortalamaları arasındaki farklılıkları gösteren bağım-
sız t testi sonuçları Tablo 18’de sunulmuştur.  

 
Tablo 18. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının İhtiyaçların Giderilip Giderilemeyeceği İle İlgili Belirsizlik 
Yaşama Durumlarına Göre Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t 
Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

Yaşayan 192 3,65 ,86 
5,827 402 ,00* 

Yaşamayan 212 3,10 1,00 
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Tablo 18’de görüldüğü üzere deprem sonrası ihtiyaçların karşılanma 
durumu konusunda belirsizlik yaşayan katılımcıların belirsizliğe karşı ta-
hammülsüzlük ortalama puanları (x̄=3,65) bu konuda belirsizlik yaşama-
dığını bildiren katılımcılara göre (x̄=3,10) daha yüksek olarak saptanmış 
ve deprem sonrası doğru bilgilere ulaşma konusunda belirsizlik yaşayıp 
yaşamama değişkenine göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin an-
lamlı ölçüde (t=5,827, p < 0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların güvenlik ile ilgili belirsizlik ya-
şama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalama-
ları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 19’da 
sunulmuştur.  

 
Tablo 19. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Güvenlik İle İlgili Belirsizlik Yaşama Durumlarına Göre 
Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

Yaşayan 119 3,56 ,91 
2,741 402 ,00* 

Yaşamayan 285 3,27 ,99 

 
Tablo 19’da görüldüğü gibi, deprem sonrası güvenlik durumu konu-

sunda belirsizlik yaşayan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammülsüz-
lük ortalama puanları (x̄=3,56) bu konuda belirsizlik yaşamadığını bildi-
ren katılımcılara göre (x̄=3,27) daha yüksek olarak saptanmış ve deprem 
sonrası güvenlik durumu konusunda belirsizlik yaşayıp yaşamama değiş-
kenine göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde 
(t=2,741, p < 0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların beslenme ile ilgili belirsizlik ya-
şama durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalama-
ları arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 20’de 
sunulmuştur. 
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Tablo 20. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Beslenme İle İlgili Belirsizlik Yaşama Durumlarına Göre 
Farklılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları:  

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

Yaşayan 126 3,77 ,83 
5,860 402 ,00* 

Yaşamayan 278 3,17 ,98 

 
Tablo 20’de sunulduğu üzere, deprem sonrası beslenme durumu ko-

nusunda belirsizlik yaşayan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammül-
süzlük ortalama puanları (x̄=3,77) bu konuda belirsizlik yaşamadığını bil-
diren katılımcılara göre (x̄=3,17) daha yüksek olarak saptanmış ve dep-
rem sonrası beslenme durumu konusunda belirsizlik yaşayıp yaşamama 
değişkenine göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde 
(t=5,860, p < 0,05) farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların gelecek ile ilgili belirsizlik yaşama 
durumlarına göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ortalamaları 
arasındaki farklılıkları gösteren bağımsız t testi sonuçları Tablo 21’de su-
nulmuştur.  

 
Tablo 21. Katılımcıların Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlük Düzeyleri Orta-
lama Puanlarının Gelecek İle İlgili Belirsizlik Yaşama Durumlarına Göre Fark-
lılıklarını Gösteren Bağımsız Gruplar İçin t Testi Sonuçları 

Değişkenler Gruplar n x̄ ss 
t testi 

t sd p 
Belirsizliğe karşı  
tahammülsüzlük  
düzeyi 

Yaşayan 225 3,60 ,89 
5,684 402 ,00* 

Yaşamayan 179 3,06 1,00 

 
Tablo 21’de görüldüğü üzere deprem sonrası geleceği ile ilgili belir-

sizlik yaşayan katılımcıların belirsizliğe karşı tahammülsüzlük ortalama 
puanları (x̄=3,60) bu konuda belirsizlik yaşamadığını bildiren katılımcı-
lara göre (x̄=3,06) daha yüksek olarak saptanmış ve deprem sonrası gele-
cek ile ilgili belirsizlik yaşayıp yaşamama değişkenine göre belirsizliğe ta-
hammülsüzlük düzeyinin anlamlı ölçüde (t=5,860, p < 0,05) farklılaştığı 
anlaşılmıştır. 
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SONUÇ YERİNE  
Deprem deneyimleyen kişilerin belirsizliğe karşı tahammülsüzlük 

düzeyleri ve depremle deneyimlenen belirsizlik yaşantılarının incelene-
ceği bu araştırmanın nicel safhasında deprem deneyimi bulunan kişile-
rin belirsizliğe karşı tahammülsüzlük düzeylerin ne olduğu ve bu düze-
yin katılımcıların sosyodemografik özelliklerine, depreme dayalı çeşitli 
yaşam deneyimlerine, depremle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçların ve ya-
şanılan belirsizliğin türüne göre farklılaşma gösterip göstermediği ince-
lenmiştir. 

Söz konusu amaca yönelik toplanan veriler analiz edildiğinde dep-
rem deneyimi bulunan fertlerin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri-
nin ortalamanın üstünde olduğu saptanmış, söz konusu düzeyin sosyo-
demografik değişkenlerden medeni durumu ve öğrenim durumu değiş-
kenine göre anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre ka-
tılımcılardan evli olanların belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyi bekar 
olanlara; ilköğretim mezunu olanların belirsizliğe tahammülsüzlük dü-
zeyi lise ve yüksek öğrenim mezunu olanlara göre anlamlı ölçüde yük-
sek olarak saptanmıştır.  

Öte yandan katılımcıların depremle birlikte sırasıyla en çok ba-
rınma, hasar tespit, psikososyal destek ve ekonomik destek konularında 
ihtiyaçlarının ortaya çıktığı, bu ihtiyaçlarla paralel olarak gelecekleri, 
barınma durumları, doğru bilgilere ulaşma durumları ve ekonomik du-
rumları ile ilgili belirsizlik deneyimledikleri anlaşılmıştır. Depremden 
sonra ortaya çıkan temel ihtiyaçlarından gıda/beslenme, giyecek, psiko-
sosyal destek, ekonomik destek ve tahliye desteği konusunda desteğe ih-
tiyaç duyduklarını bildiren katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlük 
düzeyleri, bu konularda ihtiyaç yaşamadıklarını bildiren katılımcılara 
oranla anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde barınma du-
rumları, ekonomik durumları, fiziksel ve ruhsal sağlık durumları, doğru 
bilgilere ulaşma durumları, ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı 
durumları, güvenlik durumları, beslenme durumları ve gelecek durum-
ları ile ilgili depremden sonra belirsizlik yaşadığını bildiren katılımcıla-
rın belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri bu konularda belirsizlik ya-
şamadıklarını bildiren katılımcılara oranla anlamlı ölçüde yüksek ola-
rak ölçülmüştür.  
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Sonuç olarak araştırmanın nicel aşamasında deprem deneyimi bulu-
nan fertlerin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin ortalamanın üs-
tünde olduğu anlaşılmış, belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyini anlamlı 
şekilde farklılaştıran çeşitli değişkenler saptanmıştır.  

Araştırmanın nicel bulgularından hareketle araştırmaya katılan 404 
katılımcıdan araştırmanın nitel aşamasının amaçlarına uygun olarak 
maksimum çeşit örneklem yöntemiyle seçilen 12 katılımcı ile mülakatlar 
gerçekleştirilmiş, yapılan mülakatlarla katılımcıların deprem deneyi-
mine bağlı olarak ortaya çıkan temel ihtiyaçları, belirsizlik yaşantıları ve 
afet yönetim süreçlerine ilişkin duygu ve düşünceleri hakkında derinle-
mesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
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HÂLE MOTİFİ: İSLÂM TASVİRİNDEKİ  
EL YAZMALARINDAN ÖRNEKLER 

Merve Ulus* 
 
Hâle Motifinin Kökeni ve Kültürler Arası Gelişim Süreci 
Sanat tarihi terminolojisinde sıkça kullanılan hâle motifi, kişilerin 

ruhani değerlerini ön plana çıkarmak ve vurgulamak amacıyla kullanıl-
mıştır. Çalışmanın amacı, hâle motifinin erken kültürlerden itibaren ne 
şekilde kullanıldığını ve kullanılan kültüre bağlı olarak nasıl bir gelişim 
gösterdiğini örnekler yardımıyla açıklama kaygısıdır. Hâle motifinin ilk 
olarak ne zaman kullanılmaya başlandığı net olarak bilinmemektedir. 
Günümüze ulaşan tasvirlere dayanarak her kültürde olduğu gibi tek tanrı 
inancına sahip dinlerde hâle motifinin çeşitlemelerinin kullanıldığı ve 
farklı biçimlerde yorumlandığı izlenebilmektedir. Hâle motifinin kaynağı 
“Güneş” ve “Işık” olarak değerlendirilmektedir. Bu kavramların kutsal ki-
taplarda yer alan yorumları hâle motifine yüklenen anlamları ve kulla-
nım amacını açıklamaya yardımcı olmaktadır.  

Kronolojik süreç içerisinde hâlenin biçim ve anlam değişiklikleri ile 
kullandığı yerler, kişiler çalışmamızın ana sorunsallarıdır. İzlenebilen bu 
değişimler el yazmalarında tespit edilebilen örneklerle sunulmaya ve de-
ğerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Hâle sözcüğü TDK’ye göre iki tanımla açıklanmaktadır. “1. Bazı yıl-
dızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker, ayla, 
ağıl (II) 2. Hıristiyanlıkta aziz sayılanların resimlerinde başları çevresinde 
çizilen yuvarlak.” (Türk Dil Kurumu Sözlükleri). Farklı bir tanıma göre; 
bir azizin ya da kutsal kişinin başının çevresindeki halka ya da disk: ayça1. 
(Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-II, 1997: 741). “Sanat tarihi terminoloji-

                                                           
*  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, 

merveulusteacher@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8789-0434 
1 1. Isim; Hilâl. 2. isim; Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay 

yıldızlı süs, alem. (Bkz. TDK). 

mailto:merveulusteacher@gmail.com
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sinde ise tasvirlerde ilahî veya dünyevî kudrete sahip figürlerin başını ku-
şatan, tasvirdeki karakterin önemini belirterek diğerlerinden farklılaştı-
rıp vurgulamak amacıyla çeşitli geometrik formlarda yapılmış bir çizgi 
veya bu çerçevedeki sınırlı bir alan anlamında kullanılmaktadır.” (Sunay, 
2012: 198). “Saygı gösterilen kişi ya da kişileri önemli gösterme bağla-
mında taşımış olduğu değere istinaden, bir azizin ya da kutsal kişinin ba-
şının çevresinde halka ya da disk olarak görülmüş ve ışığın simgeselli-
ğiyle önemli bir karakter olarak görülen kişinin ruhani değerlerini vur-
gulamak için kullanılmıştır. Çok eski topluluklarda da aynı motifin sıkça 
kullanılması, onun kültürel bakımdan yaşanan bir tekrar motifi olarak 
değerlendirilmesine neden olmuştur.” (Göğebakan, 2017: 27). “Kutsal 
hâle, ışığın ve nurun simgesidir. Hâlenin kutsallığı ışığın kutsallığından 
gelmektedir. Genel olarak dinler arasında Tanrının ışık olarak tecelli et-
tiği, kendini ışık olarak yansıttığı söylenir. Hatta tanrının kendisinin ışık 
olduğuna inananlar da vardı.” (Deveci, 2017: 361). 

“Geçmiş medeniyetlere ait eserler incelendiğinde tümünün sembol-
lerle işlenmiş olduğu görülür. Kale kapıları, armalar, flamalar, bayraklar 
gibi. Tüm bunlara işlenmiş semboller, tıpkı yazılı eserler gibi günümüz 
insanına geçmişten anlamlar taşımaktadır. Aynı durum dini inançta, iba-
dette, dini mimaride, edebiyatta da mevcuttur. Her mabedin ait olduğu 
dinin sembolleriyle süslenmiş olduğu görülmektedir. Bu bakımdan sem-
bolleştirmenin en büyük sebebi, insanın düşüncelerini, duygularını, 
inançlarını anlatmak istemesi, anlatmak isterken de en etkili yol olarak 
düşüncelerini somutlaştırma ihtiyacı duyması olarak kabul edilebilir. Ta-
rih boyunca görülen bu durum hem sembolizmin yaygınlığını hem de in-
sanın sembollere duyduğu ihtiyacı göstermektedir.” (Kızıl, 2018: 240). “Ya-
şamı boyunca insanlar kendilerini ifade etmek amacıyla farklı dallara yö-
nelmişlerdir. Eski çağlardan itibaren ihtiyaç haline gelen bu durumun so-
nucunda uygulanan dallardan bir tanesi de ‘sanat’ olmuştur. İnsanoğlu 
sanatla birlikte çevresinde gördüğü nesneleri örnek almış bu çerçevede 
eserlerini oluşturmuştur. Hâle motifi de bu örnek alma sonucunda oluş-
turulmuş bir sembol olmalıdır.  

Hâle motifi daire biçiminde ki güneş ile bağdaştırılmış ve güneşin ay-
dınlık görüntüsüyle ruhani bir etkisinin olduğu vurgulanmıştır. İlkel çağ-
lardan itibaren insanlar güneşi değerli görmüş, onu ve ona benzer biçim-
leri sanatlarına imge olarak kullanmışlardır. İşte dairesel biçim de Gü-
neş’e olan bu benzerliğinden dolayı daima kıymete haiz olmuştur. Yani 
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daireyi kıymetli kılan şey aslında onun Güneş’e olan benzerliğidir. Güneş, 
evrenin oluşumu ve doğa üzerinde hayranlık uyandıran rolü ve etkinliği 
nedeniyle, tarihin birçok döneminde en güçlü tanrı olarak tapınılan bir 
gök cismi olmuştur. Bundan dolayıdır ki, Mısır’da Ra ve Osiris, Mithra, 
Helios, Şarrumma (Telepuni), Apollon2 gibi güneş tanrıları insanlık tari-
hinde daima etkili olmuşlar, baş tacı edinilmişlerdir. Öyle ki ilkel dinlerde 
en büyük tanrı olarak, çoğu bölge ve zamanda, güneş kabul edilmiştir.” 
(Göğebakan, 2017: 28).  

“Türkler, dini tarihleri içerisinde, çok eski dönemlerden itibaren, ta-
biatta bir takım güçlerin bulunduğuna inanıyor ve onları kutsallaştırı-
yordu. İslamiyet'ten önce Türklerin inanç ve kültür hayatında gökyüzü 
iyelerinden güneş ve ay koruyuculuk özelliğinden dolayı her zaman 
önemli bir yere sahip olmuştur. Türkler bu gök cisimlerinin gerek yapıla-
rından gerekse gösterdikleri hareketleri anlamlandırmış, bunlara kutsi-
yet atfedip, cisimlere karşı bir takım ritüeller göstermiştir. Türkler kendi 
iradeleri dışında vuku bulan doğa olaylarına kutsiyet atfetmiş ve bunları 
“aydınlık âlemin temsilcileri” olarak kabul etmişlerdir. Bundan dolayı 
otağlarını güneşe çevirmişler, mezarlarına parlayan güneş sembolü yap-
mayı âdet edinmişler, hükümdarın otağını gün doğumunda ilk ışığın o ça-
dıra girebileceği şekilde kurmuşlardır.” (Kıyak, 2010: 133-138). 

“İç ve Orta Asya’da gelişen Türk plastik sanatlarında görülen hâle 
öğesi a) Güneş veya ay ve bunlarla ilgili (arslan figürleri gibi) diğer bazı 
unsurlar, b) Budist yasa tekerleği, c) Budist evren veya dünya şeması olan 
Mandala düzenlemesi, d) Lotus çiçeği, e) Bulut motif ve ejder 3figürleri 
gibi, çeşitli unsurların yer aldığı kozmolojik ve mitolojik tasavvurlarla iç 
içedir. Bütün bu unsurların başka unsurlarla ilişkisinin bulunduğu düşü-
nülürse, çok geniş bir tasavvurlar ağını göz önünde tutmak zorunluluğu 
ortaya çıkar. Sözünü ettiğimiz bu tasavvurlar, İslamiyet’e uygun olmayan 
anlamlarından arındırılmış olarak İslamiyet’ten sonraki dönemde de et-
kisini sürdürmüştür. İslamiyet’ten önceki “alevli hâle”, ‘ışık’ gibi kavram-
lar ‘nur’ kavramına dönüşmüş ‘ güneş’ ve ‘ay’ ile ilgili kavramlar ise ta-
savvufi bir manaya büründürülerek geniş bir şeklide kullanılmıştır. Hâle 
öğesinin doğrudan doğruya ilişkili bulunduğu güneş ve ay, Türkler milli 
                                                           
2 Apollon, Yunan mitolojisine göre, baş tanrı Zeus ile Leto'nun oğlu ve Artemis'in ikiz kar-

deşidir. (Bkz.., Bilici, 2002: 2)  
3 Türk sanatında görülen bazı unsurlar önceki kullanım örnekleriyle benzeştirilmiştir. 

(Bkz. Çoruhlu, 1991: 577)  
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dinlerini terk etmeden önce ve sonra, parlaklık, güzellik ve hükümdarlık 
sembolüydü. Güneş ve ayın insan yüzünün güzelliğiyle ilgili olduğu dü-
şüncesi, özellikle Uygurlardan itibaren “ay yüzlü” olarak tabir edilen gü-
zellik ve yüz tipi mefhumunun doğmasına yol açmıştır. Güneş ve ayın 
parlaklık veya güzellikle ilişkili yanı, İslamiyet’ten sonra özellikle Divan 
edebiyatında önemli yer tutmuştur. Bu iki unsurun parlaklığı ve doğur-
duğu güzellik ülküsü halelerin sanat eserlerindeki figürlerde yoğun bir 
şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Güneş ve ay, eski İran, Hind, Çin tasav-
vurlarında Maniheist4 ve Budist tasavvurlarda yaygın bir biçimde yer al-
dığı gibi bozkır kültürüne mensup iken Türkler'in kültüründe de önemli 
bir kült konusuydu. Altaylılar da güneşin ana, ayın ata sayılması, güneşin 
adına and içilmesi, bu iki unsurun Türk Yaradılış destanlarında yer al-
ması, Türk kahramanlarının adlarında kullanılması gibi hususlar bu ko-
nuya işaret etmektedir. Bunun gibi Türk Şamanizminde Yakutlar da ol-
duğu gibi Bazı kahramanların ay ve güneşin lütfuyla türediğine dair 
inançlar veya kahramanların ay ya da güneşe teşbihi yaygın konulardır. 
Bu husus İslamiyet'ten önceki eski Türkler de hükümdar veya din adamı-
nın mukaddes ve göğe mensup sayılması ile ilişkilidir.” (Çoruhlu, 1991: 
577-578). 

Hâle motifinin ilk olarak ne zamandan itibaren kullanılmaya başlan-
dığı henüz netlik kazanamamıştır. Kültürler arası etkileşimden kaynaklı 
dinler arasında da hâle motifi tekrarlanmış ve kullanıldığı dinin etkisinde 
kalarak biçimsel anlamda yorumlanmasına ve yeniliklerin ortaya çıkma-
sına neden olmuştur. Hâle motifinin kullanımı kronolojik olarak sıralan-
dığında; Helenistik5 ve Roma kültürlerinin çok tanrılı mitolojik betimle-
melerinde, Budist tasvirlerinde, Hristiyan sanatında ve Türk-İslam sana-
tında çeşitli biçimlerde görülmektedir.“Helenistik ve Roma dönemi sanat-
larında Güneş Tanrısı Helios6 bir ışık demeti ile taçlandırılmış, daha sonra 

                                                           
4 Maniheizm dini, Budist, Zerdüşt ve Hıristiyan dini prensiplerinden faydalanmış olan Ma-

niheizm, gnostik ve senkretik bir din olup ışık ve karanlık (iyilik ve kötülük) olan iki asli 
zıt prensibe (Uyg. iki yiltiz) ve bu iki prensiplerin birbirleriyle olan ilişkilerine (geçmiş, 
şimdiki zaman, gelecek – Uyg. ertmiş, közünür, kelmedük79) dair üç zaman (Uyg. üç öd) 
tasavvuruna dayanır. (Bkz. Zeren, 2015: 55)  

5 Helenistik; Büyük İskender'den sonraki Helen sanatı, tarihi, kültürü ile ilgili olan (Bkz. 
TDK)  

6 Helios, eski Yunan dininde ve mitolojisinde Güneş Tanrısı ve Güneş’in kişileştirilmiş var-
lığıdır. Işık saçan bir taçla ve gökyüzünde dört atlı bir arabayla betimlenir. Yeminlerin 
bekçisi ve görme yetisinin de tanrısıdır. (Bkz. https: //tr.wikipedia.org/wiki/Helios)  
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bu taç Roma imparatorlarının tasvirlerinde kutsallık simgesi olarak ko-
runmuştur.” (Göğebakan, 2017: 27). MÖ 390 Sonuna tarihlendirilen Altes 
Müzesinde (Berlin) bulunan Güneş Tanrısı Helios örneğinde gördüğümüz 
gibi, başın etrafını kuşatan ışığı ve nuru simgeleyen taç benzeri bir mo-
tifle betimlenmiştir. (Resim 1) Sparta Arkeoloji Müzesinde bulunan Güneş 
Tanrısı Helios’un mozaiğinde, başının etrafından ışık saçar şekilde hâle 
benzeri bir detay mevcuttur. (Resim 2)  

 

  
Resim 1: Truva Athena Tapınağı’ndan 
Güneş Tanrısı Helios’un Kabartması, 
(MÖ 390 Sonu) Altes Müzesi, Berlin. 
(Göğebakan: 2017: 29). 

Resim 2: Güneş Tanrısı Helios (Greko-Ro-
man Mozaik), Sparta Arkeoloji Müzesi (Gö-
ğebakan: 2017: 29). 

 
“Sümer dini literatüründe ise tanrıların, kahramanların ve bazen 

kralların simgeleri ve amblemlerinden saçılan, “melammu” olarak bili-
nen, cazibeli bir parlaklık ve ışıltıdan söz ediliyor.” (Deveci, 2017: 361). 
Ahameniş7 Mühründe görüldüğü gibi, figürden doğan ve etrafa yayılan 
ışık benzeri motif işlenmiştir. (Resim 3)  

“Bazı İranlı araştırmacılara göre, hâlenin resimde kullanılışı İran’ın 
eski dinlerinden olan Mithraizm’e dayanmaktadır. Mithraizm, Budizm ve 
Hristiyanlıktan da önce ortaya çıkan bir dindir.” (Deveci, 2017: 361). Gü-
neş tanrısı Helios örneğinde gördüğümüz gibi güneşe benzer bir şekilde 
başın etrafında saçılan bir biçim olarak kullanılmıştır. (Resim 4) Mithra 
Tanrısı bu formuyla Roma imparatorluğu örneklerinden Sol İnvictus’un 
betimlemesine de benzemektedir. 
                                                           
7  Ahameniş İmparatorluğu ya da Ahamenîler, MÖ 6. yüzyılda Büyük Kiros tarafından ku-

rulan, tarihteki ilk Pers devletidir. Ahameniş mührü bu devlete aittir. (Bkz.https: //kultu-
renvanteri.com/kultur/ahamenis/)  
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“Buda’yı8 konu alan resimlerde de Buda’nın yüz çevresinde kutsal 
hâleler bulunmaktadır. Uygur sanatçıları tarafından yapılan kitap resim-
lerde Buda’nın kutsal hâleli resimlerini görebiliyoruz.” (Deveci, 2017: 
362). Kutsal hâle kullanımı Buda örneklerinde sadece başın çevresinde 
kullanılmakla kalmamış vücudun çevresinde de ayrı bir biçimde resmi 
tamamlayacak şekilde kullanılmıştır. (Resim 5)  

 

  
Resim 3: Bir Kralın Tanrıça İştar Önünde  
Tapınması, Ahameniş Mührü, (MÖ. 4. Yüzyıl) 

Resim 4: Mithra Tanrısı (Batı İran) 
(Göğebakan: 2017: 30). 

(https: //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/61/ 
Melammulogo.png Erişim Tarihi: 24.06.2022 19: 35) 

 

 

 
Resim 5: Buda resmi-Bezeklik (8. Yüzyıl.). (Berkli, 2010: 161). 

                                                           
8 Buda özel bir isim değildir, “aydınlanmış”anlamına gelen dinî bir sıfat veya kelmenin 

tam anlamıyla “uyanmış kişi” yani varoluşsal bilgisizlik karanlığının üstesinden gelmiş, 
aldanma ve yanılgıdan uyanmış demektir. (Bkz.e Köroğlu, 2016: 15 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/61/Melammulogo.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/61/Melammulogo.png
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“Bizans sanatında kullanılan haliyle nimbus9 yani hâle, Latince “bu-
lut” anlamına gelmektedir. Sanat içerisinde ise tasvirlerde ilahi veya dün-
yevi kudrete sahip figürlerin başının etrafında yer alan, tasvirdeki kişinin 
ya da kişilerin önemini belirten ve diğer kişiliklerden ayrıştıran ya da 
farklılaştıran ve bunu da izleyiciye vurgulayan geometrik biçimlerden 
yapılmış dairenin yanında kare biçimler de sanat içerisinde görülmekte-
dir çizgi ya da sınırlı bir alanı tanımlamada kullanılmıştır.” (Göğebakan, 
2017: 32). 

“Hâle, Roma döneminde mitolojideki tanrı veya tanrıça figürleriyle, 
imparatorlara ait bazı tasvirlerde kullanılmıştır. Erken Hristiyan sana-
tında yaygın görülmemekle birlikte, katakomplardaki fresklerde öncü ve 
arkaik uygulamalar halinde karşımıza çıkmaktadır. Erken Hristiyan dö-
neminde hâle, Roma’nın mitolojik sahnelerindeki benzerleriyle aynı ge-
leneği yansıtmaktadır ve genellikle birer çember veya bazıları farklı 
renklerde bir veya iki kontur ile sınırlandırılmış yaklaşık çapı tasvirdeki 
figürün omuz genişliğindeki birer daire biçimindedir.” (Sunay, 2012: 199). 
“Hâlenin insanın başının etrafında kullanılması, başın insandaki gelişme-
nin son evresi olarak değerlendirilmesi ve fiziksel ve ruhsal faaliyetlerin 
tamamının bu merkezden yönetilmesi ile ilintilidir. Nitekim bu organ o 
kadar önemli olarak görülmüştür ki, Eski Yunan sanatında tanrı ve impa-
rator heykellerinde bu karakterlerin başları, altın bir çemberle süslen-
miştir. Aslında başın etrafında ilahi bir ışığı aşan ve onu etrafına yayan, 
nur halkası ya da merkezden ruhsal enerjiyi yayan bir taç gibidir.” (Göğe-
bakan, 2017: 33). 

Hâle motifinin görüldüğü örnekler 4.yüzyıldan başlayarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hz. İsa tasvirlerinin yanı sıra imparatorlar içinde kullanıl-
mıştır. Via Latina katakombunda yer alan ve 4.yüzyıl ortalarına tarihlen-
dirilen “İsa ve Samarya’lı Kadın” örneğinde İsa’nın başının etrafında hâle 
yoktur. Galla Placidia Ravenna’da yer alan ve 5. yüzyıla tarihlendirilen 
“İyi Çoban İsa” örneğinde ise Hz. İsa’nın başının etrafında dairesel 
formda sarı ve kahve tonlarında güneşi andıran hâle motifi kullanılmış-
tır. (Resim 6)  

                                                           
9 Nimbusun farklı dillere göre nimbe, halo, disk of sun gibi çeşitli şekillerde pek çok karşı-

lığı bulunmakla birlikte, Türkçeye hale olarak Arapçadan geçmiştir (Bkz., Devellioğlu, 
1962: 378). 
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Resim 6: İyi Çoban İsa, (5.yy yarısı) Galla Placidia Ravenna 
 (https: //stringfixer.com/tr/Shepherds Erişim Tarihi: 24.06.2022 19: 52). 

 

  
Resim: 7: Mesih Kutsal Bilgeliği (9. Yüzyıl Sonu) Ayasofya Narteks Mozaiği 
(Grabar, 1953: 91). 

 
“Tasvirlerdeki karakterlerin daire biçimi hâlelerle vurgulanması bir 

süre sonra figürlerin kimliği ile ilgili hale gelmeyle başlamıştır. Dini hiye-
rarşi buna etki eden en önemli unsurdur. İsa’nın, Meryem’in aynı za-
manda havarilerin ve imparatorların benzer hâlelerle tasviri hiyerarşik 
açıdan hoş karşılanmamış olmalıdır. Böylece özellikle Hz. İsa için diğerle-

https://stringfixer.com/tr/Shepherds
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rinden farklı bir hâle uygulaması belirmiştir.” (Sunay, 2012: 200). Aya-
sofya Narteks10 Mozaiğinde yer alan “Mesih Kutsal bilgeliği (9.yüzyıl) ” 
sahnesinde de net olarak göründüğü gibi Hz. İsa haçlı hâlesiyle tasvir edil-
miştir. Aynı sahnede yer alan VI. Leon ise dairesel formda ki halesiyle Hz. 
İsa’dan ayrılmıştır. (Resim 7)  

“Bir süre sonra dini tasvirlerde melekler, peygamberler, Hz. Meryem 
ve havariler için de hâle kullanıldığını görmek mümkündür.” (Sunay, 
2012: 199). Bu örnekler şu eserlerde görülmektedir: Melek tasvirleri (Cas-
telseprio Müjde (Annuncation) sahnesinde) (Grabar, 1953: 85) (Resim 8), 
Hz. Meryem tasviri (705-707 Roma’da ki Papa VII. John’un hitabetinden 
mozaik), (Grabar, 1953: 79) İmparator ve İmparatoriçe tasvirleri (San Vi-
tale, Ravenna’da yer alan İmparator Justınıan ve İmparatoriçe Theodora 
mozaiği) (Grabar, 1953: 62-63) (Resim 9), Kutsal sayılan kişilerin tasviri 
(St. Apollinare Nuovo, Ravenna’da yer alan Kutsal Şehitler ve Kutsal Ba-
kireler mozaikleri) (Grabar, 1953: 54-55) şeklindedir. Bu figürlerin tama-
mında hâlenin ilk kullanıldığı şekli olan dairesel formda kullanılmıştır.  

 

 
Resim 8: Castelseprio Müjde (Annuncation) (6.Yüzyıl Öncesi) (Grabar, 1953: 

85). 

                                                           
10 Narteks, isim, Yunanca; Bizans kiliselerinde sahndan sütunlarla veya duvarla ayrılan bö-

lüm. (Bkz. TDK)  
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Resim 9: İmparator Justınıan, (547’den önce) San Vitale, Ravenna (Grabar, 

1953: 62). 

 

 
Resim 10: İmparatoriçe Theodora (547’den önce) San Vitale, Ravenna (Grabar, 

1953: 63). 

 
“Kiliseyi maddi bakımdan destekleyen bağışçılar için 7. yüzyıldan iti-

baren hâleler yapılmaya başlanmıştır. Burada bağışçının önemini vurgu-
lanmaya çalışılırken, bir yandan da onları önemli dini şahsiyetlerle eşit 
göstermemek amaçlanmıştır. Bu yüzden bağışçıların hâleleri kare veya 
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dikdörtgen biçimindedir ve önemli dini şahsiyetlerin hâlelerine benze-
mez. Selanik H. Demetrios Basilikası’ndaki Demetrios’un her iki yanın-
daki bağışçılar ve Roma Grotte Vaticane’de bulunan elinde kilise maketi 
tutarak tasvirlenen Papa VII. John’un (Grabar, 1953: 78) hâleleri kare veya 
dikdörtgen formlardadır. (Resim 11) Bağış yapan kimseler şayet impara-
tor veya eşi konumunda iseler o zaman daire biçimindeki hâleler tercih 
edilmiştir. Kare veya dikdörtgen biçimindeki hâleli şahsiyetlerin henüz 
azizlik mertebesini kazanmadığı veya tasvir yapıldığı esnada hayatta ol-
duğu anlaşılmalıdır.” (Sunay, 2012: 200). 

Hristiyan ikonografisinde erken dönemlerden itibaren kullanılan 
hâle motifi belli bir gelişim göstererek kişinin kimliği hakkında bilgi ve-
recek şekilde kullanılmıştır. Özellikle Hz. İsa’yı diğer figürlerden ayırt et-
mek amacıyla 5. yüzyıldan itibaren hâlesinin haçlı olarak kullanılması 
kutsiyetinin üstünlüğü hakkında erken dönemlerden itibaren bilgi ver-
mektedir. 

 

 
Resim 11: Demetrios ve Bağışçılar Mozaiği (7.Yüzyıl) Selanik Hagios Demet-

rios Bazalikası (Grabar, 1953: 50). 
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Türk-İslam Sanatında Hâle Sanatı 
“Hâle sembolünün kronolojisi incelendiğinde Helenistik dönemde 

başlayan kullanımı İslam sanatında örnek alınmış ve el yazmalarında sık-
lıkla kullanılmıştır. Kullanım şekli ve biçimi zamanla değişmiş, süreç içe-
risinde de gelişme göstermiştir. İslamiyet’ten önceki ‘alevli hâle’ ve ‘ışık’ 
gibi kavramlar ‘nur’ kavramına dönüşmüş güneş ve ay ile ilgili kavramlar 
ise tasavvufi bir manaya büründürülerek geniş bir şekilde kullanılmıştır. 
Güneş ve ay çoğu zaman İslam tasavvurların da birbirinden ayrı unsurlar 
olarak düşünülmemiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ayın güne-
şin ışığını yansıtan sönmüş bir yıldız olduğuna işaret edilmektedir. Yine 
bu sebeple güneş tasavvufta hiç değişmediği için Allah'ı, ay ise ondan al-
dığı ışığı yansıtan bir ayna olduğu için Hz. Muhammed'i temsil etmiştir.” 
(Çoruhlu, 1991: 577-578). Buradan kaynakla şöyle bir yorum yapabiliriz; 
Hâle motifinin kullanımı Uygur ve Hristiyan inancında olduğu şekliyle 
değil İslam dinine uygun olan anlamı ile açıklanmış buradan kaynakla 
kullanılması benimsenmiştir.  

Hâle motifinin İslam dünyasında ilk kullanım dönemi Selçuklu dev-
rine aittir. El yazmalarında sıklıkla karşılaştığımız hâle motifi, İslami-
yet’ten önceki kullanımından farklı olarak kutsal sayılan figürlerde değil 
her figürde kullanılmıştır. Bu kullanım şekli şu iki şekilde yorumlanabilir; 
İslamiyet ile birlikte her figür kutsal mı sayılıyordu? Dini bir etkileşime 
bağlı olarak mı bir değişim yaşandı? Bir başka seçenek olarak da, hâle 
motifinin figür ve zemin arasında bir köprü niteliğinde olduğu ve figüre 
dikkati çekmek için mi kullanılmış olabileceğidir. Hâle motifinin İlhanlı-
lar döneminde kullanılmadan Selçuklular tarafından kullanılmış olması 
Bizans Devletine olan coğrafi yakınlıktan dolayı örnek alınmış olabilece-
ğini düşündürmektedir. Bu çıkarımlar henüz netlik kazanmamıştır ve ih-
timaller üzerinde durulmaktadır.  

Selçuklular döneminde hazırlanmış olan, Kitab-el Aghani, Kitȃb el-
Baytara ve Varka ile Gülşah Mesnevisinden görülen örnekler de olduğu 
gibi, kutsal ayrımı yapılmadan her figürde hâle motifi kullanılmıştır. Re-
sim 12’de görülen Ebu’l Ferec İsfahani’nin Kitab-el Aghani’si (Şarkılar Ki-
tabı) adlı el yazmasında görülen merkezde oturan figür de ve etrafında 
kullanılan figürler de kutsal hâle kullanımı mevcuttur. İslamiyet önce-
sinde ki kullanım şekliyle devam edilmiş bir üslup anlayışı olsa idi sadece 
kutsiyet atfedilen figürde kutsal hâleyi görüyor olacaktık. 
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Resim 12: Ebu’l Ferec İsfahani’nin Kitab-el Aghani’si (Şarkılar Kitabı) (13.yy)  
 (https: //tr.wikipedia.org/wiki/Egani_kitab%C4%B1#/media/Dosya: Kitab_al-aghani.jpg 
Erişim Tarihi: 24.06 20: 09)  

 

 
Resim 13: Varka ile Gülşah Okulda: Varka ile Gülşah Kitabından, (1250 yılı 
civarı) Konya, [Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı H. 841/ 4b İstanbul (Köseoğlu, 
2019: 74). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Egani_kitab%C4%B1#/media/Dosya:Kitab_al-aghani.jpg
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Resim 13’de görünen Varka ile Gülşah mesnevisinden ele alınan min-
yatürde11, merkezde Varka ve Gülşah’ın öğretmenleri yerleştirilmiş, kom-
pozisyonun izleyiciye göre sağ konumuna Varka, sol konumuna ise Gül-
şah konumlandırılmıştır. Selçuklu devrinde gördüğümüz her figürde hâle 
kullanımı bu el yazmasında da devam etmiştir. 

Selçuklular döneminden sonra hâle kullanımında değişiklikler ya-
şanmıştır. İlk kullanım zamanlarında olduğu gibi kutsal sayılan kişiler de 
kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Peygamberler ve çevresinde ki kut-
sal sayılan figürlerde kullanılmıştır. “Hz. Ali’ye gelince değişik yaklaşım-
lar görülmüştür. Hz. Ali bazen hâlesiz bazen de hâle ile görünüyor. Siyer-
i Nebȋ kitabına ait Resim 14’de görüldüğü gibi, ortada duran peygamber 
ve sol tarafındaki kızı Fatma’nın yüzü çevresinde hâle bulunmakta ancak, 
peygamberin yeğeni ve damadı olan sağ tarafta duran Hz. Ali’de kutsal 
hâle bulunmamaktadır.” (Deveci, 2017: 365). 

 
Resim 14: Hz Muhammed, kızı Fȃtma ile yeğeni Hz. Alȋ’yi evlendiriyor, Siyer-i 
Nebȋ [TEİM, 1974],  (Deveci, 2017: 365). 

                                                           
11 Minyatür, el yazması kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan resimler hakkında kul-

lanılan bir tâbirdir. İtalyanca minyatura kelimesinden alınmadır. Ortaçağ Avrupası’nda 
el yazması kitapların bölüm başlarındaki ilk harfler minium denilen maden kırmızısı 
(sülüğen) ile boyanıp süslenirdi. Bilâhare kitapları süslemek için yapılan resimlere de bu 
isim verilmiştir. (Bkz. Binark, 1978: 265)  
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 Resim 15: Nypl Spencer Koleksiyonunda, Turc. Ms.3 envanterli Siyer-i Nebi El 
Yazmasından; Hz. Muhammed’in Miraç yolculuğunda Hz. Musa ile karşılaş-
ması, Museum für İslamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, (Gündoğdu, 
2022: 45)  

 
Resim 15’de bulunan el yazmasından Hz. Musa, Hz. Muhammed ve 

baş melek Cebrail betimlenmiş olup, Hz. Muhammed’in başının etrafın-
daki hâle motifi sınırlı bir ölçekte tutulmayarak resmin belli bir kısmına 
yayılacak şekilde işlenmiştir. Hâle boyutunun Hz. Musa’da kullanılan 
hâleden daha büyük boyutlu olması Hz. Muhammed’in kutsallığına dik-
kati çekmek çabasından kaynaklı olabilir.  

“Hâlenin şeklinde büyük değişimler ve gelişmeler yaşanmıştır. İslam 
resmi hâleyi sadece bir parça ışıkla göstermekle yetinmemiş, gerçek ışık 
gibi çevreye dağılan ve mekânı tutan bir hâle yapmak istemiştir. Miraç 
gecesini betimleyen Resim 16 ve Resim 17’de görüldüğü gibi artık ışık sa-
dece peygamberin yüzünden çıkmıyor. Burak atına binen Hz. Muham-
med’in bütün vücudundan dışarıya ışık dağılmaktadır.” (Deveci, 2017: 
368)  
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Resim 16: Miraç: Nizami Hamsesi, Bri-
tanya Müzesi (Deveci, 2017: 368). 

Resim 17: Büyük Ayet: Nizami Ham-
sesi, 1494-1495, Britanya Müzesi (De-
veci, 2017: 369). 

 
SONUÇ 
Erken dönemlerden itibaren kullanılan hâle motifi İslamiyet önce-

sinde ve sonrasında sıklıkla kullanılmış ve tekrar edilmiştir. Paganizm, 
Budizm Maniheizm ve Mithraizm gibi öğretilerin etkisinde kalarak şekil-
lenmiştir. Hâle motifi, “motif” olarak kullanılmadan önce Helenistik dö-
nemde Güneş Tanrısı Helios’un başının etrafında bir ışık demeti oluştu-
racak şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Sonrasında Uygur ve Buda tas-
virlerinde Buda’nın başını ve vücudunu çevreleyecek şekilde kullanılmış-
tır. Helenistik ve Roma dönemi örnekleriyle birlikte Buda tasvirlerinde de 
hâle motifi kutsiyet atfedilen kişilerin betimlemelerinde kullanılmıştır. 
Hristiyan ikonografisinde hâle motifinin ilk kullanımı 4.yüzyıla dayan-
maktadır. İlk olarak Hz. İsa da gördüğümüz hâle motifi zamanla melekler, 
Hz. Meryem, Azizler, İmparatorlar, İmparatoriçeler, bağışçılar ve kutsal 
sayılan figürlerde kullanılmıştır.  

Selçuklu devrine gelindiğinde ise; hâle motifi her figürde kullanılmış 
ve kullanılırken kutsal olma durumunun sorgulanmadığı görülmüştür. 
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Selçuklu Döneminde kullanılan hâle motifinin İlhanlılar devrinde kulla-
nılmamasının nedenini Bizans Devletine olan coğrafi uzaklık ve kültürel 
etkileşimin sınırlı olmasına bağlayabiliriz. Selçuklu Devleti’nin Bizans 
Devletine olan yakınlığı ve kültürel etkileşimi İlhanlılara göre daha yoğun 
olduğundan bu konuda örnek alındığını akla getirmektedir. Bu durumun 
farklı nedenleri olabileceğine değinmiştik. Osmanlı dönemi örneklerine 
gelindiğinde ise hâle motifi ilk kullanım döneminde olduğu kutsal sayılan 
figürlerde kompozisyona dahil edilmiştir. Selçuklular devrinde ki örnek-
ler de kullanılan daire formlu hâle motifi Osmanlı dönemine gelindiğinde 
yerini aleve benzer şekilde figürün etrafından ateş saçar şekilde kullanıl-
maya başlanmıştır. Ateş ve alevden yüz yapısı belirsiz figürler işlenmiştir. 
Daha geç devirlerde ise yüz çevresinde yer alan ateş ve alev benzeri mo-
tifler resmin neredeyse tamamına yayılarak işlenmiştir. Erken dönemler-
den itibaren kullanılan hâle motifi İslam sanatında kendine has bir biçim 
oluşturarak kutsal sayılan figürlerde kullanılmıştır. İslam sanatının ilk 
dönemlerinde dairesel formda gördüğümüz hâle motifi zamanla ateşe ve 
aleve benzetilerek yeni bir yorum kazanmıştır. 
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KADIN SUÇLULUĞUNUN NEDENLERİNİN  
KURAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ 

Nermin Kuruçay, Meral Öztürk  
 
GİRİŞ 
Genel olarak yasanın ihlali olarak tanımlanan (İçli, 2004: 4) suç, tari-

hin ilk zamanlarından beri var olmuştur. İnsanlar arasındaki tutkulara 
ek olarak toplumda farklı toplumsal sınıfların varlığından kaynaklanan 
çelişkiler ve uyumsuzluklar olduğu sürece suçta var olacaktır (Dönmezer, 
1994: 46). Suç bireysel bir eylem gibi görünse de failin ailesini, mağduru 
ve ailesini, infaz sisteminin personelini ve bir bütün olarak toplumu etki-
lemektedir. Suçlar sadece failin kişisel özelliklerinden kaynaklanma-
makta; sosyal, ekonomik, kültürel ve psiko-sosyal nedenler de suç işlen-
mesinde etkili olmaktadır (Özkan, 2019: 1). Suç kadın-erkek, yaşlı-genç 
her gruptan insanın işleyebileceği bir eylem olarak dikkat çekmektedir. 
Özellikle kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata katılımının artma-
sıyla birlikte suç oranlarında önemli bir artış gözlenmektedir (Terzi, 2007: 
1). Kadın suçluluğu alanındaki ilk çalışmalar 19. yüzyılın son çeyreği ile 
20. yüzyılın ortalarında yapılmıştır (Belknap, 2007: 32). Ancak suçluluğun 
genellikle bir erkek alanı ve deneyimi olarak görülmesi hem akademik 
çalışmalarda hem de sosyal politikalarda kadın suçluların ihtiyaçlarının 
göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kadın suçluluğunun 
başlarda erkek suçluluğunu açıklamak için geliştirilen kuramlar çerçeve-
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sinde uygunsuz ve yetersiz bir yaklaşım şekliyle açıklandığı ve tüm gele-
neksel kuramların kadın suçluluğunu göz ardı ettiği dikkat çekmektedir 
(Saruç, 2013: 20). Feminist yaklaşımın gelişmesiyle birlikte kadın suçlulu-
ğunun spesifik bir alan olarak çalışılmaya başlandığı görülmektedir. Ka-
dın suçluluk kavramı, kadınların özel ihtiyaçları ve toplumsal cinsiyet 
rolleri çerçevesinde ayrı olarak üzerinde çalışılmasına gerek duyulan bir 
alandır (Zengin, Taş ve Duman, 2019). Bu makale kadın suçluluğunu açık-
layan kuramlara odaklanarak kuramların güçlü ve eksik yönlerini ele al-
maktadır. Kadın suçlarının neden bu kadar arttığı sorusunun cevabını 
bulmak ve bu artışı azaltmak amacıyla çalışmalar yapmak için kadın suç-
luluğu konusuna dikkat çekmek gerekmektedir.  

 
Kadın Suçluluğunu Açıklayan Kuramlar 
Kadın suçluluğu geleneksel suç kuramları çerçevesinde biyolojik, 

psikolojik ve sosyolojik açıdan incelenmiştir. Kadın suçluluğuna ilişkin li-
teratürün çoğu, kadınların sapkın davranışlarına odaklanarak kadın suç-
luluğunu açıklamaya çalışmaktadır. Bu da suç işleyen kadınların “gele-
neksel kadın rollerine aykırı davranan” şeklinde tanımlanmasına neden 
olmaktadır. Bu başlık altında kadın suçluluğunu biyolojik cinsiyet bağla-
mında açıklayan geleneksel suç kuramları ve kadın suçluluğunu toplum-
sal cinsiyet bağlamında açıklayan feminist kuramlar incelenmiştir (Sa-
ruç, 2013: 20). Kuramlara ilişkin kavram haritası Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Kadın Suçluluğunu Açıklayan Kuramlar 

Kadın 
Suçluluğunu 

Açıklayan 
Kuramlar

1) Geleneksel Suç 
Kuramları

1.1. Biyolojik Kuramlar

1.2. Psikolojik Kuramlar

1.3. Sosyolojik Kuramlar

2) Feminist 
Kuramlar

2.1. Özgürleşme Kuramı
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2.4. Ekonomik Kuram
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Geleneksel Suç Kuramları 
Biyolojik Kuramlar 
Biyolojik kuramlara göre suç işleyen birey organizmasının koşulla-

rına göre suç işlemektedir. Suç işleyen birey diğer bireylerden fizyolojik 
ve biyolojik yapısı ile farklılık göstermektedir. Suç işleyen bireylerin bu 
yapıları genetik ve kalıtımsal olmasının yanı sıra birtakım anormallikleri 
de içermektedir. Biyolojik kuramlar suç eyleminin bireyin istemi dışında 
gerçekleştiğini ifade etmektedir. Doğuştan suçlu kavramına odaklanarak 
suç eyleminde bulunan bireylerin doğuştan suçlu olarak dünyaya geldik-
lerini savunmaktadırlar (Sakarya, 2017: 42). Araştırmalar vücudu fazla 
dopamin salgılayan kişilerin daha saldırgan olma eğilimindeyken, vü-
cudu fazla serotonin salgılayan kişilerin daha sakin ve mutlu olduklarını 
ortaya koymuştur. Yine araştırmalar ağır metallere veya toksik etkilere 
maruz kalma sonucu beyinde oluşabilecek hasarların normal beyin işle-
yişini bozabildiğini bu nedenle bireyin şiddete meyilli saldırgan davranış-
lar sergileyebildiğini göstermiştir. Ayrıca testosteronun erkeklerde saldır-
ganlığa neden olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır (Dolu ve ark., 
2012: 38).  

1960’ lara bakıldığında kadın suçluluğu genel olarak erkek ve kadın 
arasındaki biyolojik farklılıklar temel alınarak açıklanmış olup erkekle-
rin de bu biyolojik farklılıklardan ötürü daha çok suç davranışında bu-
lunduğu ifade edilmiştir (Dönmezer, 1994: 125). Buna karşın literatürde 
cinsiyet değişkeninin anne karnında belirlenmesini sağlayan hormonla-
rın beynin cinsiyetini de belirlediği yönünde görüşlerde bulunmaktadır. 
Bu görüşü savunanlar östrojen (beyni harekete geçiren kadın hormonu) 
ve progesteron (ruh halini düzenleyen ve insanları rahat hissettiren dişi-
lik hormonu) hormonları ile kadın saldırganlığı arasında bir ilişki oldu-
ğunu öne sürmektedirler. Bu hormonların adet görmeden önce azalması, 
kadınların adet döneminde saldırgan ve düşmanca tavırlar göstermesine 
sebep olabilmektedir (Moir ve Jessel, 2002: 92). Özellikle 1980'lerde kadın 
suçlu davranışında bir savunma mekanizması olarak görülen bu konu, 
kadın suçluluğuna biyolojik açıdan bakışın yeni bir boyutu olmuştur. Hır-
sızlık ve bebek öldürme şeklindeki suçlarda adet görme ile suç arasındaki 
ilişki bazı araştırmacılar tarafından suç teşkil etmeyen kadınların adet 
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dönemindeki mantıksız davranışları olarak değerlendirilmektedir 
(Lawson ve Heaton, 1999: 202). 

Özetle biyolojik kuramlar kadın suçluluğunu sadece kadının biyolo-
jisinden gelen zaaflardan kaynaklandığı düşüncesinden hareket etmekte-
dirler. Bu kuramlar bilimsellikten uzak olması nedeniyle eleştirilmiştir. 
Bu kuramları eleştirenler suç eyleminde cinsiyet faktörünün belirleyici 
olduğu kabul edildiğinde kadın cinsiyetinin karşısında bir de erkek cinsi-
yetinin bulunduğu göz önüne alınarak erkek suçluluğu içinde paralel bir 
değerlendirme yapılabilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Kadını ve ey-
lemlerini tanımlarken biyolojik cinsiyetin etkili olması, erkek cinsiyetinin 
zaten ‘norm’ olması ve bu sebeple ayrı bir açıklamaya gerek duyulma-
ması nedeniyle bu kuram erkek bakışı açısından kendi içinde tutarlı gö-
rülebilmektedir. Fakat bu tutarlı görünüm kadın suçluluğunu biyolojik 
cinsiyetle açıklamaya çalışan araştırmalara bilimsel bir geçerlilik kazan-
dırmaya yetmemektedir (Ağaoğlu Canay, 2004: 58). Aynı zamanda, yal-
nızca biyolojik özellikleri temel alarak suç olgusunu açıklama girişimi 
toplumsal faktörlere değinmiyor ise önyargılara sebep olabilmektedir. Bu 
açıdan temelini biyolojik faktörlerden alan bu kuramların uyguladığı bi-
limsel yöntemin geçerliliği, suç olgusunu hangi kriterler üzerinden ölç-
tüğü bilimsel bir çalışmanın gerektirdiği prosedürlerin çok daha ötesinde 
doğrulanması gerekmektedir (Gökulu, 2019). 

 
Psikolojik Kuramlar 
Klinik görüşlere göre suçluluk, psikolojik uyumsuzlukların sebep ol-

duğu anormal davranış şekli olarak kabul edilmektedir. Suçlu bireyler 
korku, zorlayıcı davranış ve obsesif düşünceler tarafından yönlendirilen 
nevrotikler, şiddetli ve yoğun davranış bozuklukları olan psikotikler, den-
gesizlik ve duygusal bozukluklara sahip şizofrenler, asosyal, saldırgan, 
dürtüsel ve hata duygusu olmayan sosyopatik insanlar olarak kabul edil-
mektedir. Psikolojide duygusal olarak rahatsız olan bu kişilerin ihtiyaçla-
rını karşılamak için suç faaliyetlerine yöneldiklerine inanılmaktadır. Bu 
nedenle istenmeyen davranışlar anormal semptomların tedavisi ile kont-
rol altına alınabilmektedir (Siegel ve Senna, 1981, akt: Kaner, 1992). Psi-
kolojik kuramlara göre bireylerin suç işlemesinin altında yatan sebepler 
psikolojik rahatsızlıklar, menopoz, hormonal değişimler, cinsel istismar 
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ve taciz gibi insan psikolojisini olumsuz etkileyen durumlardır (Koruculu, 
2019: 53-57). Genel olarak bu kuramlar; psikoanalitik, psikodinamik ve 
gelişimsel kuramları içermektedir.  

Psikoanalitik görüşe göre kişiliği oluşturan üç sistem vardır. Bunlar id, 
ego, süperegodur. Her sistemin kişiliği ayrı ayrı yönlendiren birer model 
olduğu düşünülmemelidir. Kişilik, üç ayrı parça olarak değil bir bütün ola-
rak işlev görür. İd, kişiliğin biyolojik bileşeni, ego psikolojik bileşeni ve sü-
perego ise sosyal bileşenidir. İd; düzensiz, kör, talepkar ve ısrarcıdır. Ağır-
lıklı olarak haz ilkesine dayanan id; mantıksız, ahlaksız ve içgüdüsel ihti-
yaçları karşılamayı amaçlar. Ego; kişiliği yöneten, kontrol eden ve düzenle-
yen yöneticidir. Mantıklı ve gerçekçi düşünceler üretir. Ego, id’in kör içgü-
dülerini kontrol eder ve denetler. Süper ego; kişiliğin kritik yargılayıcı kıs-
mıdır. İd’in güdülerini engelleyerek, egoyu gerçek ahlaki hedeflere yönlen-
direrek ve mükemmellik için çabalayarak çalışır (Corey, 2015: 81). Bu se-
beple güçlü bir ego sistemi suç işleme oranını düşürebilecektir.  

Psikoanalitik kuram bilimsel test ve ölçme problemleri yönünden 
eleştirilmiştir. Psikanalitik kuramın ileri sürdüğü bilinçaltı çatışmaları, 
id, ego ve süperego gibi kavramların temel kanılarının test edilebilmesi 
ve ölçülebilmesi olanaklı değildir. Bu kanıların sadece var oldukları ka-
bullenilmekte bu sebeple kuram eksik görülmektedir. Bu kurama yapılan 
diğer bir eleştiri ise psikanalitik yaklaşımın yeterli sayıda psikolojik prob-
lemleri olan suçluya uygulanmamış olmasıdır (Dolu, 2010: 180). 

Psikodinamik kurama göre, suç eylemi yeterli düzeyde gelişmemiş 
ego ve süper egonun sonucu meydana gelmektedir (Gus, 2005). Psikodi-
namik kuram, antisosyal eylemlerin bazılarının genç bireyin bilinçal-
tında bulunan cezalandırılma dürtüsünü motive ettiği ve bir yardım çığ-
lığı olarak ele alınabileceğini belirtmektedir (Meena, 2016). 

 Psikodinamik kuramlar kadın ve erkeklerin gelişiminin birbirinden 
farklı olduğunu bu nedenle farklı sebeplerle suç işlediklerini öne sürmek-
tedir. Buna karşın kadın suçluluğunu açıklarken erkek suçluları açıkla-
mak için oluşturulmuş kuramların değiştirilmiş hallerini kullanmaktadır. 
Dolayısıyla psikodinamik kuramlar, “kadın ve erkek bireylerin neden 
suça katılmada farklılık gösterdiği” sorusunu göz önünde bulundurma-
ması yönüyle suçluluğu açıklama noktasında eksik kalmaktadır (Saruç, 
2013: 22).  
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Gelişim kuramı suç eylemini genel olarak antisosyal davranışların ge-
lişim süreci, farklı yaşlarda risk ve koruyucu etkenler ve yaşam deneyim-
lerinin bireylerin gelişim sürecine etkileri bağlamında ele almıştır (Casey, 
2011). Bu kuram, bireylerde gelişimlerinin her döneminde gerçekleşmesi 
beklenen özelliklerin gerçekleşmediği zaman bireyin yeterli olgunluk sevi-
yesine ulaşamayacağını, bunun sonucunda ise suç eylemine yönelik davra-
nışlarının ortaya çıkabileceğini vurgulamıştır. Gelişim kuramı kadın ve er-
kek bireylerin gelişim süreçlerini biyolojik ve sosyal yönden incelemiştir. 
Bu değerlendirmeler içerisinde yer alan sosyal bağlamda değerlendirme-
ler, kadın ve erkek suç oranları arasındaki farkın toplumsal cinsiyet temelli 
açıklanmasına yol açmıştır (Eskiçorapçı, 2021: 18). 

 
Sosyolojik Kuramlar 
Sosyolojik kuramlar sosyal yapı ve süreçlere odaklanarak suçluluğu 

açıklamaya çalışmaktadır. Sosyal yapı kuramları toplumsal yapının suç-
luluk üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Sosyal yapı kuramları içeri-
sinde yapısalcı fonksiyonalist kuram, gerilim kuramı ve alt kültür kuram-
ları yer almaktadır (Burkay, 2008).  

Yapısalcı fonksiyonalist kuramın kurucusu Emile Durkheim’a göre 
sosyal hayat içerisinde var olan suç eylemi normal ve ihtiyaç duyulan bir 
davranıştır ve insan doğasının bir parçasıdır. Ayrıca suç davranışı suç ey-
lemine karşı verilen tepki sebebiyle insanlar arasında etkileşim ve birlik-
telik sağlaması açısından işlevseldir. Durkheim, suçu patolojik bir olgu 
olarak ele alan çalışmaları kabul etmemekle birlikte suç eyleminin evren-
sel olduğunu ve kültürün bir parçası olarak suçun bütün toplumlarda var 
olduğunu belirtmiştir (Kösemihal, 1971).  

Bu kurama getirilen eleştirilere bakıldığında ise Durkheim’in suç 
davranışının toplumsal gelişmeye sağladığı katkı ile suç davranışının se-
bep olduğu bireysel ve toplumsal seviyedeki mağduriyet arasındaki sınırı 
oluşturamadığı, bu sınırın oluşturulamamasının suç davranışını önlemek 
amaçlı yapılan açıklamalar da eksiklik meydana getirdiği yönündedir (Es-
kiçorapçı, 2021: 21). 

Gerilim kuramı kültürel ve sosyal yapının uyumsuzluğunun suça ne-
den olduğunu öne sürmektedir. Eğer toplumsal normlar sosyal gerçek-
likle çakışırsa birey çeşitli tepkiler göstermekte bu tepkiler içerisinde yasa 
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dışı yöntemlere başvurabilmektedir (Bahar, 2009: 41). Gerilim kuramı bi-
linen geçerli değerler temelinde, toplumun homojen olduğu düşüncesin-
den destek alarak toplumdaki bireylerin genelinin kitle iletişim araçları, 
aileler ve okullar ile toplumsallaştığını ileri sürmektedir. Kuram bazı bi-
reylerin bu toplumsallaşma sürecinde kurallara ve yasalara karşı sapan 
davranışta bulunduklarını açıklamaktadır. Kurallara ve yasalara uyma-
yan bu bireylerin davranışlarını ise normal olmayan toplumsal koşullara 
tepki olarak görerek suçun sebebini toplumun sosyal organizasyonuna 
bağlamaktadır (Henry ve Milavanovic, 1996: 139).  

Kuram, tüm suç gruplarını aynı düzeyde başarılı olarak çözümleye-
mediği, kişilerin nasıl birer suçlu olduklarını açıklayamadığı, sosyal en-
gellerle veya eşitsizliklerle karşılaşan bütün bireylerin suç işlemediği, suç 
oranının özellikle düşük sınıftaki bireylerde yüksek olduğu yönündeki 
düşünceleri ele alması açısından eleştirilmektedir (Kızmaz, 2005). 

Alt kültür kuramları suç ve sosyal sınıf düzeyi arasındaki ilişkiye 
odaklanarak özellikle alt kültüre mensup insanların suç işlediğini öne 
sürmektedir. Bu kurama göre suçun sosyal bir norm olarak kabul edildiği 
kültürlerde yetişen bireylerin suç davranışını içselleştirmesi olağandır 
(Giddens, 2000: 187). Bu kuram temelinde erkek deneyimlerinin yer al-
ması yönünden eleştirilmiştir (Akpınar, 2018: 104). 

Sosyal süreç kuramları sosyal etkileşim süreçlerini ele almaktadır 
(Beşe, 2013: 23). Sosyal süreç kuramları içerisinde ise sosyal öğrenme, sos-
yal kontrol ve etiketleme kuramları yer almaktadır (Burkay, 2008). 

Sosyal öğrenme kuramı, suç eyleminin öğrenilip ve daha sonra kabul 
edilmesinin bireyin çevresi ile ilişkisi sonucunda olduğu fikrine dayanır. 
Bu kurama göre, bireyler suç eylemlerini yoğun bir şekilde gözlemleye-
rek uygulamaktadır. Sosyal öğrenme kuramı çocukluk ve ergenlik dö-
nemlerinde yer alan saldırganlık, partner şiddeti, uyuşturucu ve alkol 
kullanımı ve diğer şiddet içeren ve şiddet içermeyen tipik suç eylemlerini 
açıklamaktadır (Akers ve Sellers, 2004). Bu kurama göre suç faili olan bi-
reyler doğuştan değil sonradan suçlu olmaktadır. Buna etki eden faktör 
ise bireylerin çevrelerini gözlemlemesi ve çeşitli eylemlerin nedenlerini 
sorgulamadan davranış haline getirmeleridir. Öğrenme kuramı suçlu ka-
dın sayısının oran olarak azlığının ve kadınların suç türü olarak genel de 
ekonomik ağırlıklı suçlara yönelmelerinin nedenleri üzerine çalışmalar 
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yapmış olmakla birlikte suçlu kadınların sosyalizasyon dönemleri üze-
rinde durarak bu dönemlerde toplumsal normlara uyum gösteren kadın-
ların suç davranışından uzak kaldığına dair görüş bildirmişlerdir (Eski-
çorapçı, 2021: 18). 

Bu kuram; aile şekillerinin, çevre etkisi ile elde edilen deneyimlerin 
ve kitle iletişim araçlarının kişilerin suç işleme oranlarına etkisini ele al-
ması açısından önem arz etmektedir. Ayriyeten kuramın suç davranışı-
nın ortaya çıkmasında etkili olan suçlu akran gruplarına ve sosyalleşme 
şekillerine değinmesi önemli özelliklerindendir. Yapılan eleştirilere ba-
kıldığında ise tüm suç eylemlerinin yalnızca taklit veya sosyal etkileşim 
ile açıklanmasının eksik olduğu yönündedir. Ayrıca bu kuram mantıksal 
olmayan adam öldürme suçları gibi bazı suç eylemlerini açıklayamaması 
ve bireylerin suça yönelmesinde mağdurun etkisini göz ardı etmesi yö-
nünde de eleştirilmiştir (Kızmaz, 2005). Bu kuram özellikle, bize ilk suç 
eylemini açıklamakta zorlanması, ilk suçlu bireyin suçlu hale nasıl geldi-
ğini açıklayamaması yönünde eksik görülmektedir (Akpınar, 2018: 70). 

Sosyal kontrol kuramına göre sosyal kontrol iki şekilde gerçekleşebi-
lir. Bu iki şekil doğrudan kontrol ve dolaylı kontroldür. Doğrudan kontrol, 
otorite tarafında bireylerin eylemlerinin cezalandırılması ya da ödüllen-
dirilmesi iken dolaylı kontrol, anne baba gibi sevgi ve şefkat yoluyla ger-
çekleştirilen kontrol yöntemidir (İçli, 2007: 125). Bu kurama göre bireyle-
rin sosyal ilişkilerinde yaşadığı bağlanma sorunu onları suça itebilmekte-
dir. Kuram bireylerin suç faili olma sebeplerini ise toplumsal yapılarda 
bulunan kontrol mekanizmalarına katılamamalarından kaynaklandığı 
şeklinde açıklamaktadır. Bu kuram Hirshi tarafından genel olarak erkek-
leri temel alarak geliştirilmiştir (Eskiçorapçı, 2021: 23).  

Kuram suçlu motivasyonu fikrini dâhil etmemesi, suç eylemindeki 
akran grubu etkisini önemsememesi, suç gruplarından sadece basit dü-
zeyde olanları açıklayabilmesi, yetişkin suçunu açıklamakta zorluk çek-
mesi, kişinin suç faili olmasının aşamalarını ihmal etmesi, birey ile çev-
resi arasındaki ilişkiyi bozan veya sosyal kontrolü etkisiz kılan faktörlerin 
neler olduğunu belirtmemesi gibi zayıf yönlerine yönelik eleştiriler almış-
tır. Ayrıca tüm suç eylemlerinin sosyal normlardan kopma ile açıklana-
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mayacağı, örneğin namus cinayetleri veya kan davaları gibi suçların sos-
yal değerlere ve kurumlara yönelik olan aşırı bağımlılıktan kaynaklan-
dığı yönünde de eleştirilmiştir (Kızmaz, 2005). 

Etiketleme kuramı ise insanların "sapkınlar" veya "suçlular" olarak 
nasıl etiketlendiklerini ve etiketlemenin gelecekteki davranışlar üzerin-
deki etkisini tahmin etmeye çalışmaktadır. Buna göre etiketleme kura-
mında iki bakış açısı vardır. Birinci bakış açısı; bazı insanların ırkları, cin-
siyetleri ve sınıfları nedeniyle suçlu olarak etiketlenmelerinin muhtemel 
olduğunu savunmaktadır. İkinci bakış açısı ise; bir kişinin bir kez etiket-
lendiğinde kendisine uygulanan etiketlemeyi kabul edip benimseyeceğini 
ve etiketleme nedeniyle suç işleme eylemine devam edeceğini savunmak-
tadır (Belknap, 2007: 44).  

Bu kuram suç eylemini sadece kişilerin etiketlenmesi ve hukuksal ta-
nımlama şekli ile açıklamaya çalışmaları, suçun sosyokültürel ve ekono-
mik gibi birçok kaynağını geri plana atması, kişilerin etiketleme öncesi 
nasıl suç işler hale geldiğini açıklayamamaları, kişilerin hangi koşullarda 
etiketlenmelerinin suça iten bir faktör olduğu yönünde açıklamalarının 
olmaması yönünden eleştirilmiştir. Çünkü etiketlenen her birey suç faili 
olmamaktadır (Kızmaz, 2005). Kadınların daha az etiketlendiğini varsa-
yarsak, etiketleme kuramı kadınların neden daha az suç işlemeye eğilimli 
olduğunu açıklayabilir. Aynı zamanda, günümüzde kadınların daha çok 
etiketlenme eğiliminde olduğunu kabul edersek, bu kuram tutuklama sa-
yısındaki artışı da açıklayabilir. Ancak bu olasılıklar henüz test edilme-
miştir (Davis ve ark., 2006: 196)  

Özetle geleneksel suç kuramlarının kadın suçluluk nedenlerini açık-
lamada yeterli olmadığı görülmektedir. Bu kuramların öncelikle erkek 
suçlu bireyler perspektifinde ele alınmış olup kadın suçlu bireyler ile ça-
lışılmamış olması, kadın suçluluk olgusunun yıllarca erkek bakış açısı ile 
değerlendirilmesi veya hiç değerlendirilememesine sebep olmuştur (Daly 
ve Chesney-Lind, 1988: 514).  

 
Feminist Kuramlar 
Toplumdaki ataerkil kurum ve değerlerin, kadının toplumdaki öteki-

leştirilmesinin ve değersizleştirilmesinin temeli olduğu fikrine odaklanan 
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feminizm, kadının suçluluğunu kadınların rolleri ve kadınların güç ilişki-
leri temelinde ele alır. Bu kurama göre kadın suçluluğu, kadının toplum-
daki ikincil ve toplumsal olarak ezilen konumundan kaçmak ve ataerkil 
toplumdaki “erkek” imajından kendilerini korumak için doğmuştur 
(Gottschalk, 2009). Feminist araştırmacılar, kadının toplumsal hayattaki 
yeri, duruşu ve kadın suçluluğu hakkında önemli ilerlemeler kaydetmiş-
tir. Feministlerin kadın suçu alanındaki en büyük başarısı, erkekler için 
oluşturulmuş klasik kuramlardan ziyade kadınların deneyimlerini ve ka-
dın olgusunu dikkate alan yeni kuramlar geliştirerek kadın suçluluğu ko-
nusunu incelemek, kadınlarda mağduriyete sebep olan durumları ortaya 
çıkararak bu mağduriyetlere yönelik yeni politikalar oluşturmaktır. Tüm 
feminist kuramcıların ortak bakış açısı, biyolojik, psikolojik, anomi, kont-
rol, farklılıkların birleştirilmesi, çatışma, damgalama, sosyal düzensizlik 
ve öğrenme kuramı gibi tüm geçerli etiyolojik kuramların erkek suçlulu-
ğunu yalnızca ve sadece erkek suçlu topluluklarına açıklamak için geliş-
tirildiği ve yalnızca suçlu erkek bireyler üzerinde denendiği yönündedir. 
Feminist çalışmacılara göre, bu kuramların hiçbiri kadın suçunu veya er-
keklerle kadınlar arasındaki suç oranlarındaki farkı açıklayabilecek sevi-
yede değildir (Saruç, 2013: 26). Bu eleştirilerden yola çıkarak geliştirilen 
feminist kuramların, töre ve namus cinayetleri, şiddet mağduriyeti yaşa-
yan kadınların karşılığında karıştığı yaralama ve cinayet suçları gibi bazı 
suç türlerini açıklayabileceği söylenebilir. Fakat bu suç türleri genel suç 
türleri içinde oransal olarak küçük olduğu için suçluluğa genel bir açık-
lama getiremeyeceği yönünden eleştirilere açıktır (Akpınar, 2018: 82). 

Feminist kuramlar çerçevesinde; özgürleşme kuramları, centilmen-
lik kuramı, güç-kontrol kuramı ve ekonomik kuramlar ele alınacaktır. 

Özgürleşme kuramları, kadın haklarının yaygınlaşmasıyla her 
alanda başlayan kadının güçlenmesinin, kadınların suç işleme özgürlü-
ğünü de artırdığı önermesinden yola çıkmaktadır. 1975'te, kadınların öz-
gürlüğü ve suç üzerine iki kitap (Adler’in "Sisters in Crime" ve Simon’un 
"Women and Crime") yayınlanmıştır. Bu yıllar kadınların ekonomik ve 
sosyal alanda özgürleştikleri, suç oranlarının ve türlerinin de paralel ola-
rak geliştiği, arttığı fikrinin kabul edildiği yıllardır (Saruç, 2013: 27). 
1970'li yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde doruğa ulaşan 
kadın özgürlüğü hareketi ve kadınlar arasında artan suç oranı, ekonomik 
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ve toplumsal değişmelerin getirdiği sıkıntı da sorunun ele alınması ihti-
yacını doğurmuştur. Eğitim, istihdam olanakları ve çalışma koşulların-
daki değişikliklerin bu yıllarda kadınlar arasında yaygınlaşan suç oranını 
ve türünü değiştireceği düşüncesi bu yıllarda yaygınlaşmıştır (İçli, 1993: 
26). Bu kurama göre kadınların özgürleşmesi suç işleme özgürlüklerini de 
artırmaktadır (Heidensohn, 1995, 46).  

Özgürleşme kuramları adı altında “erkeksilik” görüşü ve “olanaklar” 
görüşü, kadının özgürleşme sürecini farklı yaklaşımlarla açıklamaya ça-
lışan görüşlerdir. Erkeksilik görüşü, F. Adler'in "Sisters in Crime" adlı ki-
tabında popüler hale gelmiştir. Bu görüş, suçtaki değişiklikleri toplumsal 
cinsiyet rollerinin bağımsız doğasındaki değişikliklerden kaynaklanan 
öznel davranış değişiklikleriyle ilişkilendiren öznel uyuma dayanmakta-
dır. Bu görüş, kadın hareketleri, kadınların toplumsal rollerindeki deği-
şiklikler ve kadın davranışlarının erkekleştirilmesi (kadınlar, erkek sos-
yal rollerini üstlendiğinde pasiften saldırgana geçiş olarak görülen bir de-
ğişiklik) ve kadın suç kalıplarındaki değişiklikler arasında nedensel bir 
bağ olduğunu varsaymaktadır (Simon ve Redding, 2005: 8). F. Adler, ka-
dınların toplumsal statüsü erkeklerinkine eşit hale geldiği için, kadınlar 
tarafından işlenen suçların sıklığı ve türünün erkeklerinkine benzemeye 
başladığını öne süren ilk kriminologlardan biridir. Adler, kadın suçlulu-
ğundaki bu şaşırtıcı/korkutucu artış ile kadınların aşırı özgüvenli/inatçı 
doğası ve kadınların özgürleştirilmesi arasındaki olası bir bağlantıyı in-
celemiştir. Erkeklerin ve kadınların arzuları aynıdır ancak kadınlar bas-
kıya maruz kaldıkları için isteklerini uygun bir şekilde yerine getirme 
hakkına sahip değillerdir. Bu noktadan sonra Adler, kadınların özgürleş-
mesinin karanlık bir tarafı olduğunu söylemektedir. Artık kadınlar avu-
kat, doktor, asker, aynı zamanda sahtekâr, hırsız, dolandırıcı ve terör ör-
gütü üyesi olabilmektedir. Adler'e göre kadınlar sosyal hayatta erkeklerle 
eşit olduklarında her alanda olduğu gibi suçta da eşit olacaklardır. Mev-
cut toplumsal eğilimler devam ederse, kadınlar genellikle erkek hastalığı 
olarak kabul edilen kanser, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarıyla bera-
ber şiddet içeren suçlar, yağma ve bilhassa beyaz yaka suçluluğu şeklin-
deki klasik erkek suçlarında da erkeklerle rekabet edebilecektir (Adler, 
1975: 10-14). Olanaklar görüşüne göre ise suç faili kadın sayısının artma-
sına ve işlenen suç türlerinin çeşitlenmesine kadınların eğitim imkânına 
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ulaşımının kolaylaşması ve iş hayatındaki imkânların artış göstermesi se-
bep olmuştur (İçli, 1993). Teknolojik olanakların artması ve ilerlemelerin 
olması da suç türlerinin çeşitlenmesine sebep olan faktörler arasında yer 
almaktadır. İnternete ulaşım kolaylaştıkça internet üzerinden işlenen 
suçlar da daha kolay işlenerek artış göstermiştir. İnternet aracılığıyla iş-
lenen bilişim suçlarının son yıllarda kadınların işlemiş olduğu suç türle-
rini de çeşitlendirdiği gözlemlenmiştir. Bu bilgiler eşliğinde suça yönelten 
kötüye kullanımı mümkün olan fırsat ve olanaklara erişimin kadınlar 
için de kolaylaştığı görülmektedir (Eskiçorapçı, 2021: 25). 

Kuram, kadının çalışma hayatına girmesinin, olanaklarının artması-
nın onun sapkın davranış sergileme olasılığını artıran tek faktör olarak 
kabul edilemeyeceği, kadınların kapalı bir konumdan kurtulmaları ve ev-
deki rollerini sürdürme zorunluluğu ile bunun oluşturduğu “baskı” ve 
“zorlama” arasındaki çatışmanın sapkın davranışlara yol açan etkenler 
olarak görülebileceği yönünde eleştirilmiştir (İçli ve Öğün, 1988). 

Centilmenlik kuramına bakıldığında kuramın öncüsü Mannheim'ın, 
çalışmalarında kadınların oynadığı yeni toplumsal rollerle ilgilenmeye 
başlamış olması önemli bir noktadır. Sanayi devrimi ile birlikte aile için-
deki sorumlulukların artmasının yanı sıra kadınlar, aile dışında sosyal 
hayata katılmaya ve çalışma hayatına işgücü olarak katılmaya başlamış-
tır. Bu durum kadınların suçluluk düzeyini bir ölçüde arttırabilir ama 
önemli olan bu durumun kadınların suç niteliğini daha değişken ve çeşitli 
hale getirmesidir. Kadınlar, dolandırıcılık, yolsuzluk ve casusluk gibi suç-
larda giderek daha görünür hale gelmiştir. Mannheim'a göre, istatistik-
lerde, kadın suçlu bireylerin sayısı her zaman erkek suçlu bireylerin sa-
yısından çok daha düşüktür. Bu sayının karşılaştırılması, kadınların suç-
luluk durumu hakkında bize kesin bilgi vermemektedir. Çünkü Mann-
heim, kadın suçluluğuna ilişkin kararlarına, erkeklerin tuttuğu kayıtların 
önyargılı ve taraflı bir şekilde oluşturulduğu varsayımıyla başlamıştır. 
Mannheim'a göre kadın suçluluğu kavramı, erkek yasa koyucuların, 
hâkimlerin, bilim insanlarının, polis memurlarının ek olarak da şair ve 
yazarların kararlarına göre oluşturulmuştur. Ceza hukuku, erkeklerin 
bakış açısından suç sayılan davranışlar için oluşturulmuştur. Kadınlara 
özel suçlar olmasına rağmen bunlar erkekler tarafından görmezden ge-
linmekte ve cezalandırılmayı hak etmemektedir. Kanun koyucu erkekler, 
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kadınların aslında kasıtsız olan bazı olağandışı davranışları nedeniyle 
tüm ceza kanununu reddetmişlerdir. Ayrıca özellikle kadınlar tarafından 
işlenen suçların kadın olmaları nedeniyle yargılanması da güçtür. Çünkü 
suçların görünürlüğünü daha az yaygın kılan sadece suçun türü değil, 
aynı zamanda kadınların suç işleme şeklidir. Çoğu zaman, kadınlar suçu 
işleyen kişiden ziyade suçlara yardım eden, suça teşvik eden, suçta işbir-
liği yapan veya tahrik eden konumdadır. Bu sebeple bunları takip etmek 
ve belgelemek daha zordur. Mannheim'a göre, bu zorluklar aşıldığında 
bile, kadınları işlediği suçlar nadiren kaydedilmekte ve yargılanmaktadır 
(Mannheim, 1965: 691-694). Bu görüşünün temeli ise yasaların ve güven-
lik güçlerinin kadın suçlulara karşı daha hoşgörülü olduğu fikrine dayan-
maktadır. Bu nedenle, kadınların erkeklerden daha az suç işledikleri fik-
rinin yanlış olduğunu çünkü kadınların işlediği suçların belgelenmedi-
ğini savunmaktadır (Saruç, 2013: 30). Kadın özgürleşme hareketleriyle 
birlikte centilmenlik kuramının iddialarını çürütmek için adalet sistemi 
suçlu kadınlara karşı daha az kibar olmaya başlamıştır. J. Messerchmidt, 
kadınların hem yasayı çiğnedikleri hem de kadın özgürleşme hareketi ne-
deniyle ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini ihlal ettikleri için ceza-
landırıldıklarını belirtmektedir (Rowman ve Littlefield, 1986). 

Güç kontrol kuramı ise çocukların eşit yetiştirildiği ailelerde risk 
alma davranışlarında kız çocuklarının da erkek çocukları kadar aktifleş-
tiğini ve risk alma davranışı ile suç eylemi arasında bağlantı olduğu var-
sayımına dayanmaktadır. Bu varsayımdan yola çıkılarak eşitlikçi aile-
lerde yetişen kadınların geleneksel ataerkil ailelerde yetişen kadınlara 
gere daha fazla suç faili olabileceği düşüncesine varılmıştır (Belknap, 
2007: 50). Güç kontrol kuramı, ebeveynlerin çalışma yaşamındaki güç ve 
statülerini bir kontrol aracı olarak aile yaşamında çocuklarına yansıtma-
ları gerçeğine dayanmaktadır (Siegel, 2002: 195). Bu güç ve kontrol, erke-
ğin ailede daha baskın olması ve kız çocukların erkek çocuklardan daha 
fazla baskı altında olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle erkek birey-
ler kadın bireylere göre daha fazla suç işlemektedir (Koçak, 2021). 

Bu kuram kadınların çalışma hayatında daha fazla bulunması ve 
mevcut konumlarının değişmesi ile birlikte suça yönelimlerinin de arttı-
ğını savunan özgürleşme kuramından uyarlandığı düşüncesiyle eleştiril-
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miştir (Ağaoğlu Canay, 2004: 70). Ayrıca güç-kontrol kuramına göre ata-
erkil sistemi benimsemiş aile şeklinde genellikle erkek çocuklarının suça 
eğilimli, kız çocuklarının ise suçtan uzak bir şekilde yetiştirildiğini belirt-
miştir. Fakat feminist kuramcılar bu görüşü reddetmiştir. Chesney-Linde 
ve Daly’e göre bu kuram feminist kuramlar içinde yer almamalıdır 
(Akers, 1999: 199). 

Ekonomik kuramlar suç ve yoksulluk arasındaki bağlantı çerçeve-
sinde kadın suçluluğunun nedenlerini incelemiştir (Haydaroğlu, 2017: 
64). Toplumda hâkim olan ataerkil yapının ekonomik alanda da hâkim 
olduğunu ve bu yapının kadınları her alanda olduğu gibi ekonomik 
alanda da geri plana attığı görüşünü savunmuştur. Bu kurama göre ka-
dınların ekonomik anlamda geri plana atılmışlığı sonucunca kadın yok-
sulluğu ve işsizliği devamında ise kadın suçluluğu meydana gelmektedir 
(Reckdenwald ve Parker, 2008: 208). Kadın suçluluğunun ana nedenini ise 
yoksulluk ve kadınların ailelerin geçimini sağlamasına bağlamaktadır. 
Ailesinin geçimi sağlamak zorunda olan kadın suça yönelebilmektedir. 
Böylece konuya, toplumsal cinsiyet açısından yaklaşan başka bakış açıla-
rından farklı bir boyut kazandırmaktadır (Ağaoğlu Canay, 2004: 78). 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Çalışmamızda ülkemizde artış gösteren kadın suçluluk oranlarının 

nedenleri kuramsal çerçevede incelenmiştir. İncelemeler sonucunda ka-
dın suçluluk nedenlerini ele alan az sayıda kuram bulunduğu, bu kuram-
ların da kadın suçluluğunun nedenlerini açıklamakta eksik kaldığı, her 
kuramın suçluluğu birkaç faktör bağlamında ele aldığı ve genelde erkek 
suçluluğu üzerinden kadın suçluluk nedenlerine yönelik görüş bildiril-
diği görülmektedir. Kısaca kuramlar suçluluğu da bir erkek alanı olarak 
görmüş ve erkek suçluluk nedenleri üzerinden kadın suçluluğuna görüş 
bildirmişlerdir. Yapılan kuram çalışmalarının kapsamlı olmadığı bu se-
beple gelecekte büyük bir toplumsal sorun haline gelebilecek olan kadın 
suçluluğu üzerine daha kapsamlı kuramların geliştirilmesi gerektiği ka-
nısına varılmıştır. 

Bu tespitler sonucunda önerdiğimiz; kadın suçluluk nedenleri ince-
lenirken tek faktör bağlamında ele alınmaması, kadınların suç işleme ne-
denlerinin biyopsikososyal çerçevede değerlendirilmesi, suçluluğun bir 
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erkek alanı olarak görülmekten çıkarak kadın suçlularında var olabilece-
ğinin kabul edilmesi ve bu yönde çalışmalar yapılması, kadın suçlulara 
ceza verilirken ve yasal düzenlemeler yapılırken erkeklerden bağımsız 
şekilde kadınların deneyimleri gözetilerek ele alınması ve bu alandaki ça-
lışma sayısının artırılarak kadın suçluluğunun daha görünür hale gel-
mesi yönündedir. 
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GİRİŞ 
Toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve dönüşümler toplumu 

oluşturan alt ve üst sistemlerin birbiriyle etkileşiminin bir sonucu ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Toplumu oluşturan en önemli ögelerden biri 
olan aile, bu toplumsal değişim ve dönüşümlerden etkilenirken aynı 
zamanda karşılıklı etkileşimin bir sonucu olarak bu toplumsal değişime 
de kaynaklık etmektedir (Karataş, 2001). Bu süreçte aile kurumunda ya-
şanan değişim ve dönüşümlerle birlikte toplumun geleceğine yön veren 
ve insan yaşamını etkileyen çok önemli bir sosyal olgu olan (Cüceloğlu, 
2017) evliliğe yüklenen anlam, evliliğe yönelik beklenti ve tutumlar da 
bu süreçten etkilenmiş ve değişimler geçirmiştir (Yıldırım, 2021; Güleç, 
2012). Toplumsal değişim ve dönüşümlerle birlikte kadının toplumsal 
yaşamdaki yeri değişmeye başlamış, bireylerin ve toplumların toplum-
sal cinsiyete yönelik bakışları da değişim göstermiştir. Bu durum eşler-
den ve evlilikten beklentilerdeki artışı da beraberinde getirmiştir (Ama-
to ve diğ., 2003).  

Evlilik beklentisi, bireylerin içinde bulundukları toplumdaki evlilik 
stilleri ile kendi ebeveynlerinin evlilik stillerini algısal olarak harmanla-
yıp kendi ideal romantik ilişkisini kurgulamasını ifade eden bir kav-
ramdır (Yıldız, 2020). Dunn (1960), beklentilerin büyük ölçüde sosyal 
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çevre ve deneyimlerden etkilendiğini belirtmektedir. Buna göre evliliğe 
ilişkin beklenti ve tutumlar bireylerin içinde büyüdükleri sosyo-kültürel 
yapının evliliğe yüklediği anlam ve kendi deneyimleri yoluyla biçim-
lenmektedir (Juvva ve Bhatti, 2006; Riggio ve Weiser, 2008). Erdoğan 
(2015) toplumsal yapıda yaşanan değişimlerle birlikte 2000’li yıllardan 
itibaren yeni bir evlilik örüntüsü oluşturulduğunu ve bu durumun top-
lumsal manada bilimsel perspektifler ışığında incelenmesi gerektiğini 
ifade etmektedir. Küresel manada değişim ve dönüşümün yaşandığı gü-
nümüz sosyo-kültürel yapısının içine doğan ve özgürlüklerine düşkün-
lükleri, dünyaya bakış açıları, değişime ve gelişime açık olmaları gibi 
unsurlarla önceki kuşaklardan farklılaşan Z kuşağı evliliğe ilişkin bek-
lentiler konusunda da önceki kuşaklardan farklılaşmaktadır (Yurliani ve 
diğ., 2018). Buna karşın ulusal literatürde bireylerin evlilik beklentileri-
ne yönelik çalışmalar oldukça sınırlı olup (Güler, 2021, Öz-Soysal ve diğ., 
2016; Özeren, 2021; Yıldız, 2020), bu yeni evlilik paradigmalarının içine 
doğan Z kuşağının evliliğe ilişkin beklentilerini ortaya koyan spesifik bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nokta özellikle yeni evlilik örüntüleri içe-
risinde yetişen, sosyo-kültürel dönüşümün adeta bir ürünü olan Z kuşa-
ğının evliliğe ilişkin beklenti ve tutumları da merak konusu olmuştur.  

Buradan hareketle bu çalışma henüz evlenmemiş Z kuşağındaki bi-
reylerin evlilik beklenti düzeylerini ve bu evlilik beklentilerinin bazı 
sosyodemografik faktörler bağlamında farklılaşıp farklılaşmadığını or-
taya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki soru-
lara cevap aranmıştır:  
• Z kuşağının evlilik beklentisi ne düzeydedir? 
• Z kuşağının evlilik beklentileri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?  
• Z kuşağının evlilik beklentileri romantik ilişkisi olup olmama du-

rumuna göre farklılaşmakta mıdır?  
• Z kuşağının evlilik beklentileri evlilik tercihlerine göre farklılaş-

makta mıdır?  
• Z kuşağının evlilik beklentileri aile tiplerine göre farklılaşmakta 

mıdır?  
• Z kuşağının evlilik beklentileri çocuklukta yaşadıkları yere göre 

farklılaşmakta mıdır?  
• Z kuşağının evlilik beklentileri algıladıkları aile yapısına göre farklı-

laşmakta mıdır? 



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     451 

YÖNTEM 
Nicel yaklaşımın benimsendiği bu çalışmada Z kuşağındaki bireyle-

rin evlilik beklentileri ile sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişki-
nin incelenmesi amacıyla iki ya da daha fazla değişken arasındaki deği-
şimi ve bu değişimin düzeyini belirlemek için kullanılan ilişkisel tarama 
modeli kullanılmıştır (Karasar, 2003). 

 
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan ve henüz evliliği deneyim-

lememiş 18-22 yaş arası Z kuşağındaki bireyler oluşturmaktadır. Çalışma 
kapsamında örneklemin belirlenmesinde evrenin sayısının kesin olarak 
belirlenemediği durumlarda kullanılan n= (t2.p.q) ÷d2 formülü kullanıl-
mıştır (Aksakoğlu, 2001). Bu çalışma %95 güven aralığında 0, 05 hata payı 
ile yapılmaktadır. %95 için t-tablo değeri=1.96’dır. p (incelenen olayın gö-
rülüş sıklığı) =0,50, q (incelenen olayın görülmeme olasılığı) =0,50, d ise 
(araştırmada belirlenecek hızın olası standart sapması) =0,05’tir. Formül-
deki değerler yerine konulduğunda n=384, 16 kişinin örneklem hacmi açı-
sından yeterli olacağı saptanmıştır. Bu sayı evreni temsil gücü açısından 
minimum örneklem sayısını ifade etmektedir. Çalışmanın örneklemini 
olasılıksız örnekleme tekniklerinden kolayda ve kartopu örnekleme tek-
niği kullanılarak ulaşılan 512 kişi oluşturmaktadır.  

 
Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın amacı kapsamında Z kuşağının sosyodemografik özel-

likleri (cinsiyet, romantik ilişkisi olup olmama durumu, aile tipi, evlilik 
tercihi, algılanan aile yapısı, çocukluk döneminde yaşanılan yer) hak-
kında bilgi sahibi olmak için kişisel bilgi formu ve evlilik beklentilerini 
tespit etmek amacıyla “Evlilik Beklentileri Ölçeği” kullanılmıştır.  

 
Evlilik Beklentileri Ölçeği  
Jones ve Nelson (1996) tarafından geliştirilen Evlilik Beklentileri Öl-

çeği 5’li likert tarzında 40 maddeden oluşmaktadır. Tek boyuttan oluşan 
ölçekteki maddeler evlilikte samimiyet, eşitlik ve uyumluluk ile ilgili 
beklentileri ölçmektedir. Ölçekten alınan 85 ve altı puan gerçekçi olma-
yan-kötümser evlilik beklentisini, 86-96 puan arası gerçekçi evlilik bek-
lentisini, 97 ve üzeri puan gerçekçi olmayan idealist evlilik beklentisini 
ifade etmektedir (Jones ve Nelson, 1996). Ölçeğin Türkçe geçerlik ve gü-
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venirlik çalışması Öz-Soysal ve arkadaşları (2016) tarafından yapılmıştır. 
Yapılan adaptasyon çalışmasında ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık 
katsayısı α=0,93 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha 
iç tutarlılık katsayısı α=0,91 olarak hesaplanmıştır.  

 
Verilerin Toplanması ve Analizi 
Araştırma için verilerin toplanması amacıyla sosyodemografik bil-

gilerin yer aldığı kişisel bilgi formu ve Evlilik Beklentileri Ölçeği’ni içe-
ren anket formu oluşturulmuştur. Veri toplama sürecine başlamadan 
önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kuru-
lundan 28.10.2021 Tarihli E-60263016-050.06.04-91672 Sayı numaralı etik 
kurul izni alınmıştır. Anket formu çevrimiçi anket tekniği kullanılarak 
sosyal medya platformları (WhatsApp, Twitter, Telegram vb.) aracılığıy-
la katılımcılara ulaştırılmış ve veriler toplanmıştır.  

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 25 paket programı kullanıl-
mıştır. Öncelikle verilerin normalliği test edilmiş verilerin normal dağı-
lıma sahip olduğu tespit edilmiş ve sosyodemografik değişkenlerin grup 
ortalama puanlarının farklılaşma durumu incelenirken iki grup karşı-
laştırmalarında “bağımsız örneklem t testi”, üç ve üzeri grup karşılaş-
tırmalarında “ANOVA” kullanılmıştır. Anova testi sonucunda anlamlı 
farklılığın olduğu değişkenlerde farkın hangi gruplar arasında olduğu-
nun belirlenmesinde Post-Hoc testleri uygulanmıştır.  

 
BULGULAR 
Z Kuşağının Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin Betimleyici 
İstatistikler  
Araştırmaya katılan 246’sı (%48, 0) erkek, 266’sı (%52, 0) kadın olan 

512 katılımcının yaş ortalaması 20,93’dir. 365’i (%71,3) çekirdek aile ti-
pine sahip olan katılımcıların 100’ü (%19,5) geniş aile tipine, 47’si (%9,2) 
parçalanmış aile tipine sahiptir. Z kuşağındaki bireylerin 162’si (%31,6) 
çocukluk dönemlerinde büyükşehirde yaşarken 147’si (%28,7) kentte, 
118’i (%23,0) ilçede ve 85’i (%16,6) köy-kasabada yaşamıştır. Katılımcıla-
rın büyük çoğunluğunun (n=351, %68,6) romantik ilişkisi yok iken 
161’nin (%31,4) romantik ilişkisi vardır. Z kuşağındaki bireylerin 164’ü 
(%32,0) aşırı korumacı aile yapısına sahip olduğunu belirtirken 157’si 
(%30,7) demokratik aile yapısına, 96’sı (%18,8) otoriter, 95’i (%18,6) tu-
tarsız aile yapısına sahip olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların büyük ço-
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ğunluğu (n=382, %74,6) flört evliliği yapmayı tercih ederken, 130’u 
(%25,4) mantık evliliği yapmayı tercih etmektedir.  

 
Z Kuşağının Evlilik Beklentilerine İlişkin Betimleyici İstatistikler  
Araştırmada elde edilen bulgulara göre Z kuşağındaki katılımcıların 

evlilik beklentileri ölçeğinden almış oldukları ortalama puan x̄=99, 
16±12, 77’dur. Bu ortalama puan Z kuşağının gerçekçi olmayan-idealist 
beklentilerine sahip olduğunu göstermektedir (bkz.: Tablo 1).  

 
Tablo 1. Z Kuşağının Evlilik Beklentisi Düzeyleri 

Değişken n Min. Max. x̄ ss. Cronbach’s Alpha 

Evlilik Beklentisi 512 75 135 99, 16 12, 77 0, 91 

 
Z kuşağındaki bireylerin evlilik beklentileri kategorik olarak değer-

lendirildiğinde 59’u (%11, 5) gerçekçi olmayan kötümser evlilik beklenti-
sine, 170’i (%33, 2) gerçekçi evlilik beklentisine ve 283’ü (%55, 3) gerçekçi 
olmayan idealist evlilik beklentisine sahiptir (bkz. Tablo 2). Buradan Z 
kuşağının büyük oranda gerçekçi olmayan idealist evlilik beklentisine 
sahip olduğu sonucuna ulaşılabilir.  

 
Tablo 2. Katılımcıların Evlilik Beklentilerine İlişkin Betimsel İstatistik 

Evlilik Beklentileri n % 

Kötümser Beklenti 59 11, 5 

Gerçekçi Beklenti 170 33, 2 

İdealist Beklenti 283 55, 3 

 
Z Kuşağının Sosyodemografik Değişkenlere Göre Evlilik Beklen-
tilerinin İncelenmesi 
Z kuşağındaki katılımcıların evlilik beklentisi düzeylerinin sosyo-

demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği analiz 
edilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. Katılımcıların 
evlilik beklentilerinin sosyodemografik değişkenlere göre farklılık göste-
rip göstermediğini tespit etmek amacıyla iki grup karşılaştırmalarında 
bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.  

Katılımcıların evlilik beklentilerinin cinsiyete göre farklılık gösterip 
göstermediğini tespit etmek için uygulanan bağımsız örneklem t testi so-
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nucunda katılımcıların evlilikten beklenti düzeylerinin cinsiyete göre 
farklılık gösterdiği saptanmıştır (t (510) =3,165; p<0,05). Buna göre erkeklerin 
(n=246, x̄=101, 01) evlilik beklentileri kadınlara (n=266, x̄=97, 46) kıyasla 
daha yüksektir. Z kuşağının evlilik beklentileri romantik ilişki olup olma-
ma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (t(510) =4,105; 
p<0,05). Bulgudan romantik ilişkisi olanların (n=161, x̄=102,54) evlilik bek-
lentilerinin romantik ilişkisi olmayanlara (n=351, x̄=97,62) göre daha yük-
sek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 3’te de görüleceği üzere katılımcı-
ların evlilik beklentileri evlilik tercihlerine göre anlamlı düzeyde farklı-
laşmaktadır (t (510) =2,201; p<0,05). Bulgu, mantık evliliği yapmak isteyenle-
rin (n=130, x̄=101,29) evlilik beklentilerinin flört evliliği yapmak isteyenle-
re (n=382, x̄=98,44) kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

Z kuşağının evlilik beklentilerinin aile tipi, çocuklukta yaşanılan yer 
ve algılanan aile yapısı gibi üç ve üzeri grup karşılaştırmalarında ise tek 
yönlü varyans (Anova) analizi kullanılmıştır (bkz. Tablo 3). Yapılan ana-
liz sonucunda Z kuşağının evlilik beklentilerinin aile tipine göre anlamlı 
düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (F(2,509) =3,428; p<0,05). Bulguya göre 
geniş aile tipine sahip olanların (n=100, x̄=101, 71) evlilik beklentileri çe-
kirdek aile (n=365, x̄=98,24) ve parçalanmış aile (n=47, x̄=100,95) tipleri-
ne kıyasla daha yüksektir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 
tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden Scheffe testi analizi uygu-
lanmıştır. Scheffe testi sonuçlarına göre Z kuşağının evlilik beklentileri 
geniş aile tipine sahip olanlar ile çekirdek aile tipine sahip olanlar ara-
sında farklılaşmaktadır (p<0,05).  

Katılımcıların evlilik beklentileri çocuklukta yaşanılan yere göre an-
lamlı düzeyde farklılık göstermektedir (F(3, 508) =7,906; p<0,05). Çocukluk 
döneminde köy-kasabada yaşayanların (n=85, x̄=103, 84) evlilik beklenti-
leri ilçede (n=118, x̄=98,95), kentte (n=147, x̄=100,20) ve büyükşehirde 
(n=162, x̄=95,93) yaşayanlara göre daha yüksektir. Çocuklukta yaşanılan 
yere göre farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek ama-
cıyla Post Hoc testlerinden LSD testi analizi uygulanmıştır. LSD testi so-
nuçlarına göre katılımcıların evlilik beklentileri büyükşehirde yaşayan-
lar ile köy-kasaba, ilçe ve kentte yaşayanlar arasında anlamlı farklılık 
olduğu saptanmıştır (p<0,05).  

Z kuşağının evlilik beklentileri algılanan aile yapısına göre anlamlı 
düzeyde farklılaşmaktadır (F(3, 508) =4,482; p<0,05). Aile yapısını aşırı ko-
rumacı olarak belirtenlerin (n=164, x̄=102,15) evlilik beklentileri otoriter 



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     455 

(n=96, x̄=98,86), tutarsız (n=95, x̄=97,45) ve demokratik (n=157, x̄=97,27) 
olarak belirtenlere kıyasla daha yüksektir. Farklılığın hangi gruplar ara-
sında olduğunu tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden LSD testi 
analizi uygulanmıştır. LSD testi sonuçlarına göre katılımcıların evlilik 
beklentileri aşırıcı korumacı aile yapısına sahip olanlar ile diğer aile ya-
pılarına sahip olanlar arasında farklılaşmaktadır (p<0,05). 

 
Tablo 3. Sosyodemografik Değişkenlere Göre Evlilik Beklentilerinin İncelenmesi 
Değişkenler n x̄ ss. t df. p 

Cinsiyet 
Erkek 246 101,01 15,84 

3,165 510 ,00* 
Kadın 266 97,46 8,74 

Romantik İlişki 
Var 161 102,54 12,44 

4,105 510 ,00* 
Yok 351 97,62 12,64 

Evlilik Tercihi 
Mantık Evliliği 130 101,29 16,05 

2,201 510 ,02* 
Flört Evliliği 382 98,44 11,38 

Değişkenler n x̄ ss. F df. p 

Aile Tipi 

Geniş Aile 100 101,71 14,89 

3,428 2 ,03* Çekirdek Aile 365 98,24 12,02 

Parçalanmış Aile 47 100,95 12,89 

Çocuklukta  
Yaşanılan Yer 

Köy-Kasaba 85 103,84 15,94 

7,906 3 ,00* 
İlçe 118 98,95 10,50 

Kent (İl)  147 100,20 12,58 

Büyükşehir 162 95,93 11,77 

Algılanan  
Aile Yapısı 

Otoriter Aile 96 98,86 14,12 

4,842 3 ,00* 
Aşırı Korumacı Aile 164 102,15 11,75 

Tutarsız Aile 95 97,45 12,90 

Demokratik Aile 157 97, 27 12, 39 
*p<0, 05 

 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
Bu çalışmada Z kuşağındaki bireylerin evlilik beklentilerinin ne dü-

zeyde olduğu ve evlilik beklentilerinin sosyodemografik değişkenler 
bağlamında farklılaşıp farklılaşmadığı sorularına cevap aranmıştır. 
Araştırma 18-22 yaş arası henüz evliliği deneyimlemiş Z kuşağındaki 512 
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 
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Araştırmada elde edilen birinci bulgu Z kuşağındaki katılımcıların 
gerçekçi olmayan- idealist evlilik beklentisine sahip olduğudur. Litera-
türde farklı örneklem gruplarıyla yapılan evlilik beklentisi çalışmaları-
nın bazılarında katılımcıların gerçekçi evlilik beklentisine (Yıldız, 2020; 
Öz-Soysal ve diğ., 2016; Akşemsettinoğlu, 2020), bazılarında gerçekçi ol-
mayan-kötümser evlilik beklentisine (Kamaç, 2021) sahip olduğu görül-
müştür. Bu çalışmanın bulgusuna benzer şekilde Özeren (2021) yetişkin-
ler üzerinde yaptığı çalışmada katılımcıların büyük oranda (%79, 6) ger-
çekçi olmayan-idealist evlilik beklentisine sahip olduğunu saptamıştır. 
Gerçekçi olmayan-idealist evlilik beklentilerinin kaynağına ilişkin gerek 
ulusal gerekse uluslararası literatürde çok fazla bilgiye sahip olunduğu 
söylenemez. Jones ve Nelson (1996) gerçekçi olmayan-idealist evlilik bek-
lentilerinin kaynağını tutkulu ve romantik ilişkiler olarak değerlendir-
miş, bireylerin ilişki konusunda mükemmeli yakalamak isteyerek bek-
lentilerinizi idealize ettiğini belirtmiştir. Segrin ve Nabi (2002) ise ger-
çekçi olmayan evlilik beklentilerin şekillenmesinde kitle iletişim araçla-
rının rolüne odaklanmıştır. Bu bilgiler ışığında teknolojik ve toplumsal 
alanda yaşanan değişim ve dönüşümlerle birlikte internet, akıllı cihazlar 
ve sosyal medya gibi dijital dünya ile karşı karşıya kalan (Yurliani ve 
diğ., 2018) ve 2000’li yıllardan itibaren oluşan yeni evlilik paradigması-
nın içine doğan Z kuşağının evlilik beklentilerini idealize etmesi bekle-
nen bir durumdur.  

Araştırmanın ikinci bulgusu erkeklerin evlilik beklentilerinin ka-
dınlara kıyasla daha yüksek olduğudur. Literatürde her ne kadar kadın-
ların evlilik beklentilerinin daha yüksek olduğuna yönelik bulgular 
(Alqashan ve Alkandari, 2010; Bruce ve diğ., 2004; Willett, 2009; Gal-
loway ve diğ., 2015) çoğunlukta olsa da sınırlı sayıdaki çalışma bu araş-
tırmanın bulgusunu desteklemektedir (Güler, 2021; Erdoğan, 2019). 
Araştırma bulgusunu destekleyen çalışmaların ulusal literatürde, araş-
tırma bulgusunu desteklemeyen bulguların ise uluslararası literatürde 
yer almasından hareketle bulgunun kültürler arası farklılıklardan ve 
Türk kültürüne özgü toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklandığı dü-
şünülebilir. 

Araştırmanın üçüncü bulgusu romantik ilişkisi olanların evlilik bek-
lentilerinin romantik ilişkisi olmayanlara göre daha yüksek olduğudur. 
Bulgu, literatürdeki bulgularla paralellik göstermektedir (Erdoğan, 2019; 
Güler, 2021). Erdoğan’ın (2019) üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışma-



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     457 

da öğrencilerin romantik ilişkiye sahip olma durumunun akılcı olama-
yan evlilik beklentileriyle yakından ilişkili olduğu, romantik ilişkisi olan-
ların akılcı olmayan evlilik beklentilerinin daha yüksek olduğu saptan-
mıştır. Benzer şekilde Güler’in (2021) 18-25 yaş arası evlenmemiş birey-
lerle gerçekleştirdiği çalışmada da romantik ilişkisi olan katılımcıların 
evlilik beklentisi düzeylerinin olmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu 
ve gerçekçi olmayan-idealist evlilik beklentisine sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu durumun romantik bir ilişkiye sahip olan bireylerin iliş-
kilerinde yaşadıkları aşk ve romantik çekiciliğin etkisiyle evlilik beklen-
tilerini akılcı olmayan şekilde idealize etmelerinden kaynaklandığı dü-
şünülebilir.  

Araştırmada elde edilen dördüncü bulgu mantık evliliği yapmak is-
teyen katılımcıların flört evliliği yapmak isteyenlere göre evlilik beklen-
tisi düzeyinin daha yüksek olduğudur. Araştırmanın bu bulgusu incele-
nen literatür bulgularıyla ters düşmektedir. Kamaç (2021) tarafından 
192 üniversite öğrencisi ile yapılan çalışmada evlilik tercihine göre evli-
lik beklentileri arasında anlamlı farklılık bulunmamasına karşın aşk ev-
liliğini tercih eden katılımcıların evlilik beklentilerinin daha yüksek ol-
duğu saptanmıştır. Bu araştırma kapsamında mantık evliliği yapmak is-
teyenlerin evlilik beklentilerinin flört evliliği yapmak isteyenlere kıyasla 
yüksek olmasının mantık evliliği yapmak isteyen erkeklerden kaynak-
landığı düşünülmektedir. Flört evliliği yapmak isteyen katılımcıların ev-
lilik beklentileri cinsiyete göre farklılık göstermezken (t (380) =0, 515; p>0, 
05), mantık evliliği yapmak isteyen katılımcıların evlilik beklentileri cin-
siyete göre farklılık göstermektedir (t (128) =4, 325; p<0, 05). Mantık evliliği 
yapmak isteyen erkeklerin evlilik beklentisi ortalaması (x̄=106, 41±18, 
94) kadınlardan (x̄=94, 93±7, 84) daha yüksektir. Mantık evliliği yapmak 
isteyen erkeklerin evlilik beklentilerinin yüksek olmasının toplumsal 
değişimlere rağmen varlığını devam ettiren ataerkil toplum yapısından 
ve toplumsal cinsiyet algılarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Araştırmanın beşinci bulgusu geniş aile tipine sahip olanların evli-
lik beklentilerinin çekirdek ve parçalanmış aile tipine sahip olanlara kı-
yasla daha yüksek olduğudur. Araştırmanın bu bulgusu sınırlı sayıdaki 
literatür bulgusuyla paralellik göstermektedir (Kamaç, 2021). Modern-
leşme ile birlikte yaşanan değişim ve dönüşümler geniş aile tipinden çe-
kirdek aile tipine geçişi hızlandırsa da ülkemizde geniş aile tipi büyük 
oranda varlığını sürdürmektedir. Geleneksel aile yapısının halen ko-
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runduğu (Karslı, 2019) geniş aile tipine mensup bireylerde geleneksel 
değerler, toplumsal cinsiyet algıları Z kuşağındaki bireylerin evliliği ide-
alize etmesine ve evlilikten beklentilerinin yüksek olmasına kaynaklık 
ettiği düşünülmektedir.  

Araştırmanın altıncı bulgusu, çocuklukta köy-kasabada yaşayan Z 
kuşağının evlilik beklentilerinin ilçede, kentte ve büyükşehirde yaşayan-
lardan yüksek olduğudur. Literatürde çocuklukta yaşanılan yer değiş-
kenine ilişkin farklı bulgular mevcuttur (Kamaç, 2021; Selen, 2020; Yıl-
dız, 2020). Araştırma bulguları Selen’in (2020) 20-35 yaş aralığındaki 328 
genç yetişkin ile yaptığı çalışma bulguları ile örtüşmektedir. Köy ve ka-
sabaların sosyal yapısının, sosyal kontrol ve dayanışma gücünün kuv-
vetli olmasında dolayı değişim ve dönüşümlere karşı dirençli olması 
beklenilen bir durumdur (Taylan, 2009). Geleneksel geniş aile yapısının 
korunduğu kırsal alanda yaşamış olan bireylerin geleneksel normlar 
çerçevesinde evliliğe yükledikleri anlam ve evliliği idealize etme davra-
nışının bu sonucun çıkmasında etkili olduğu düşünülebilir.  

Araştırmanın son bulgusu, aşırı korumacı aile yapısına mensup ka-
tılımcıların demokratik, otoriter ve tutarsız aile yapısına mensup katı-
lımcılara kıyasla evlilik beklentilerinin yüksek olduğudur. Araştırmanın 
bu bulgusuna ilişkin literatürde sınırlı sayıda çalışma (Akşemsettinoğlu, 
2020) bulunmakta olup araştırma bulguları bu araştırmanın bulgularıy-
la örtüşmemektedir. Aşırı korumacı aile tutumuna sahip ebeveynler, ço-
cukları üzerinde oldukça fazla kontrol ve baskı uygularlar. Bu tutum bi-
reylerde düşük özgüven, aşırı bağımlılık, kendi kararlarını almama gibi 
durumları ortaya çıkarmaktadır (Alisinanoğlu, 2003). Bu bireyler evliliği 
bir özgürleşme aracı ve kendi otoriterlerini kurabilecekleri bir ortam 
olarak görebilmektedirler. Bu durum bireylerin akılcı olmayan inançlar-
la evliliğe yükledikleri anlamı değiştirerek ve evliliği idealize edip bir 
kaçış yolu olarak görmesinden kaynaklanıyor olabilir. 
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ALACAHAN CAMİ  
AHŞAP VE KALEM İŞİ BEZEMELERİ1 

Nurhan Arslan2 

GİRİŞ 
Kangal, Sivas il merkezinin güneydoğusunda merkeze 81 km mesa-

fede yer alan bir ilçedir. İlçenin doğusunda Divriği, batısında Kayseri ve 
Altınyayla, güneyinde Gürün ve Malatya, kuzeybatısında ise Sivas il 
merkezi kuzeyinde ise Hafik ve Zara ilçeleri yer almaktadır. İlçenin yü-
zölçümü 3792 km2 ve denizden yüksekliği ise 1540 metredir (Sivas il yıl-
lığı 1996: 138; Yasak 1997: 147). Alacahan ilçesi Sivas-Malatya yol gü-
zergâhında yer alan bir yerleşim yeridir. Alacahan Cami, Alacahan ker-
vansarayı ve surları içerisinde kalmaktadır. 

Ek 1. Alacahan Cami planı (Acun, 1994: 502). 

1 Bu bildiri tarafımızca hazırlanan ve danışmanlığını Sayın Doç. Dr. Ebubekir Sıddık Yü-
cel’in yaptığı ‘’ Sivas İlçelerinde Bulunan Tescilli Camilerin Ahşap ve Kalem İşleri Tez-
yinatının Değerlendirilmesi (Akıncılar-Altınyayla-Gemerek-Gürün-Kangal-Şarkışla-
Ulaş-Yıldızeli) ‘’adlı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. 

2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Ana 
Bilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Si-
vas/Türkiye, ORCID: 0000-0003-3774-0291. 
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Yapı düz bir arazi üzerinde kareye yakın dikdörtgen planlıdır (Ek1). 
Harim alanı ve son cemaat yeri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 
Harim alanına son cemaat yerinin güney cephesinde bulunan kapıdan 
geçilir.  

 Yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır. Yapının 1757 tarihli kırık 
bir onarım kitabesi vardır. Onarım kitabesinde  

 “ … diyânet-perver ol 
Zamân-ı es’ad oldı ide çok mebnâ-yı hayr icra 
 
 Bu câhâcetgehi kim kadr-dân u kıdvetü’l-a’yân 
 Hasan Beg-zâde Mahmûd Beg li-vechillâh idüp inşâ 
 
Binâ kılmışdı akdemce bu mirün decc-i âlisi 
Harâb olmışdı kıldı ceddin ü nâsârını ihyâ 
 
Zihî resm-i münâsip üzre döşendi… câmi’… 
Makâm-ı dil-güşâ kim dinse lâyık kıl cennetü’l-me’vâ 
  
Karîn olsun rızâ-yı Hakk’a ol mîr-i mükerrem kim 
Eb ü ecdâdını mağfûr kılsun hazret-i mevlâ 
 
Hulûsî yaz sezâ inşasına târih-i cevher-dâr 
Yapıldı ma’bed-i tâ’at-hâh-ı İslâm hoş a’lâ 
… Ömer Hulusi/ sene 1234 (1818) yazılmaktadır (Resim 1). 

 
Bu kitabeden bazı yayınlarda camiyi inşa edenin Hasan Bey zade 

Mahmud Bey olduğu söylenirken (Acun, 1994: 2386), bazı yayınlarda 
Hasan Beyzade Mahmud Bey tarafından onarıldığı kaydedilmiştir (De-
nizli t.y. 343-344). Hakkı Acun, yapının tarihlendirilmesi hususunda ya-
pının güney duvarının sur duvarı ile bitişik olması nedeniyle 1736-1737 
tarihlerinde sur duvarlarıyla birlikte inşa edildiğini öngörmektedir. Bu 
öngörüsünü minare kaidesinin doğu cephesinde bulunan “Sâhibü’l-
hayrât Mehmed Ağa…/ Şehriyârı sene 1171 (1757) “ tarihli kitabeyle des-
teklemektedir (Acun, 1994: 2385, Denizli t.y. 345). 
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Resim 1. Alacahan Cami Onarım Kitabesi (Vakıflar İl Müdürlüğü Arşivi 24.10. 

2007)  

 
 Yapının güney cephesi sur duvarlarıyla bitişiktir. Kuzey, doğu ve 

batı cephesi ise kervansarayında bulunduğu kale duvarları içerisinde 
kalmaktadır. Yapının harim alanı dıştan sıvalı ve boyalıdır. Harim alanı 
toplam dört mazgal pencere ile aydınlatılmaktadır. Yapının üzeri köşe-
lerde tromplar yardımı ile kubbe kasnağına geçirilmiş üzeri basık bir 
kubbe ile örtülmüştür (Denizli t.y. 344). Kubbe üzeri daha sonra kurşun 
kaplanmıştır. Yapının kuzey cephesine dikdörtgen planlı bir son cemaat 
mahalli eklenmiş, çevresi sonradan camekânla kapatılmıştır. Caminin 
kuzeybatı köşesinde kare planlı minare kaide bulunmaktadır. Minare 
gövdesi yuvarlak ve tek şerefelidir. Minarenin giriş kapısı son cemaat 
yerine açılmaktadır. Yapının minare kaidesinde ve minare gövdesinde 
yer yer siyah taş sıraları görülmektedir. Bu taşlar surlarda ve kervansa-
rayda daha sık kullanılmıştır (Resim 2).  

 
Bezeme 
 Yapının ahşap ve kalem işi bezemeleri, kuzey cephe hariç harimin 

bütün duvarlarında, kubbe ve kubbe eteklerinde, mihrap ve minberde 
bulunmaktadır. Bezemede Barok ve Rokoko tarzı ile canlı renkler tercih 
edilmiştir. Natüralist çiçekler, madalyonlar ve duvar resimleri bezeme-
nin temelini oluşturur. Harimin güney cephesi ortasında yarım daire 
mihrap nişi bulunmaktadır.  
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Resim 2. Alacahan Cami Batı Cephesi, Minaresi, Sur Duvarları 

 

Alçı kalıplama tekniği ile hazırlanmış ve kalem işleriyle bezenmiş-
tir. Mihrap nişinin iç ve dış kenarları zikzak hissi uyandıran zencerek 
tarzı bir desenle kuşatılmıştır. Kuşak siyah zemin üzerine haki renkte-
dir. Kenarında düz kırmızı renkli ince bir bordür vardır. Desen dışında 
mihrap alanı kirli krem rengidir. Mihrap nişinin ortasına yarıdan simet-
rik bir vazo içerisinde natüralist çiçeklerden oluşan bir buket yerleşti-
rilmiştir. 

Buketin ortasına mihrabın yuvarlak kemerinden zincirli bir lamba 
sarkıtılmıştır. Vazo kırmızı renkli, kaideli ve iki kulpludur. Buketin ilk 
katmanı küçüklü büyüklü mavi renkli çiçekler ve yeşil yapraklardan 
oluşmaktadır. Mavi renkli çiçekler arasına küçük kırmızı renkli çiçekler 
serpiştirilmiştir. Yapraklar yeşil renklidir. Buketin ortasına zincirle sar-
kıtılan lamba iki kademelidir. Gaz haznesi ve lamba kısmı siyah renkle 
kontörlüdür. Gaz haznesi ve lambanın üst kısmı sıralı, yarım daire şek-
linde dilimlenmiştir. Gaz haznesi kısmında dilimler daha kalın ve belir-
gindir. Lambanın ateşi kırmızıdır. Lambanın iki yanından ve altından 
kırmızı püsküller sarkıtılmıştır. Buketin doğu ve batısından birer dal 
üzerinde yapraklar ve çiçeklerden oluşan iki sürgün çıkartılmıştır. 
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Lamba bu sürgün ve yaprakların arasında kalmaktadır. Mavi, kırmızı 
farklı çiçeklerden oluşan sürgünün yaprakları yeşildir. Mihrap kemeri 
üzerinde yarıdan simetrik, kenarları gri saç örgüsü şeklinde, üzerinde 
kırmızı enine çizgiler olan bir perde deseni bulunmaktadır. Perde, uçla-
rında püsküller olan siyah bir iple katmanlara ayrılmıştır. Kemer üze-
rinde yarım daire şekli verilen perdenin yanları daha geniş tutulmuş ve 
mihrabın alt kısmına kadar sarkıtılmıştır. Perdenin yan kısımlarında 
çizgiler yerine üzerine lacivert kalp desenleri tercih edilmiştir (Resim3). 

 

 
Resim 3. Alçı Mihrap Nişi 

 
Mihrap nişinin üzerindeki duvar yarım daire şeklinde sivri kemerli 

bir bordür kuşağı ile çevrelenmiştir. Burada mihrap nişi kenarındaki 
zencerek benzeri bordür kuşağı tekrarlanmıştır. Bu kez taban alanında 
kırmızı, zikzaklı kuşakta kirli beyaz tercih edilmiştir. Kuşağın alt ve üst 
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kısmında mavi ve beyaz ince bordür kuşakları vardır. Sivri kemerli ku-
şağın alt kısmına yerleştirilen mihrap nişinin batısında bir kısım boş bı-
rakılmıştır. Bu mihrap nişi çevresinin simetrik bezeme kaygısından ora-
ya çıkmıştır. Kırmızı ince bir bordürle kuşatılan alan içerisi sarı renkli-
dir. Mihrap nişi üzerindeki sivri kemer kuşağının ortasına yarıdan si-
metrik kat kat bir perde deseni yerleştirilmiştir. Perde yeşil renkli ve 
üzerinde kırmızı kalpler bulunmaktadır. Perdenin kenarlarında sarı in-
ce bir biye ve üzerinde kırmızı sıralı çizgiler vardır. Perdeye yarım daire 
şekli, siyah renkli uçları püsküllü bir iple verilmiştir.  

 Mihrap nişinin her iki tarafında simetrik hazırlanan birer sütun 
bulunmaktadır. Dikdörtgen kaideli ve başlıklı sütunların üzeri yivlerle 
hareketlendirilmiştir. Kaide ve başlık üzerindeki dikdörtgen pano üze-
rinde altı yapraklı birer penç vardır. Açık mavi sütunun kenarları koyu 
mavi renkle kontörlenmiştir. Sütun başlıkları üzerine yerleştirilen akan-
tüs yaprakları birleştirilerek mihrap üzerinde bir alınlık oluşturulmuş-
tur. “S” ve “C” kıvrımlarıyla oluşturulan alınlık ve üzerindeki akantüs 
yaprakları açık ve koyu mavi renklidir. Yer yer beyazla gölgelendirilmiş-
tir. İçten bir sıra kırmızı ince bir bordürle çevrelenmiştir Alınlığın orta-
sındaki kapalı alanın alt kısmında Nesih hatla Cin suresinin 18. ayeti “Ve 
enne’l mesacide li’llâhi felâ ted’û ma-al’lâhi ehaden” yazılıdır. “Mescitler 
yalnız Allah’ındır. O hâlde Allah ile birlikte başkasına da tapmayın” me-
alindedir (Kuran-ı Kerim Meali, 2013: 604). Ayet ve harekeler koyu mavi 
renkle yazılıdır. Ayetin başlangıç ve bitişinin alt kısmında küçük bir çi-
çek buketi vardır. Buket yeşil yapraklar ve zarif kırmızı çiçeklerden 
oluşmaktadır. Bu ayetin üzerinde kalan kısımda kırmızı bir kurdela bağ-
lanan iki buketle ikinci bir kapalı alan oluşturulmuştur. Yeşil yapraklar 
ve kırmızı çiçeklerden oluşan buketin ortasında celi hatla yazılan bir is-
tifle “Bismillâhirrahmânir-rahim” yazılıdır. Mihrap sütüncesinin yan ta-
rafında bulunan sehpa üzerindeki buketin üst kısmında Arapça harfler-
le müsenna3 “Ya-Fettâh” esması yazılıdır. İstif teraziye benzemektedir. 
Yazı mavinin açıklı koyulu tonları ile yazılmıştır. Mihrap ve çevresinin 
zemininde sarı ve tonları tercih edilmiştir (Resim 4). 

                                                           
3 Çift ve karşılıklı yazılmış aynalı yazı. Sözlükte ‘’iki kısım veya iki parçadan oluşan, ikili, 

iki katlı’’ anlamındaki müsenna kelimesi terim olarak‘’ düz istifli veya girift, çift ve kar-
şılıklı şekilde yazılmış aynalı yazı’’ demektir. Soldaki ikinci kısım sağdaki asıl yazının 
ters şeklidir (Alparslan, 2006: 87). 
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Resim 4. Mihrap Nişi ve Çevresi 

 
Harimin güney cephesindeki alçı mihrap nişinin batısında ahşap 

minber bulunmaktadır. Ahşap işçiliği açısından basit tahtalarla çakma 
kündekari tekniğiyle hazırlanmıştır. Minberin giriş kısmında bulunan 
kapı sövesi düz dikdörtgen planlıdır. Üzerinde yuvarlak kemerli bir te-
peliği vardır. Tepeliğin alt sırasında bir bordür ve simetri noktasında üç 
yapraklı bir şekil vardır. Üst tarafında sadece beyaz renkli bir sıra bor-
dür vardır. Tepelik üzerine, uçları yukarı gelecek şekilde bir ay ile orta-
sına demir bir çubuk üzerinde yıldız yerleştirilmiştir. Yeşil renkle boyalı 
olan alanın ortasına yerleştirilen yıldız kırmızı renklidir (Resim 5).  

Minberin merdiven korkulukları, geniş turuncu renge boyalı bir bor-
dür kuşağının ortasındaki pano alanından oluşur. Turuncu bordürün her 
iki tarafında sarı renkli inci ikinci bir bordür kuşağı daha vardır. Turuncu 
bordür kuşağı arasındaki dikdörtgen pano içerisine “S” kıvrımları üzerin-
de natüralist çiçeklerden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir.  
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Resim 5: Minber Genel Görünümü  

 
Kalem işi tekniğiyle bezenen alanın taban rengi yeşildir. Yeşil yap-

raklar arasına turuncu, kırmızı beyaz çiçekler yerleştirilmiştir. Korku-
lukların üzerinde düz bir tırabzan bulunmaktadır. Merdiven korkulu-
ğunun her iki yanı simetriktir. Minberin yan aynalıkları iki kısımdır. Bi-
rincisi korkuluklara paralel düz, dikdörtgen bir pano alanından oluş-
maktadır. Alan üzerinde hatai ve yapraklardan oluşan desen üç sıra ha-
linde tekrarlanmıştır. Hatai beyaz ve kırmızı, yaprakları yeşildir. Yan 
aynalıkların ikincisi kısmı ise dikdörtgen panonun altında kalan bölüm-
dür. Bu kısım yukarıdan aşağıya üç pano alanına bölünmüştür. En ku-
zeydeki tam bir üçgen şeklindedir. Turuncu geniş bir bordür kuşağının 
iki kenarında sarı renkli ince ikinci bir bordür kuşağı ile kuşatılmıştır. 
Üçgen alan yeşil renklidir. Bordür kuşaklarının ve üçgenin içerisinde in-
ce beyaz birer çizgi daha vardır. Kalan iki pano alanının kenarları da tu-
runcu renkli geniş bordür kuşağı ile kuşatılmıştır. Ortada kalan alan içe-
risine yönü yukarı natüralist çiçeklerden oluşan bir buket yerleştirilmiş-
tir. Buket fiyonklu ve büyüklüğü yerleştirildiği pano alanına bağlı olarak 
değişmektedir. Kırmızı beyaz bir fiyonkla bağlı buketin yaprakları koyu 
yeşildir. Çiçekler beyaz, kırmızı ve sarı renklerdedir.  

Minberin geçit kemeri dikdörtgen pano şeklinde hazırlanmıştır. 
Aynalık altındaki pano alanlarının kenarında bulunan iri turuncu bor-
dür kuşağı ile simetriktir. Ortada kalan dikdörtgen pano içerisine ayna-



Edebiyat Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II     |     471 

lık altındaki fiyonklu natüralist çiçeklerden oluşan buket yerleştirilmiş-
tir. Alanın genişliğine binaen yapraklar ve çiçekler fazlalaştırılmıştır. 
Zemin yeşil renklidir. Renkler diğer pano alanlarındaki çiçeklerin renk-
leriyle aynıdır. Köşk altında enine iki dikdörtgen pano bulunmaktadır. 
Panoların kenarlarındaki bordür kuşakları aynalık kısmındaki panola-
rın kenarlarıyla aynıdır. Minberin köşk korkuluğu dikine iki dikdörtgen 
pano alanından oluşmaktadır. Panoların kenarları diğer panoların ke-
narlarındaki turuncu bordür kuşağıyla aynıdır. Dikine dikdörtgen pano 
alanı içerisinde, yeşil yapraklı bir dal üzerinde iki hatai ve bir gonca 
olan desen bulunmaktadır. Koyu yeşil yapraklar üzerinde kırmızı ve be-
yaz renkli hatailer vardır. Zemin rengi yeşildir. Minberin köşk korkulu-
ğu doğu ve batı yönünde simetriktir. Minberin batı köşk altı yukarıdan 
aşağıya doğru küçülen yatay dört dikdörtgen pano alanından oluşmak-
tadır. Her bir dikdörtgen pano çevresindeki bordür kuşağı doğu cephe-
deki diğer kuşaklarla aynıdır. Dikdörtgen pano alanların içerisine yatay 
olarak natüralist çiçeklerden oluşan bir demet yerleştirilmiştir. İki hatai, 
dört gonca ve yapraklardan oluşan demette, beyaz, mor, turuncu, mavi 
renkler kullanılmıştır. Yapraklar koyu yeşil renklidir (Resim 6). 

 

 
Resim 6. Minberin merdiven korkulukları, yan aynalıkları, köşk kemeri, köşk 

korkulukları. 
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Minberin köşk korkuluklarının köşelerine kare kaideli dört yuvar-
lak sütun yerleştirilmiştir. Kare kaideler üzerine beyaz renkli sekiz kollu 
yıldızlar yerleştirilmiştir. Kaideler üzerinde yuvarlak kırmızı renkli bir 
bilezik vardır. Yuvarlak sütunların yüzeyi yeşil renklidir. Sütunun üzeri 
sarı, turuncu ve beyaz renklerden oluşan çiçekle sarılıdır. Köşk üzeri 
dört taraftan minberin giriş kapısı üzerindeki kemer benzeri bir kemer-
le oluşturulan kasnakla örtülüdür. Köşk üzerindeki külah ince çıtaların 
birleştirilmesiyle hazırlanmıştır. Kubbe şeklinde birleştirilen çıtaların 
tepe noktasında “U” şeklinde bir âlem bulunmaktadır. Çıtalar sıralı biri 
kırmızı, biri yeşil renklidir Minberin köşk kasnagının arkası yapının 
kubbe eteğiyle çakıştığı için külahının sadece ön kısmı vardır (Resim 7). 

 

  
Resim 7. Köşk Kasnağı  

 
Mahfil katı harim alanının kuzey cephesi üzerinde doğu batı yö-

nünde dikdörtgen planlıdır. On ahşap taşıyıcı üzerine oturtulmuştur. 
Mahfil katının alt katı giriş kapısı nedeniyle doğu ve batı kısmı olarak 
ikiye ayrılmıştır. İki tarafı korkuluklarla çevrilmiştir. Korkuluklar tek sı-
ra, yuvarlak üzeri boğumlu çıtalardan hazırlanıştır. Alt katın tavanı ters 
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tavan şeklindedir. Mahfil katına giriş kapısının batısında bulunan ahşap 
merdivenlerle çıkılır. Mahfil katının ortasında yamuk bir çıkma vardır. 
Mahfil katının korkulukları, alttaki korkulukların üst üste konmuş hali-
dir. Korkuluklar yeşil renkle boyalıdır. Korkuluklar arasındaki düz ah-
şap bordür kısımları turuncu renkle boyalıdır. Basık kemerli harime gi-
riş kapısının her iki yanında yuvarlak kemerli, dikdörtgen planlı birer 
mazgal pencere vardır. Mahfil katını taşıyan sütunların ön kısımdakile-
rin (altı sütun) doğu batı yönünde yastıkları vardır. Sütunların kaide ve 
başlıkları sarı renge boyalı ve üzerlerinde bir sıra turuncu ahşap bilezik 
yerleştirilmiştir. Sütunlar ve yastıklar yeşil renklidir. Yastıkların doğu 
batı yönünde bitiş noktalarına sütun üzerindeki kaideler yerleştirilmiş-
tir. Renkleri aynıdır. Ters tavan olan mahfil katının alt katının arkada 
kalan taşıyıcıları kare şeklinde ve sade bırakılmıştır (Resim 8).  

 

 
Resim 8. Mahfil katı, mahfil altı, harime giriş kapısı 

 
Mahfil katı korkuluklarının alt kısmında bir uçtan diğer uca uzanan 

düz bir ahşap bordür vardır. Bordürün alt ve üst kısmına üzeri yivli bi-
rer çıta çakılarak turuncu renge boyanmıştır. Mahfil katı çıkmasının al-
tında kalan bölüm üzerinde birleşme noktalarında eşkenar bir dörtgen 
oluşan geometrik şekil vardır. Mahfil katının yamuk mahfil çıkmasının 
alt kısmında; geometrik şekillerin içleri turuncu, kenarlarını çevreleyen 
ince bordür ise sarı renklidir. Simetri noktalarında oluşan eşkenar dört-
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gen sarı renklidir. Aplike parçanın kenarlarında kendinden bir bordür 
kuşağı bulunmaktadır. Çıkmanın üç kenarında sarı ince ikici bir bordür 
kuşağı vardır (Resim 9). 

 

 
Resim 9. Mahfil Çıkması 

 
Harim alanının güneybatı köşesinde seyyar ahşap bir vaaz kürsüsü 

vardır. Dikdörtgen şeklindeki kürsünün cepheleri simetriktir. Her bir 
cephe enine iki dikdörtgen pano alanından oluşmaktadır. Sade ve üzeri 
koyu kahve verniklidir. Harimin duvarlarının doğu, güneydoğu, batı, 
kuzeybatı kısmı simetriktir. Mahfil katının alt kısmı, doğu, kuzey ve batı 
cephesi griye yakın bir renkle sıvalıdır. Üzeri sadedir. Harimin duvarları 
kubbe kemerinin alt kısmından itibaren, mihrap üzerine yerleştirilen 
zikzaklı sivri kemerli bordür kuşağı ile beşe bölünmüştür. Biri mihrap 
üzerinde kalanlar; doğu, batı, güneydoğuda ve güneybatıda bulunmak-
tadır. Bu alanlardan doğu-batı, güneybatı-güneydoğu birbiriyle simetrik-
tir. Güneybatı ve güneydoğu köşede bulunan bordürler iki sıradır. İlk sı-
ra zikzaklı bordür kuşağı ve perde deseniyle hazırlanmıştır ve bu bütün 
kemerlerde aynıdır. Doğu ve batı sivri kemer kuşağı, zikzaklı bordür ve 
perde deseniyle bezelidir ve her iki cephede de birer yuvarlak kemerli 
mazgal pencere bulunmaktadır. Güneydoğu ve güneybatı sivri kemer 
kuşaklarının alt kısmı kalem işi desenlerle bezelidir. Alan üzerine aşağı-
dan yukarıya yeşil sıralı küçük yapraklardan oluşturulan karşılıklı “S” 
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kıvrımları yerleştirilmiştir. Kıvrımlar arasında oluşan kapalı alanlar içe-
risinde yuvarlak, kenarları dendanlı bir madalyon bulunmaktadır. Ma-
dalyonlar çivit mavisidir. Madalyonun kenarları içerisinde iki sıra den-
danlı turuncu renkli düz bordür bulunmaktadır. Madalyonların içerisi-
ne natüralist çiçeklerden oluşan küçük bir buket yerleştirilmiştir. Yap-
raklar koyu yeşildir. Çiçeklerin ikisi turuncu, biri kırmızı, goncalar açık 
sarı, tomurcuklar beyazdır (Resim10-11). 

 

 
Resim 10. Doğu ve Güneydoğu köşe genel görünümü 

 

 
Resim11. Kalem işi madalyon ayrıntısı 
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Harim içerisindeki yuvarlak kemerli bordür kuşakları arasında olu-
şan üçgen alanlar natüralist çiçeklerle bezenmiştir. Lacivert bordürler 
arasında kalan kısımda yeşil renkli düz bir bordür ve içerisinde kırmızı 
ince bir çizgi daha vardır. Alanın üst kısmının tam ortasına mavi, kırmı-
zı çiçekler ve yeşil yapraklardan oluşan bir buket yerleştirilmiştir. Bu-
ketten doğu ve batıya kırmızı, mavi gonca ve yapraklardan oluşan sür-
günler çıkartılmıştır. Ortadaki buketten aşağı zincirle bir saksı sarkıtıl-
mıştır. Saksının ipleri doğu ve batıda birer kırmızı çiçek içerisinden sak-
sıya sabitlenmiştir. Saksının altından sarkan lacivert bir püskülü vardır. 
Püskül üzerinde kırmızı bir çiçek vardır. Zincir gri renklidir. Üçgen ala-
nın tabanı beyazdır. Saksı üzerinde yeşil yapraklar, kırmızı ve mavi çi-
çekler vardır (Resim 12). 

 

 
Resim 12. Kubbe kemeri altında kalan kalem işi desenler  

 
Harimin kubbe eteği natüralist çiçeklerle hazırlanan ulama bir de-

senle süslenmiştir. Desen yeşil düz bir bordür kuşağı arasında; ince, 
kırmızı bir bordür kuşağı üzerine geometrik şekil verilen bir agrafla ası-
lı çiçeklerden oluşturulmuştur. Geometrik şekil verilen agrafların biri 
kırmızı, diğeri siyah renkle sıralıdır. Agrafların altından üç püsküllü ip 
sarkıtılmıştır. Püsküllü ipler siyah renklidir. Agraflar arasında siyah ip 
üzerine sıralanan desen simetriktir. İp ilk pençe kadar kalın, aralarda 
ince ve iki sıradır. Desende simetri noktasına karşılıklı beş yapraklı iki 
penç yerleştirilmiştir. Pençleri ince sade yapraklar çevrelemektedir. Ka-
lan kısımda mavi, kırmızı mavi renkli penç ve yapraklar tekrarlanmış-
tır. İki agraf arasında toplam sekiz penç ve yapraklar vardır (Resim 13).  
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Resim 13.Kubbe Eteğindeki Bordür Kuşağı 

 
Yapının basık kubbesinin merkezinde oldukça sade ışınsal doğrula-

rı sıralı zincir motifinin çevrelediği daire şeklindeki desen kurgusu var-
dır. Desenin ortası boş bırakılmıştır. Şuan merkezinden aşağı avize sar-
kıtılmıştır. Onun etrafında kubbe ile kubbe eteği arasında dönüşümlü iki 
farklı madalyon bezemesi dikkat çeker. Elips şeklindeki madalyonların 
kenarları dendanlı ve lacivert renklidir. Lacivert alan içerisinde kırmızı 
dendanlarla çevrilen ikinci bir bezeme alanı bulunmaktadır. Bu kısımda 
sıralı, kenarları kırmızıyla kontürlü içerisi yeşil boyalı küçük daireler 
bulunmaktadır. Bu madalyonların içlerine farklı duvar resimleri yapıl-
mış ve çoğu zamanla tahrip olmuştur (Resim 14). 

 

 
Resim 14. Yapının Kubbesi, Kubbe Eteği 
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İkinci madalyonlar ise yarıdan simetrik desen kurgusuyla natüralist 
çiçeklerle hazırlanmıştır. Yeşil yapraklar ve beş yapraklı pençlerden 
oluşan desen, alt simetri noktasından siyah renkli bir fiyonkla bağlan-
mıştır. Üst simetri noktasına da beş yapraklı bir penç yerleştirilmiştir. 
Bu madalyonların içlerinde Arapça harflerle celi sülüs hatla “Allah celle 
celaluhu, Muhammed sallallahu aleyhi sellem ve Ebubekir, Ömer, Osman, 
Ali, Hasan, Hüseyin radiyallahu teâlallâh” esmaları yazılıdır. Yazılar si-
yah renklidir. Her iki madalyon birbirine iki sıra ince çizgi ile birleşti-
rilmiştir. Madalyonlar dönüşümlü sıralanmışlardır (Resim 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22).  

 

   
Resim 15. Allah Esması Resim 16. Hz. Muhammed 

Esması 
Resim 17. Hz. Ebubekir 
Esması 

 

   
Resim 18. Hz. Ömer Esması Resim 19. Hz. Osman Esması Resim 20. Hz. Ali Esması 

 

  
Resim 21. Hz. Hasan Esması Resim 22. Hz. Hüseyin Esması 
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Kubbe eteğindeki elips madalyonlar içerisine siyah beyaz duvar re-
simleri yapılmıştır. Çoğu zamanla tahrip olan bu madalyon içlerinde kent 
tasvirleri, kervansaray, külliye ve sur duvarlarının resmedildiği tahmin 
edilmektedir (Sivas İl Kültür Envanteri, 2011: 890). Hatta Mekke şehrinin 
tasvirinin olduğu da yayınlarda mevcuttur (Acun, 1994: 2388). Bu duvar 
resimlerinde üçü bariz bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Bu iki madal-
yondan ilki içerisinde yan yana iki farklı sütun gözükmektedir. Her iki sü-
tunun dikdörtgen şeklinde kaide ve başlıkları vardır. Birinci sütunun 
gövdesi etrafını saran yivlerle hareketlendirilmiştir. İkinci sütunun yuvar-
lak sade bir gövdesi vardır. Her iki sütunun üzerinde dikdörtgen şeklinde 
kaide benzeri bir şekil vardır. Bu şartlarda üzerine oturtulan yapı için bir 
tahminde bulunamayız (Resim 23). İkinci madalyonda surlar içerisinde 
bir yapı bulunmaktadır. Yapı kendi içerisinde dikdörtgen planlı, yuvarlak 
kemerli üç kapısı olan bir bahçe içerisindedir. Ön cephesinde üç yuvarlak 
kemerli açıklığı olan yapının, ortadaki açıklığının karşısında bir kapı ve 
yanında bir penceresi vardır. Yapının arkasında muhtemelen kubbeli bir 
yapı mevcuttur. Kubbe üzerinde dikdörtgen planlı yuvarlak kemerli yan 
yana dört pencere gözükmektedir (Resim 24).  

 

  
Resim 23. Tahrip Olmayan Birinci  
Madalyon 

Resim 24. Tahrip Olmayan İkinci  
Madalyon 

 
Üçüncü madalyon içerisindeki duvar resminde bir sokak resmedil-

miştir. Mahfil katı üzerinde bulunan bu madalyon en korunaklı olandır. 
Bir yol ve yolun her iki tarafında kalan sokak resmedilmiştir. Merdiven-
lerle çıkılan bir sokak arası, arkada kubbesi ve minaresi gözüken bir 
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cami vardır. Kesme taşlarla örülü bir bahçe duvarı içerisinde; uzun üç 
kemerli açıklığı olan, kenarlarda yuvarlak kemerli birer kapısı ve kubbe 
eteğinde dört yuvarlak kemerli penceresi olan bir yapı vardır. Yolun alt 
kısmında, çatısız, dikdörtgen şeklinde yapılar vardır. İlk yapının yuvar-
lak kemerli bir kapısı ve üstte yuvarlak kemerli üç penceresi bulunmak-
tadır. Yerleşim yeri muhtemelen bu yapıların arkasına resmedilmiştir 
(Resim 25). Tahrip olanlardan en zor seçilen dördüncü bir madalyonu 
örnek verebiliriz. Bu madalyonun ön kısmında düz damlı tek katlı yedi 
ev gözükmektedir. Muhtemelen madalyon içerisindeki kalan bölümler 
zamanla silinmişler. Evlerin yukarısında duvarları üzerinde sıralı küçük 
kubbeleri olan bir yapı vardır. Kubbelerin üzerleri enine ve boyuna çiz-
gilerle bölünerek küçük kare alanlar oluşturulmuştur. Kubbelerin alt 
kısmındaki duvarlarda dikdörtgen planlı yuvarlak kemerli açıklıklar 
vardır. Duvarın ön kısmında daha geniş bir yuvarlak kemerli açıklık bu-
lunmaktadır. Yer yer gölgelendirmeler yapılmıştır (Resim 26).  

 

  
Resim 25. Üçüncü Madalyon Resim 26. Dördüncü Madalyon 

 
SONUÇ 
Yapının bezemelerinde Barok ve Rokoko üslubunun baskın beze-

melerinden lamba, sehpa, perdeler, fiyonklar, püsküller, vazolar ve sak-
sılar sık kullanılmıştır. İbadethane içerisinde duvar resimleri tercih 
edilmesi açısından da çalıştığım yapılar içerisinde tektir. Ayrıca çalıştı-
ğım yapılarda mihrap çevresinde genellikle Bakara Suresi’nden ya da 
Ali İmran Suresi’ndeki ayetlerden kesitler tercih edilirken bu yapıda Cin 
Suresinden bir kesit tercih edilmiştir. Kubbe eteğinde kullanılan ulama 
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desen üzerindeki geometrik şekildeki agrafta çalıştığım yapılar arasında 
tektir. Çalıştığım yapılarda agraflar genelde Rumi kapalı alanları olarak 
tercih edilmiştir.  

Alacahan Camisini Anadolu’da sık rastlanılan tek üniteli camiler sı-
nıfına dâhil edebiliriz. Tez çalışmandaki on sekiz camiden onu farklı kı-
lan klasik bezeme üslupları yerine tezyinatında Barok ve Rokoko üslu-
bunun tercih edilmiş olmasıdır. Üslubun canlı renklerle ve ustaca uygu-
lanması takdire şayan ve bizler için görsel bir belge niteliğindedir. 18. 
yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başlarında başkent İstanbul’dan kilometrelerce 
uzakta inşa edilen bu ibadet yapısı, Anadolu insanının görsel zevk ve 
beğenisini ortaya koyması açısından da bizim için oldukça önemlidir.  

 
Not: Fotoğraflar 8.12.2019 Tarihinde Çekilmiştir. 
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE  
BİTKİLERİN İŞLEVLERİ 

Meryem Kale 
 
GİRİŞ 
Türk toplumu yüzyıllardır varlıklarını sürdürdüğü coğrafyalarda 

çevreleriyle sıkı bir bağ içerisinde olmuşlardır. Her ne kadar konar-
göçer bir toplum yapısına sahip olsalar da kaldıkları yerde geçirdikleri 
zaman içerisinde etraflarındaki her unsurla bir bağ kurmuşlardır. Gök 
cisimleri, hayvanlar ve bitkiler en çok örneği karşımıza çıkaran unsur-
lardandır. Toplum, yaşamaya en iyi şekilde devam edebilmek için ya-
rarlandıkları bu unsurları “inanç” bağlamında çeşitli örneklerle ilkel 
dönemden günümüze kadar getirmiştir.  

Tarih içerisinde çeşitli kültürel safhalardan geçen ve bu geçiş dö-
nemlerinde medeniyet ve din değiştiren Türk toplumu, son olarak İs-
lamiyet’i kabul etmiştir. İslamiyet’in kabulüyle, ilkel dönemdeki, 
“inanç” unsurları değişkenlik gösterse de devam etmiştir. Toplumun 
yaşam içerisindeki her davranışına yansıyan bu inaç unsurları insa-
nın, bu unsurlara karşı verdiği bir içgüdüyle bu çalışmaya konu olan 
bitkilere karşı hakimiyet kurmak istemekle aynı düzlemdedir. Zaman 
içerisinde etraflarındaki unsurlara göre kendilerini geliştiren Türk top-
lumu, bu gelişim içerisinde folklorumuza çok önemli malzemeler çıka-
ran “kült” kavramını ortaya çıkarmıştır. 

 Kült denildiği zaman; atalar kültü, ateş kültü, demir kültü ve ta-
biat kültü aklımıza gelir. Konumuz dahilinde olan ağaç kültü tabiat 
kültünün bir parçasıdır. Kült kavramı içerisinde işlenen atalar kültü, 
ateş kültü, demir kültü ve tabiat kültü, diğer kültürlerde olduğu gibi 
(Yunan, Hint, Roma, Mısır, Pers vd.) Tanrı olarak değil tanrısal olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de ağaç kültü, Tanrı’yı sembolleştire-
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rek tanrı kutunun kaynağı olarak kabul edilmiştir. Hatta mitolojide 
bitkiler, tanrının insana verdiği en değerli armağan olarak ele alınmış-
tır. Ağaç kültü başta olmak üzere kutsal olarak kabul edilen unsurlar, 
tanrısallık çerçevesinde kabul görmüş ve toplum tarihinin hiçbir dö-
neminde tapınılan unsur olarak görülmemiştir. Bu da aslında Türk 
toplumunun İslamiyet’ten önce sahip olduğu tek Tanrı (Gök Tanrı) 
inancının bir yansıması olarak kabul edilebilir. 

Konumuz dahilinde olan ağaç, ot, genel adıyla bitki kavramı, mito-
lojik olgu olarak varolduğumuz ilkel dönemden itibaren yaşamımızla 
içiçedir. Kült olarak ele alınan “ağaç kültü” bağlamında işlevselliği ve 
simgeselciliği üzerinde durduğumuz “bitki”nin, Türk toplumunda 
geçmişten bu yana nasıl izler taşıdığı araştırma merakını ortaya koy-
maktadır. Ağaç, “merkez simgeselciliği”nde çok önemli bir yeri bulu-
nan ve üç katmandan oluşan âlemi birleştiren “kozmik” ve “hayat 
kaynağı” ekseninde topluma yansıyan bir öğedir. Çeşitli araştırmacılar 
tarafından “kozmik ağaç”, “hayat ağacı” olarak ele alınan ağacın en 
önemli özelliği, dünyanın merkezinde yer almasıdır. Ağaç, yer altı, yer 
ve gökyüzü alanlarını birleştirir. “Kozmik ağaç” Eliade’nin ifadesiyle, 
yeryüzünün ortasında, “göbeğinin” bulunduğu yerde yükselir, dalları 
da Tanrı’nın mekânına ulaşır. (Eliade, 1999: 303)  

Tüm toplumların inanç ve düşünce sistemleri içerisinde bir yeri 
bulunan “kozmik ağaç”, yer ile gökyüzü – yani insan ile Tanrı- arasın-
daki iletişimin kurulması açısından önem taşımaktadır. Pervin Er-
gun’un da belirttiği gibi, sosyal yaşamın ve Tanrı ile insan ilişkilerinin 
kurulması-düzenlenmesinde önemli bir rolü olan kutsal ağaç, en ilkel 
dinlerden en son dinlere kadar bütün inanç sistemleri içerisinde var 
olmuş, dinî bir özyapıdır. (Ergun, 2012: 107)  

Başta ağaç olmak üzere genel olarak bitkinin ve bitki çeşitlerinin 
insan yaşamında nasıl yer edindiğini ve bu “kut”u nasıl yaşamlarına 
sembolleştirerek dahil ettikleri, mitolojik dönemden başlanarak İslamî 
inanç bağlamında nasıl dönüşüme uğradığı ve sosyal hayat çerçeve-
sinde hangi işlevsel anlamlar taşıdığı bu çalışmasında ortaya konmaya 
çalışılmıştır.  

 
Bitki Mitolojisini Anlamak/Bitki Mitolojisi 
Mit terimi üzerine uzun yıllardır çeşitli yorumlar, tanımlamalar ya-

pılmıştır. Mit (myth) kelimesi Yunanca kökenli olup, “söz” ya da “ko-
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nuşma” anlamında “muthos/mithos” kelimelerinden gelen ve genellikle 
sözlü olarak aktarılan halk yaratması ürünlerindendir. 

Mit, genel olarak toplumların ilkel dönemde etraflarında var olan 
canlı ve cansız tüm nesneleri, yaşanan doğa olaylarını anlatan kutsal 
öykü ya da kutsal anlatılardır. İnsanın, evrenin, doğanın mevcut duru-
muna nasıl geldiğini açıklayan bu kutsal öyküler, toplum geleneğinde 
bir yapı oluşturmuştur. İnsan bilmediği nesnelerin veya olayların sebe-
bini bilmekle nesnelerin kökenlerini de bilir ve böylece onlar üzerinde 
hakimiyet kurma çabası içine girer. Türk mitolojisi, Türklerin yayıldığı 
geniş coğrafi alanda farklı boylar arasında farklı görünümleriyle tarihi 
dönemlerden geçerek günümüze kadar gelerek varlığını sürdürmekte-
dir. Toplumların ilkel dönemlerde etraflarında var olan canlı ve cansız 
olan nesneleri anlamlandırmak/açıklamak için yarattıkları hikayelere 
de “mitos” denmektedir. Campbell’in tanımladığı gibi; “mitos, yaşamın 
temeli ve zihin dünyasının izlerinin yeniden üretilmesiyle yaşamın de-
vam ettiği sofu formüldür”. (Campbell, 2001: 21)  

Mitos hakkındaki bu tanım, anlamlandırma çabasını açıkça ifade 
etmektedir. Bitki mitolojisi (mitosu) bağlamında da üzerinde duracağı-
mız nokta bitkileri anlamlandırmak için yaratılan bu küçük hikayeler-
dir. Bu mitoslar sayesinde bitkilerin insan yaşamında hangi konumda 
olduğunu kavramak ve bitkiyi amaç-araç bağlamında değerlendirmek 
bu çalışmanın amacını ortaya çıkaracaktır. 

Bitkiler çevresinde köklü bir inanış ve uygulama barındıran, özel-
likle Türk kültüründe bir amaca hizmet olarak kullanıldığını en kapsam-
lı şekilde ortaya koyabilmek için, bitki mitosları örneklerini incelemek 
ve bu bağlamdan hareketle genel bir açıklama yapmak gerekmektedir. 

Türkiye’de bitki mitosları ile ilgili en kapsamlı çalışmayı yapan De-
niz Gezgin’in Bitki Mitosları adlı kitabı bu anlamda yararlanılabilecek 
tek kaynaktır. Alfabetik sıraya göre bitki adlarını sıralayan ve bitkilere 
dair ulaştığı mitosları bizlere eserinde aktaran Gezgin, mitoslar özelinde 
bitkilerin araç olarak kullanıldığını bizlere şu şekilde aktarır:  

“Bitkiler mitolojide sembolik bir anlam taşırlar. İnsan doğayı gözlem-
lediğinde bitkilerin devinimi ve görünümlerinden büyük ölçüde etkilenmiş-
tir. Bu sebeple insanlar kendi yaşantılarıyla ilgili deneyimlerini gelecek ne-
sillere mitoslar yoluyla aktarırken bitkileri sembolik bir araç olarak kul-
lanmışlardır.” (Gezgin, 2007: 11)  
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Bu anlamda bitki, sadece insanların yaşadıkları durumlarda kul-
landıkları, ondan faydalandıkları bir araç veya onu sembolleştirerek 
kutsiyet atfettikleri bir unsur olarak karşımıza çıkar. 

Bitki, insanın varolduğu andan itibaren yaşamın bir parçası olan, 
farklı amaçlar için kullandıkları araç; aynı zamanda duygularını, düşün-
celerini ve inanışlarını şekillendirdikleri sembolik bir türdür. Bitki ilkel 
dönemden itibaren insan yaşamıyla içiçedir. Haliyle insan, bitkiler aracı-
lığıyla yaşamını kolaylaştırma gayreti içerisine girmiş ve kültür içerisinde 
çok yönlü olarak kullanılan unsurları günümüze kadar getirmiştir. 

Bu çalışmanın ortaya koymak istediği teori de bitkinin, insan yaşa-
mında bir araç konumunda olmaktan çok, amaç olduğu kanısıdır. Bitki, 
insanın oluşturduğu kutsiyet karşısında sembolik bir amaç gibi görünen 
ve aslında onun yaşamının bir parçası haline gelmiş bir öğedir. Mitosları 
da bu bağlamda incelemek ve onları amaç olarak parçanın içinde gör-
mek çok önemlidir. Önce amaç ve araç kavramlarını açıklamak ve daha 
sonra mitos örneklerinden hareketle araç-amaç kavramlarını anlam-
landırmak yerinde olacaktır. 

 
Bitkilerin Araç ve Amaç Olarak Kullanımı 
Amaç, bir şeyde ulaşılmak istenilen sonuç anlamına gelirken araç; 

bir işte gücünden yararlanılan nesne olarak açıklanabilir. Bitkiyi bu an-
lamda kısaca değerlendirecek olursak; araç olarak bitki, insanların ya-
şamlarında karşılaştıkları olay, durum veya güç karşısında kullandıkları 
bir nesnedir. Amaç olarak ise bitki, bu olay, durum veya güç karşısında 
onun taşıdığı anlamın yani “tezahürün” varlığıdır. Bu varlığı örneklerle 
açıklamak yerinde olacaktır:  

Soğan/Sarımsak: Soğanın kendine has kokusu pek çok kültürde kö-
tülüklerden koruyan bir tılsım olarak kabul edilirdi. Soğanın ve onun 
gibi keskin kokulu sarımsağın evlerin kapılarına ve çeşitli yerlerine 
asılmasıyla o evin kötü ruhlardan korunması sağlanırdı. Söylencelerde 
de vampir gibi doğaüstü varlıkların karşısında sarımsak koruyucu bir 
tılsım olarak kullanılır. 

Nar: “Anadolu’da anlatılan bir masalda aynı kaderi paylaşan iki aile 
vardır. İki ailenin de çocukları olmuyordu. O bölgede kutsallığına inanı-
lan murat suyuna giderek çocukları olması için dilekte bulunurlar. On-
lar bu dileği dilerken suyun yüzeyinde bir nar belirir. Narı alırlar ve bö-
lerek tanelerini yerler. Aradan dokuz ay geçer; her iki ailede birer çocuk 
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sahibi olur; üstelik aynı anda. Ailelerden birinin Asman adında bir oğul-
ları diğer ailenin ise Zeycan adında bir kızları olur. Asman ve Zeycan 
aynı narın tanelerinden doğmuş sayılırlar. Bu yüzden kader birliğiyle 
bağlanırlar ve sonsuza dek birbirlerinden hiç ayrılmazlar.” (Gezgin, 
2007: 106, 122, 125)  

Yukarıda Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan üç ayrı bitkinin 
mitosları verilmiştir. Soğan ve sarımsağın kötü ruhlar karşısında koru-
yucu görevi olması, nar bitkisinin de kişileri zürriyetine kavuşturması 
şeklinde kısa bir açıklama yapmak mümkündür. Bu mitoslara bakıldığı 
zaman üç bitki türü de bir olay, durum veya güç karşısında araç olarak 
kullanılmıştır. Amaç olarak bu üç bitkiyi değerlendirecek olursak, soğan, 
sarımsak ve nar bitkileri insanlar tarafından kutsiyeti olan bitkilerdir. 
İnsanlar sarımsak ve soğanı kötü kokuları olduğundan kötü ruhlara 
karşı kullanılabilecek olarak algılamaktadır. Aynı şekilde nar bitkisi de 
yukarıdaki mitosta görüldüğü üzre suda belirir ve insanlar onun tanele-
rini yer, bu anlamda narın içerisindeki tanecik çokluğu genelde bolluğu 
ve bereketi özelde ise zürriyeti, soyluluğu temsil eder. Bu anlamda bu 
bitkiler araç olarak kullanılmanın yanı sıra amaç olarak da kullanılmış-
tır. İnsanların bitkiye yükledikleri anlamlar, yukarıda da görüldüğü gibi 
onların kutsiyeti olduğu anlamını taşır. Bu da bitkinin sadece araç ola-
rak kullanılmasının yanı sıra aslında bir amaç dahilinde onların yaşa-
mında varolduğunu bizlere göstermektedir. 

 
Bitkilerin İşlevleri 
Bitkiler insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Geçmişten günü-

müze temel besin kaynağı olmalarının yanısıra, ilaç ve eşya yapımında, 
barınmada, havanın temizlenmesinde ve çevrenin korunmasında ol-
dukça fazla kullanılmaktadırlar. Bu ihtiyaçların yanısıra bitkilerin sahip 
oldukları manevi değerler ile insanları etkiledikleri ve bu değerlere göre 
kutsal sayıldıkları görülmektedir. (Güneroğlu; Kaya Şahin; Aktürk, 2018: 
503-514)  

Kutsal bitkiler insan yaşamında çeşitli faydalar sağladığı için uzun 
yıllardır kullanılır olmuştur. Bitkileri işlevleri bakımından üç ayrı başlı-
ğa ayırmak mümkündür:  

1. Halk Hekimliğinde Bitkiler 
2. Halk İnanışlarında Bitkiler 
3. Halk Sanatında Bitkiler 
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Halk Hekimliğinde Bitkiler 
Bitkilerin halk hekimliğinde kullanımına bakacak olursak halkın 

yüzyıllar öncesinin tecrübesinden hala faydalandığını söyleyebiliriz. 
Bitkiler iyi kötü çatışmasında daima iyinin yanında yer alan, insanları 
kötülükten koruyan varlıklardır. (Duman, 1999: 190) Divan-ı Lügat’it 
Türk’te geçen “Andız olsa at ölmez” ve “Eğir olsa insan ölmez” atasözle-
rinden de anlaşıldığı gibi hastalıklar karşısında bitkilerin gücüne ina-
nılmaktadır. Bitkilerin araç olarak en çok kullanıldığı alan halk hekimli-
ği alanıdır. Bu anlamda sözlü ve yazılı kültürde karşımıza çıkan hemen 
hemen her bitkinin bir şifa kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Sarımsak, 
soğan, baldıran otu, haşhaş, meryemana otu, kenger, incir, pelinotu, ha-
vuç, turp, ısırganotu gibi bitkiler halk hekimliğinde sıkça kullanılan bit-
kilerdendir. Yapılan kaynak araştırmasında karşılaşılan birkaç bitki 
üzerinden konuyu örneklendirmek faydalı olacaktır. 

Bunlardan ilki Livik bitkisidir. Bu bitki Gemerek-Çepni yöresinde, 
herkes tarafından bilinen ve kullanılan kıymetli bir bitkidir. Baharda 
toplanır ve kurutulur. Bu yörede, bu bitkiye çalıpancarı adı da verilmek-
tedir. Boğaz ağrısına iyi geldiğine inanılan Livik otu her derde deva ola-
rak bilinen bir bitkidir. Yemeği yenilerek bağırsak parazitlerini düşürür 
ve lohusaların sütünü arttırır, livik otu kaynatılıp suyu içilerek mayasır 
tedavisinde ve diş eti çekilmelerinde kullanılır. (Üçer, 2006)  

Bir diğer bitki de Karamuktur. Karamuk besin olarak tüketilmesi-
nin yanısıra halk ilâcı olarak da kullanılan bir bitkidir. Karamuk bitkisi-
nin kök kısmı kaynatılır, elde edilen sarı su, şeker hastalığında, sarılıkta 
ve böbrek kumlarını dökmek için içilir. Kökleri yakılarak elde edilen kül 
ile tuzsuz tereyağı karıştırılarak her türlü yarayı iyi eden çok etkili bir 
deri merhemi yapılır. Yine köklerinin kaynatıldığı su, veteriner halk he-
kimliğinde koyunların kuyruk yaralarında oluşan parazitleri öldürmek 
için kullanılır. Ayrıca Karamuk köklerinin kaynatıldığı su Sivas Şarkışla 
yöresinde yün boyamada da kullanılır. (Üçer, 2006)  

Genellikle Adamotu ismiyle bilinen, özellikle Türk toplumunda 
Abdüsselam otu olarak bilinen bu ot da tüm hastalıklara şifa olarak 
kullanılan ve eski dönemlerde büyüsel işlemlerde sıkça kullanılan bir 
ottur. Çiğdem otu özellikle kadın hastalıklardına kullanılan bir bitkidir. 
Kadın doğurganlığının simgesi haline gelmiş olan bu ot eski zamanlar-
da sıkça kullanılmıştır. Günümüzde artık Anadolu’da baharın gelişini 
kutlamak maksadıyla çocuklar kırlarda çiğdem toplar ve daha sonra 
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geleneğe uygun olarak tüm evleri dolaşarak pilavlık malzeme isterler. 
Topladıkları yağla, bulgur gibi malzemelere çiğdemleri de ekleyerek 
“çiğdem pilavı” yapar ve bu geleneksel bahar yemeğini hep birlikte 
yerler. (Gezgin, 2007: 42)  

Halk hekimliği alanında kullanılan birbaşka ot ise Dulavrat oturu-
dur. Şifalı bir bitki olarak tanınan dulavratotunun kullanılması ilginç-
tir ki hamile kadınlara önerilmez. Dulavratotu bu ismi nerden almış bi-
linmez; ama bu bitkinin pek çok kültürde doğurganlıkla ilişkilendirdiği 
bilinmektedir. Özellikle Anadolu’da Niğde halılarında yer verilen du-
lavratotu motifleri doğurganlık sembolü olarak dokunmaktadır. (Gez-
gin, 2007: 45)  

Defne, Dut, Ebegümeci, Elma, Gül, Havuç, İncir, Dağ Çayı, Bamya, 
Çilek, Soğan, Zeytin gibi birçok bitki halk hekimliğinde tedavi amacıyla 
kullanılmış ve her birinin neredeyse her hastalığa iyi geldiğine inanıl-
mıştır. 

 
Halk İnanışlarında Bitkiler 
Bitkilerin koruma/korunma işlevi açısından bakacak olursak Türk 

kültüründe birçok bitkinin bu bağlamda değerlendirildiğini görebiliriz. 
Örneğin Üzerlik otu, kötü ruhlardan uzaklaştırma ve nazardan korunma 
amacıyla kullanılmaktadır. İnsanların üzerlik tohumlarını üzerlerinde 
taşımaları veya tohumları iplere dizerek hazırladıkladıkları nazarlıkları 
evlerinin belli yerlerine asmaları nazara gelmemek, kem göze uğrama-
mak ve kötü olan ruhlardan uzak olmak için aldıkları tedbirlerdir. Be-
densel ve ruhsal hastalıkları giderdiğine olan güçlü inanç sebebiyle halk 
açısından kutsal kabul edilen üzerlik otu, sadece tedavi amacıyla değil, 
farklı anlamlarla da halk tarafından kabul görmüş bir bitkidir. Örneğin 
Konya’da üretilen halı zeminlerinde ve namaz seccadelerinde motif ola-
rak kullanılmıştır.  

Yine nazardan korunmak için küçük küçük kesilen iğde dalı ipe di-
zilir ve insanlar bunu üzerlerinde taşırlar. İstanbul ve Karadeniz’de ba-
lıkçılar, nazardan korunmak için teknelere çitlenbik veya çatal karaağaç 
dalı, karaçalı dikeni, sarımsak asarlar. Gece vakti evden sarımsak çıka-
rılmasının eve felaket getireceğine inanılmaktadır. (Duman, 1999: 193)  

Soğanın kabuklarının bir ocak üzerinde yakılması ve dumanının 
evin odalarında gezdirilmesi evdeki kötü ruhların uzaklaşması için yapı-
lan bir uygulamadır. Bu inanç eski dönemlerden beri gelmektedir.  
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Hemen hemen her bitki Türk kültüründe oldukça önemlidir. İyi-
kötü iyeler bağlamında değerlendirilen her bitkinin amacı insanı, hay-
vanı veya eşyayı korumak amaçlıdır. Bu bağlamda da bitkinin bir amaca 
hizmet eden araç olduğunu söylemek mümkündür. 

 
Halk Sanatında Bitkiler 
Bitkiler canlı olarak kullanıldığı gibi motif olarak da kullanılmakta-

dır. Özellikle ağaç, gül, lale, yaprak gibi motifler Türk halk sanatında sık-
lıkla karşılaştığımız motiflerdir. Bitkilerin sanat alanını varlıklarıyla süs-
lemeleri gelişigüzel değildir. Mutlaka sembolize ettiği bir anlamı vardır. 
Örneğin yörede en çok biten otun yansıdığı dokumalar sıkça karşımıza 
çıkar Örneğin ağaç motifinin ebedi yaşamı sembolize ettiğini birçoğu-
muz bilmekteyiz. Yapılan el sanatları ürünlerinde özellikle takılarda bu 
motifin kullanılıyor oluşu bu inanışa hizmet eder. İnsanlar sembolü 
ağaç olan bu takıları üzerlerinde taşıyarak bu inanışa dahil olurlar.  

Bitkiler doğada türlü türlü renkleriyle varlıklarını sürdürmektedir. 
İnsanoğlu eski zamanlarda şimdi olduğu gibi boyalara kolay erişemediği 
için etraflarında renkli renkli duran bitkilerden faydalanmış ve onlar-
dan kök boyaları elde etmiştir.. Bu alanda bitkilerin en çok kullanılma 
sebebi kendilerinden boya elde edilmesidir. Özellikle halı-kilim sanatın-
da sıklıkla kullanılan bu kök boyaları bitkilerin eşsiz renklerinden elde 
edilmektedir. Yaprakları ve kökleri suda kaynatılan bitkiler rengini suya 
verir ve eğrilen yünler de bu suda bekletilir. Daha sonra kurutularak sa-
rılan ipler halı, kilim, dokuma gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Ör-
neğin Ayva yaprağı, ceviz yaprağı, soğan kabuğu ve is ile kahve, koyu 
kahve, kül rengi elde edilir. Ayva kabuğu ve çekirdekleri kaynatılarak 
lacivert renk elde edilmektedir. Aynı şekilde ebegümeci otunun yaprak-
ları da kaynatılarak kendisinden yeşil renk elde edilmektedir. Bir başka 
örnek olarak şunu söyleyebiliriz eskiden Livik otunun içinden çıkan kö-
kün mor rengi ile davar sürülerinde hayvanlar karışmasın diye belirgin-
lik konularak işaret amacıyla kullanılmıştır.  

Bunların dışında bitkiler besin ihtiyacını karşılamak amacıyla da 
kullanılmaktadır. Bu konuda inceleyeceğimiz ilk bitki Madımaktır. Ma-
dımak Anadolu’da özellikle Sivas yöresinde sıkça yetişen, Mayıs ayında 
kırlarda kendiliğinden biten bir bitkidir. Halkın yemeklerinden türküle-
rine, oyunlarından mani ve bilmecelerine kadar girmiş olan bu önemli 
bitki Müjgan Üçer’in ifadesiyle; Sivas oyunlarının, türkülerinin ve mut-
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fağının süsü daha doğrusu folklorunun baş tacı olmuştur. Hemen hemen 
her çeşit yemeği yapılan madımak, sadece mevsiminde değil kışlık ola-
rak da hazırlanarak buzluklarda muhafaza edilen her mevsim yenilebi-
len şifa kaynağı bir bitkidir. Kendini mevsiminde sürekli yenileyerek ye-
tişen bu ot, hemen hemen Türkiye coğrafyasında farklı adlarla varlığını 
sürdürmektedir. Örneğin; Van’da Çoban Ekmeği, Sinop’ta Madımalağı, 
Tokat’ta Madık, Çorum’da Badımak gibi isimlerle karşımıza çıkmaktadır. 

(Üçer, 2006)  
Ispanak bitkisi de yine Sivas yöresinde kışın taze olarak en fazla pi-

şirilen sebze yemeğidir. Ispanak bastısı, doğranmış, yıkanmış ıspanakla-
rın, yağ, soğan, kıyma ile yapılan karışıma, biraz bulgur veya pirinç, tuz, 
salça konularak pişirilmesidir. Ayrıca Ispanak sapları da haşlanarak bu 
karışımla pişer. Buna da borani derler. Borani yazın pancar saplarıyla 
da yapılır. (Üçer, 2006)  

Kabak bitkisi de dolmalık kabaktan daha büyük ve sarı, yeşil çizgili 
olup, çok çeşitli yemeği yapılan bir sebzedir. Pişince yumuşak ve hazmı 
kolay oluşunun yanında, değişik yemeklerle sık sık sofraya getirilmiştir. 
Halk inancına göre cennette ilk yetişen sebze kabaktır. Kabak dolmasın-
dan başka, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi kabağın çiçeklerin-
den de dolma yapılır. Kabakla yapılan yemekler genellikle şunlardır; 
Kabak Kabuğu Kavurması, Kabak Doğraması/Kabak Yemeği, Kabak 
Dolması, Kabak Tavası, Sütlü Kabak, Üzümlü Kabak 

Lahana, Patates, Pancar, Pırasa, Soğan, Fasulye, Havuç gibi birçok 
bitki besin olarak tüketilmektedir. Sadece yemek olarak değil çerez ola-
rak ya da meyve yerine de tüketilen bitkiler de vardır. Örneğin; ceviz, 
fındık, fıstık; elma, havuç, karpuz, kavun, üzüm, dut vd. 

 
SONUÇ 
Genel olarak bitkiler sandığımızdan çok daha fazla amaca hizmet 

etmektedir. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, her bitki bir amaca 
hizmet eder; bitkiler, kötü ruhlardan korunmak amacıyla, besin ihtiya-
cını karşılamak amacıyla, tedavi amacıyla ve sosyal yaşamı kolaylaştır-
mak amacıyla kullanılan araçlardır. Bu anlamda etrafımızda gördüğü-
müz her bitkiyi tanımak ve onun insan zihnindeki yerini kavramak 
Türk kültürü açısından oldukça önemlidir.  

 Bitkiler insan yaşamını kolaylaştıran ve insanın yaşamını devam 
ettirebilmesi için kendisine ihtiyaç duyulan bir unsurdur. Türk toplumu 
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için bu denli ihtiyaç duyulan bir unsuru incelemek için önce ö bitkiyi 
tanımak ve anlamak gereklidir. Bitkileri anlamak içinse onları mitoloji 
bağlamında incelemek gerekir. Bu anlamda yapılan bu çalışmanın ama-
cı tüm bitkilerin insan zihnindeki tezahürü olan “anlamı” kavrayabil-
mek ve ortaya çıkarmaktır.  

 Deniz Gezgin’in Bitki Mitosları adlı eseri bu anlamda yapılmış kap-
samlı bir çalışmadır. Bu çalışmada da yukarıda örnekleri verilen birçok 
bitkinin mitos bağlamında değerlendirilip kullanıldığını görmekteyiz. 
İnsan etrafında var olan bitkiyi önce tanımış daha sonra da kullandıkça 
onu anlamlandırmıştır. Bu da o bitkilerin hikayesini oluşturmuş ve ku-
şaktan kuşağa inanç bağlamında devam etmiştir. Bu çalışmada da orta-
ya konan temel amaç bitkinin geçmişten bu yana gelen inanışlar çerçe-
vesinde hangi alanlarda hangi amaçlarla kullanılıyor oluşudur.  
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BİZANS SANATINDA BALIK FİGÜRÜ 
Senem Zeybek 

 
Yapılan arkeolojik araştırma ve kazılarda tarih öncesi dönemlere 

ait çok sayıda kalıntı bulunmuştur. İlk insanlar hayatlarını sürdürebil-
mek amacı ile doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, meyveler gibi ürün-
lerden yararlanmanın yanı sıra avcılık yapmaya başlamıştır. Hem ya-
ban hayvanlarını avlamış hem de yaşadıkları çevrelerde bulunan su 
kaynaklarından balık avlayarak beslenmişlerdir. Bir süre sonra balık 
temel bir ihtiyaç olmasının yanında süsleme ögesine dönüşmüş ve farklı 
anlamlara sahip bir figür olmuştur. Bu anlamları da gelecek nesillere 
aktarmak amacı ile balığı bazı objeler üzerinde, anıtsal resim sanatında 
tasvir etmeye başlamışlardır (Dilay, 2011: 53). Dünya mitolojilerinin ya-
nında Paganizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam sanatında yaygın ola-
rak görülmeye başlayan balık figürü tüm kültürlerde önemli bir yer ka-
zanmıştır. Ayrıca bazı toplumlarda balığın şans ve mutluluk getirdiğine 
inanılmıştır. Geçmiş dönemlerden günümüze kadar pek çok sanat ese-
rinde balık figürü ya da motifini görmek mümkündür.  

Yüzyıllar boyunca suda yaşayan canlılara tanrı olarak tapınılmış, 
derinliklerde yaşayanlarından ise korkulmuş ve etleri, yağları, kemikle-
ri, kabukları, derileri ve yumurtaları için avlanılmıştır (Dilay, 2011: 53, 
54). Bu olayların sonucunda suda yaşayan bu canlılar sembolik olarak 
insan uygarlıklarını etkilemeye başlamıştır. Yaratıklara atfedilen simge-
sel anlamlar suyla, özellikle de doğum, yaradılış ve cezalandırma gibi 
konularla ilişkilendirilmiştir. Tatlı ve tuzlu fark etmeksizin suların için-
de yaşayan, değişik büyüklük ve sayısız çeşidi olan balıklar, belki de in-
sanoğlunun en çok merak ettiği hayvanlardandır. 

                                                           
  Bu makale hazırlanmakta olan “Bizans Sanatında Balık: İkonografik ve Üslupsal Değer-

lendirme” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
  Yüksek lisans öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat 

Tarihi Bölümü, Sivas/Türkiye, senemg.zeybek@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2448-
8402. 
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Yeryüzünde yaşamın suda başladığı ve ilk canlıların burada mey-
dana geldiği, daha sonra karaların oluşmasının ardından suda yaşayan 
canlılardan bir kısmının karaya çıkarak burada yaşamaya uyum sağla-
dıkları görüşü ileri sürülmektedir (Black-Green, 2017: 42).  

Dünya’nın yaratılmasında büyük bir katkısı olan su, kutsallığını da-
ha ilk andan itibaren göstermeye başlamıştır. İnsanlığın ve çeşitli canlı-
ların oluşmasında en temel zincirlerden biri olmuştur ve milyonlarca 
yıldır hala önemini korumaya devam etmektedir.  

Dolayısıyla su, insanlar için oldukça gizemli olmuştur. Suların asıl 
sahipleri balıklardır ve bu nedenle insanın düşsel dünyasında balıkların 
daima çok farklı bir yer tuttuğu görülmektedir (Black-Green, 2017: 42).  

Dünya milletlerinin mitolojilerini, dinlerini ve sanatlarını inceledi-
ğimizde hemen hemen hepsinde balıkla ilgili çeşitli mitler, ritüeller ve 
balık tasvirli sanat eserleri bulmak mümkündür (Kaplan, 2021: 131). 
Bunlardan bazıları da Paganizm ve Hıristiyanlık gibi inançlarda kendini 
çokça göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. M.Ö. 8.yüzyıldan iti-
baren Antik Yunan ve Roma’da balıkla ilgili birçok tasvire yer verilmeye 
başlanmıştır. Balık figürünün, Antik Yunan ve Roma’da kullanılmasının 
sebeplerinden bazıları mitolojik bazıları da Pagan geleneklerin devamlı-
lığını sağlamaktır. Roma’nın yıkılma dönemine girmesiyle birlikte M.S. 
2.yüzyıl sonu ve 3.yüzyıl başı civarında Bizans’ın temellerinin atılmasıy-
la beraber balık figürünün kullanımına devam edilmiş ve geliştirilmeye 
başlanmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı kabul etmesinin 
ardından ise balık figürüne dini anlamlar yüklenmeye başlamış ve bu 
figürün kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. 

Çeşitli toplumlarda kullanılan balık figürleri, farklı coğrafyalarda ve 
farklı zamanlarda da olsa balığın kutsallığına ve koruyuculuğuna olan 
inançlarını ortaya koymaktadır (Kaplan, 2021: 131).  

Antik Çağlar’da balık figürüne yüklenen anlamlar çeşitlenmiş ve 
değişiklikler göstermiştir. Genellikle mitolojik kökenli ya da Pagan kö-
kenli alanlarda balığı görmek mümkündür. Eski Yunan ve Roma dönem-
lerinde deniz canlılarının yanında balıkların oldukça natüralist bir şe-
kilde tasvir edildikleri görülür. Antik Yunan ve Roma sanatında balık be-
timleri oldukça beğenilen temalar olmuş ve pek çok sanat eseri üzerinde 
kullanılmıştır (Bursa, 2007: 5).  
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Bununla birlikte balığın kutsallığı ile ilgili çeşitli sembollere semavi 
dinlerde de rastlamaktayız (Kaplan, 2021: 133). Tevrat’ta anlatılan Yunus 
Peygamber’in hikayesi buna örnek verilebilir. Hikâyeye göre;  

“Tanrı bir gün Amittay oğlu Yunus’a “Kalk Ninova’ya, o büyük kente 
git ve halkı uyar” diye seslendi. Ne var ki, Yunus Tanrı’nın bin huzurundan 
Tarşiş (Tarsus) ’e kaçmaya kalkıştı. Yafa’ya inip Tarşiş’e giden bir gemi 
buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Yolda Tanrı şiddetli bir rüzgâr gön-
derdi denize. Öyle bir fırtına koptu ki, gemi neredeyse parçalanacaktı. Ge-
miciler korkuya kapıldı, her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi 
hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ise teknenin ambarına inmiş, 
yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus’un yanına gidip, 
“Hey’ Nasıl uyursun sen?” dedi. “Kalk, tanrına yalvar, belki halimizi görür 
de yok olmayız.” Birbirlerine, “Gelin, kura çekelim” dediler, “Bakalım bu 
bela kimin yüzünden başımıza geldi.” Kura çektiler, kura Yunus’a düştü. 
Bunun üzerine Yunus’a “Söyle bize! dediler, “Bu bela kimin yüzünden ba-
şımıza geldi? Ne iş yapıyorsun, nereden geliyorsun, nerelisin, hangi halka 
mensupsun?” Yunus, “İbrani’yim” diye karşılık verdi, “Denizi ve karayı ya-
ratan Göklerin Tanrısına taparım.” Yunus’un Tanrı’dan uzaklaşmak için 
kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştı. Deniz gittikçe kuduru-
yordu. Yunus’a “Denizin dinmesi için sana ne yapalım?” diye sordular. Yu-
nus, “Beni kaldırıp denize atın” diye yanıtladı. “O zaman sular durulur. 
Çünkü biliyorum, bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalandınız.” De-
nizciler karaya dönmek için küreklere asıldılar, ama başaramadılar. Çün-
kü deniz gittikçe kuduruyordu.  

Tanrı’ya seslenerek, “Tanrım, yalvarıyoruz” dediler. “Bu adamın canı 
yüzünden yok olmayalım. Suçsuz bir adamın ölümünden bizi sorumlu 
tutma. Çünkü sen kendi istediğini yaptın, Tanrım.” Sonra Yunus’u kaldırıp 
denize attılar, kuduran deniz sakinleşti. Bu olaydan ötürü denizciler Tan-
rı’dan öyle korktular ki, O’na kurban sundular, adaklar adadılar. Bu ara-
da Tanrı, Yunus’u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece 
bu balığın karnında kaldı. Yunus balığın karnından Tanrı’ya dua etti: Tan-
rı balığa buyruk verdi ve balık Yunus’u karaya kustu. Yunus kente girip 
dolaşmaya başladı. Bir gün geçince, “Kırk gün sonra Ninova yıkılacak!” 
diye ilan etti (Tevrat, Yunus 1: 1-17).”  
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Bu durum Yunus Peygamber’in, Tanrı’ya karşı gelmesi sonucunda 
bir balık tarafından yutulması, bunun üzerine Rabbinden af dileyerek 
kendisini yutan balığın karnından kurtularak hem ruhunu kurtarmasını 
hem de balığın aynı zamanda cezalandırıcı bir fonksiyonunun olduğunu 
göstermektedir.  

Bir diğer semavi din olan Hıristiyanlığın çoğu gelenek ve görenekle-
rinde, sanat eserlerinde Paganizmden etkilendiğini söylemek mümkün-
dür. İncil’in içinde pek çok Pagan ögesi bulunmaktadır. İsa’dan önce de 
ölen ve dirilen Pagan tanrıları vardır. Yani Hıristiyanlık Yunan – Roma 
etkisinde büyümüş bir Pagan dininin ya da dinlerinin devamı niteliğin-
dedir1. 

Hıristiyanlıkta hem İsa’yı hem de ona inananları temsil etmek ama-
cıyla özellikle erken dönemlerden itibaren balığın bir sembol olarak kul-
lanıldığı görülmektedir. Yunanca balık anlamına gelen IXΘYΣ (ICHTHUS) 
sözcüğü; (I) esus, (CH) ristes, (TH) eu, (S) oter’in parantez içindeki ilk 
harflerinin birleşmesi ile Tanrı, oğul, kutsal ruh ve kurtarıcı anlamlarına 
gelmekte ve bu vasıflara sahip olan İsa’yı adlandırmaktadır. Yunanca 
balık sözcüğü, İsa için bir akrostiş olarak görülmüştür. Balık = İsa denk-
lemine bilinen en eski referans olarak bilinir ve bir harf oyununun so-
nucudur (Spitzing, 1989: 121). Bu düşünce ikonografiye de yansımış ve 
İsa, Hıristiyan Kutsal Kitabı’ndaki bilgiler doğrultusunda balık şeklinde 
tasvir edilmiştir. Kesişen iki yay parçası şeklinde simgelenen balık sem-
bolü de ilk Hıristiyanların kullandığı önemli bir sembol olmuştur (Kü-
çük, 2016: 238).  

Balık, Mesih’in kendisinin sembolüydü (IXΘYΣ = 
‘IησοῦςΧριστόςΘεοῦ’ Υιός, Σωτήρ)2 ve balığın kutsallığının yaygınlaşma-
ya başladığı dönemlerde, değerli bir hediye olarak balık göndermek 
yaygındı. Ayrıca, İsa’nın ilk havarilerinin de balıkçılar olduğu bilinmek-
tedir (Kazhdan – Carr, 1991a: 788).  

Balık, yoksullar için ekmeğe eklenen en önemli besin maddesidir. 
Aynı zamanda modern Yunanca ’da balık “topsari”, eski Yunanca’ da ise 

                                                           
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Dickie M.W., Magic &Magicians in The Greco – Ro-

man World, Rountledge Taylor &Fransic e- Library, New York 2005, p.195-242.  
2 Yunanca olarak verilen kelime; Baba, Oğul, Kutsal Ruh ve Kurtarıcı anlamına gelmek-

tedir.  
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“opsarion” olarak adlandırılır yani hazırlamak eylemi için kullanılan bir 
sözcük olarak geçmektedir. Spitzing, Erken Hıristiyanlıkta İsa için bir şifre 
olarak balık işaretinin kullanıldığından da bahsetmektedir (Spitzing, 1989: 
120, 121). Kanonik İncillerde balık ve ekmek ile ilgili çeşitli anlatılara da 
rastlamaktayız. Bunlara, ilk havarilerin balıkçı olması, balık avı mucizesi, 
ekmek ve balıkların çoğaltılması mucizesi örnek verilebilir:  

“İsa oradan ayrıldı, Celile Gölü’nün kıyısından geçerek dağa çıkıp 
oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberinde kötürüm, kör, çolak, 
dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları O’nun ayaklarının dibine 
bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların 
iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı 
ve İsrail’in Tanrısını yüceltti.  

İsa öğrencilerini yanına çağırıp, “Halka acıyorum” dedi. “Üç gündür 
yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek is-
temiyorum, yolda bayılabilirler.”  

Öğrenciler kendisine, “Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyu-
racak ekmeği nereden bulalım?” dediler.  

İsa, “Kaç ekmeğimiz var?” diye sordu.  
“Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var” dediler.  
Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle ba-

lıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka da-
ğıttılar. Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan yedi küfe dolusu topla-
dılar. Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç, dört bin erkekti. İsa, 
halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti. 
(Matta 15: 29-39; Markus 8: 1-10; Luka 9: 10-17; Yuhanna 6: 1-14).” 

“Bundan sonra İsa Taberiye Gölü’nün kenarından öğrencilerine yine 
göründü. Bu da böyle oldu: SimunPetrus, “İkiz” diye anılan Tomas, Celi-
le’nin Kana Köyü’nden Natanel Zebedi’nin oğulları ve İsa’nın öğrencilerin-
den iki kişi daha birlikte bulunuyorlardır. Simun Petrus ötekilere, “Ben ba-
lık tutmaya gidiyorum” dedi.  

Onlar, “Biz de seninle geliyoruz” dediler.  
Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah 

olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler, O’nun İsa olduğunu 
anlamadılar. İsa, “Çocuklar, balığınız yok mu?” diye sordu.  

“Yok” dediler.  
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İsa, “Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız” dedi.  
Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki, artık ağı çe-

kemez olmuşlardı. İsa’nın sevdiği öğrenci, Petrus’a, “Bu Rab’dır!” dedi.  
Simun Petrus, O’nun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu 

üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle 
geldiler. Çünkü karadan ancak iki yüz arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çı-
kınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler.  

İsa onlara, “Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin” dedi.  
Simun Petrus tekneye atladı ve tam yüz elli üç iri balıkla yüklü ağı ka-

raya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, 
“Gelin, yemek yiyin” dedi.  

Öğrencilerden hiçbiri O’na “Sen kimsin?” diye sormaya cesaret ede-
medi. Çünkü O’nun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onla-
ra verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi, işte bu İsa’nın ölümden dirildikten 
sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü (Yuhanna 21: 1-14).”  

 
Balık figürünün, Hıristiyan sanatında ki ilk örnekleri 2. yüzyılda gö-

rülür. Roma, San’ Sebastian Katakombunda taşa kazınmış balık figürü 
bunlardan birisidir (Resim 1). İlk Hıristiyanlar balığı sembol haline ge-
tirmeye 2. yüzyılın sonlarında başlamışlardır. Yaygın olarak kullanılma-
sı ise 3. ve 4. yüzyıldan itibaren yüzyıllar boyunca görülür (Resim 2-3).  

Erken Hıristiyan sanatında balık sembolü kutsal bir öneme sahipti 
ve inanan kişiler birbirlerini tanımak amacıyla bu sembolü kullanmaya 
başladılar. Hıristiyanlığın henüz resmi din olmadığı günlerde, pagan 
Roma idaresinden saklanmak amacı ile ibadet mekanlarını inananları 
göstermek için bu sembol sık sık kullanılmıştır. Aynı zamanda balık 
sembolü “Ökaristi”3 ayinine de bir referanstır. Bunun sebebi ise ekmek 
ve balıkların çoğaltılması mucizesi ve son akşam yemeğine atıfta bu-
lunmasıdır.  

 

                                                           
3 Ökaristi’nin kelime anlamı “şükran (ευγνωμοσύνη) ”dır. Bizans’ta “Liturji” veya “İlahi 

Liturji” olarak adlandırılan Ökaristi, Hıristiyan liturjisinin ana ayinidir. Temeli İsa’nın 
havarileri ile yediği “Son Akşam Yemeği” olan Ökaristi, İsa’nın bedeni ve kanı olduğuna 
inanılan ekmek ve şarabın kutsandığı ayindir. Bu konuda ayrıntı için bkz. Acara M., 
“Bizans Ortodoks Kilisesinde Liturji ve Liturjik Eserler”, Hacettepe Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Dergisi, Ankara 1998, s. 183-201.  
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2. yüzyılın ortalarından itibaren zulme uğrayan Hıristiyanlar için 
gizli bir işaret olan Yunanca “Ichthys” sözcüğü Latin bölgelerde de sık 
sık kullanılmıştır. Roma katakomplarında balık ve gemi çıpası betimi, 
İsa ve haç olarak yorumlanmıştır. Roma Priscilla Katakombunda bulu-
nan son akşam yemeği sahnesi (Resim 4) 2. yüzyıla tarihlenen erken 
dönem eserlerinden biridir. Yine aynı yapıda bulunan iki farklı tasvirde 
balık ve çıpa betimlerinin birlikte yer alması açısından önem taşır (Kap-
lan, 2021: 134).  

Roma, Santa Sabina Kilisesi’nde, San Apollinare in Nuovo Kilisesi 
mozaiklerinde ve Sant Vitale Kilisesi’nin apsis mozaiğindeki haçın üze-
rinde; Beytüllahim Doğuş (Doğum) Kilisesi’nin zemin mozaiğinde, lahit-
ler üzerinde, lentolar, mühürler ve muskalar gibi bazı örneklerde de 
nadiren balık çizimleri vardır (Spitzing, 1989: 121).  

Ravenna, San Apollinare in Nuovo Kilisesi’nin duvar mozaikleri er-
ken Bizans döneminden ise günümüze gelen en iyi durumdaki anıtsal 
resim sanatı örneklerinden birisidir. 6. yüzyıla tarihlenen mozaiklerden, 
ekmek ve balıkların çoğaltılması sahnesinde İsa’nın sol eli ile havarile-
rin tuttuğu iki balığın üzerindedir (Resim 5). Aynı yapıda bulunan diğer 
bir mozaikte ise son akşam yemeği sahnesi tasvir edilmiştir ve masanın 
üzerindeki tabakta iki balık bulunmaktadır (Resim 6). İki eseri de ince-
lediğimizde kompozisyonun merkezinde ya da merkeze yakın kısımlar-
da büyük ve belirgin şekilde balık figürlerini görmek mümkündür.  

İkonografik temalarda en çok kullanıldığını gördüğümüz balık, 
içinde yaşamakta olduğu su ile tam bir ilişki halinde bulunur. İsa ise ço-
ğu kez bir balık, ona inananlar da bir balıkçı olurlar. Bu bakımdan onla-
rın yeni bir yaşama başlayabilmeleri, yeni Hıristiyan dinini kabul ettik-
lerini kanıtlayabilmeleri için, vaftiz suyuna gereksinimleri vardır (Ersoy, 
2007: 297, 298).  

Balık figürü ekmekle beraber, İsa’nın çarmıha gerilmeden önce ha-
varileriyle birlikte bir araya gelip son akşam yemeğini yediği masanın 
üzerinde sürekli bulunan bir öge olmuştur (Ersoy, 2007: 297, 298). 

Hıristiyanlığın ortaya çıkmasından itibaren dini sembol olarak kul-
lanılan balık figürünün yaygın olarak işlendiğini görmekteyiz. İncil öy-
külerinin yanı sıra Tevrat öyküleri de Bizans sanatında tasvir edilmiştir. 
Balık figürünün kullanıldığı Yunus peygamberin hikayesi de bunlardan 
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biri olmuştur. Yunus öyküsü aynı zamanda İsa’nın yaşamıyla benzerlik-
ler kurularak betimlenen bir konu olmuştur (Resim 7). Sık sık gördü-
ğümüz balık figürü bu betimlerde geniş anlamlarda değerlendirilmiştir. 
Bu anlamlardan bazıları tasvir edilen balıkçıların İsa’nın ilk havarileri 
ve balık ağı gibi sembollerin yanı sıra su nedeniyle vaftiz gibi Hıristiyan 
geleneklerine uzanan anlamlara da ulaşılmaktadır. Balık figürü, İsa’nın 
vaftizi gibi sahnelerde balık figürü konu ile ilgisi olması nedeni ile tasvir 
edilmiştir. Bunun sebebi balık figürünün hem İsa’yı hem de havarilerini 
temsil eden bir sembol olmasıdır.  

Erken Hıristiyanlık döneminden itibaren, katakomplarda da balık 
figürünün tek başına tasvir edildiği örneklerle karşılaşılmıştır. Ayrıca 
erken dönemlere ait bazı mezar taşları ve lahitlerde balık figürünün iş-
lendiğini görmek mümkündür (Resim 8-9).  

Balık figürünü Erken Hıristiyanlık döneminden itibaren Bizans’ın 
anıtsal resim sanatı içinde; mozaik, duvar resmi gibi ürünler dışında 
farklı türlerde de görmek mümkündür. Bunlardan bazıları İtalya’da 
Rossano Katedral Hazinesi’nde bulunan Rossana İncil’inde yer alan son 
akşam yemeği sahnesidir (Resim 10). El yazması 6. yüzyıla tarihlenmek-
tedir. Tıpkı Ravenna San Apollinare in Nuovo Kilisesi’ndeki aynı konu-
nun tasvir edildiği mozaikte olduğu gibi masanın üzerindeki tabakta ba-
lık bulunmaktadır.  

İkonalara baktığımızda; Mısır’da Sinai Azize Katherina Manastı-
rı’nda bulunan ve İsa’nın vaftizinin tasvir edildiği ikona örnek verilebi-
lir (Resim 11). 13. yüzyıla tarihlendirilen kırmızı renkte 4 balık bulun-
maktadır.  

Dini kullanımın dışında gündelik yaşamda da kendini gösteren ba-
lık figürü kaplarda, kandil gibi aydınlatma araçlarında kendini göster-
meye devam etmiştir. Günümüze gelen seramik örneklere baktığımızda 
İzmir Arkeoloji Müzesi’nde bulunan balık figürlü sgrafitto4 Bizans sera-
mikleri önemlidir. Müzede bulunan 11-13. yüzyıllar arasına tarihlenen 
iki çanak ile bir tabakta da balık figürleri yer alır. Seramiklerin tümü 
kırmızı hamurlu olup denizaltı şartlarından çeşitli derecelerde zarar 

                                                           
4 Kuru sıva, seramik ya da taş yüzey üzerine sivri bir metal çubukla kazınarak yapılan 

çizgisel resim ya da bezemedir. Bkz. Sözen M., Tanyeli U., Sanat Sözlüğü, İstanbul 2010, 
Remzi Kitabevi, s. 120. 
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görmüş grup içinde yer alır, balık figürleri ile bezeli 14693 ve 14689 en-
vanter numaralı çanaklar ile 14681 envanter numaralı çukur tabağın 
merkezinde birer balık figürü görülmektedir (Doğer, 1999: 38-40).  

Günümüze gelen seramik örneklerden biri de İzmir Arkeoloji Mü-
zesi’nde bulunan balık figürlü örneklerle benzerlik gösteren New York 
Metropolitan Müzesi’nde bulunan balık figürlü kâsedir. Eser yine 11-13. 
yüzyıllar arasına tarihlenir ve kompozisyonun merkezinde bir balık fi-
gürünün tasvir edildiği görülür.  

Balık figürlü cam eserlere örnek olarak Almanya Köln’de Germen 
Müzesi’nde yer alan deniz canlıları-figürlü geniş ağızlı kap gösterilebilir 
(Resim 13). Çeşitli deniz canlılarının işlendiği eser M.S. 4. yüzyıla tarih-
lenir ve erken dönemden günümüze gelen nadir balık tasvirli cam eser-
lerden birisidir. Farklı tür ve boyutlarda işlenmiş olan canlıların Tevrat 
hikayelerinden esinlendiğini söyleyebiliriz.  

Gündelik yaşamın bir diğer örneği ise Toronto’da Royal Ontorio 
Müzesi’nde yer alan balık biçimli bronz kandil oluşturmaktadır. (Resim 
14). Eser M.S. 5. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Aynı zamanda balık figü-
rünün baş kısmında bir haç tasviri bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, erken dönemlerden itibaren karşımıza çıkan balık fi-
gürü, Antik Yunan’ın pagan geleneklerinden etkilenerek Roma ve Bizans 
uygarlıklarında da tasvir edilmeye devam etmiştir. Hıristiyanlığın kabul 
edilmesinin ardından erken Hıristiyanlık döneminin başlamasıyla bir-
likte Bizans sanatında görülen balık figürü; M.S. 2. yüzyıldan itibaren 
Tevrat ve İncil’den konuların işlendiği tasvirlerde bir sembol haline 
gelmiştir. Bizans sanatında erken dönemlerden itibaren görülen balık 
figürü Tevrat’tan Yunus Peygamber hikayesinde olduğu gibi, Hıristiyan 
inancında ruhun kurtuluşunu sembolize ettiğinden Bizans sanatında çe-
şitli eserlerde sıklıkla tasvir edilmiştir. Aynı zamanda balık figürünün 
İncil’den konuların işlendiği, İsa ve ilk havarilerini ya da İsa’ya inanan-
ları temsil etmek amacıyla kullanıldığını bilmekteyiz. Bu sayede balık fi-
gürüne yüklenen anlamlar artmaya başlamıştır ve Bizans eserlerinde 
sıklıkla tasvir edilmiştir. Aydınlatma araçlarında balık formunun ya da 
balık tasvirinin kullanılması ise İsa’yı sembolize etmesinin yanı sıra 
İsa’nın “dünyanın ışığı” olması ile de ilişkilendirilmiştir.  
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Balık figürünün bir Hıristiyanlık sembolü olması ile birlikte, erken 
Hıristiyanlık döneminden itibaren anıtsal resim sanatı içinde; mozaik ve 
duvar resimlerinde, el yazması, ikona, fildişi ve taş eserlerde tasvir edil-
diği görülmektedir.  

Dini yaşamın yanı sıra gündelik yaşamda da tasvir edilen balık fi-
gürünü, el sanatı ürünlerinden seramik, cam ve maden eserler üzerinde 
sıklıkla görmek mümkündür. Genellikle gündelik kap, kandil gibi aydın-
latma araçlarında tasvir edilmiş olan balık figürü kendini 15. yüzyıl or-
talarına kadar göstermeye devam etmiştir.  
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TAKİYETTİN MENGÜŞOĞLU’NUN  
İNSAN ANLAYIŞI VE TÜRKİYE’DE  
FELSEFÎ ANTROPOLOJİYE KATKISI 

Zeliha Işık, Neslihan Er 
 
Takiyettin Mengüşoğlu (1908-1984), insan felsefesi, teknik ifadeyle, 

felsefî antropoloji üzerine ilk kapsamlı ve özgün çalışma yapanların 
başında gelir. Felsefi Antropoloji alanında ortaya konulmuş yaklaşım-
ları, insanı tanımladıkları zemin ve Takiyettin Mengüşoğlu’nun görüş-
leri ekseninde şu şekilde gruplandırmak mümkündür: Biyoloji ve Psi-
kolojiye dayanan Darwinist kaynaklı yaklaşımlar, insanı Geist ilkesiyle 
açıklamaya çalışan Max Scheler’in görüşü, biyolojik temellere dayanan 
Arnold Gehlen’in yaklaşımı ve kültür antropolojileri. Mengüşoğlu, 
1940’lı yıllarda başlattığı insan araştırmalarıyla birlikte insanı tüm fe-
nomenleriyle ele almış, diğer filozoflardan ayrılan özgünlüğüyle onto-
lojik temellere dayanan bir felsefi antropoloji geliştirmiştir (Mengüşoğ-
lu, 2015: 14). Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisi, zaman zaman farklı 
teoriler tarafından parçalanan insanı somut bütünlüğüyle ele alır. On-
tolojik temelli anlayış ise insanı bütünüyle ele alıp onun varlık bütü-
nünü parçalamaz. İnsan fenomenlerini onun somut ve ontik bütünlü-
ğünde bulur. Mengüşoğlu’na göre, insan ontik, somut bir varlık olarak 
ele alınmalıdır. Ontik bakımdan insan, günlük haya a karşılaştığımız 
biyopsişik bir bütündür. İnsanı ontik bir biçimde ele alan, Mengüşoğ-
lu’na göre, ontoloji felsefe tarihinde rastlamadığımız bir şekilde ve ge-
lecekteki çalışmalar için araştırma yolları açan yeni bir felsefe disiplini 
olarak ortaya çıkmıştır; ve bugün artık felsefenin her sahasında mey-
velerini vermiştir (Mengüşoğlu, 1959: 1). 

                                                           
 Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe 
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İçerisinde yaşadığı yüzyılda insanı, ruhsal yönden inceleyen psiko-
lojinin ve bedensel yönden inceleyen biyolojinin yani düalist bir yol iz-
leyen bu bilimlere, karşı çıkan Mengüşoğlu insanı, ruhsal ve bedensel 
olana bölmeden, kendi varlık koşulları ile birlikte kavramak gerektiğini 
söyler çünkü ona göre ruhun ve bedenin ayrımı dinsel bir ayrımdır. Ya-
ni insanın bütünlüğü ile ortaya çıktığı fenomen ve başarılar şunlardır; 
bilen, yapıp eden, değerleri duyan, tavır takınan, önceden gören, önce-
den belirleyen, isteyen, özgür ve tarihsel bir varlık olan, ideleştiren, bir 
şeye kendisini veren, çalışan, eğiten ve eğitilebilen, inanan, sanat ve 
tekniğin yaratıcısı olan, konuşan, disharmonik, bir varlık olan insan. Bü-
tün bu fenomenler temelini, insanın biyopsişik bir bütün olan varlığında 
bulurlar. İnsanın bütün yetenek, çekirdek ve fenomenlerinin temelini 
bulduğu bu biyopsişik bütünlüktür. İnsan tüm bu fenomenlerin var ol-
duğu zaman insandır. İnsanın varlık koşulları Mengüşoğlu’na göre insa-
nın varlık yapısı ve fenomenlerinin ilki Bilen bir varlık olarak insandır. 
Bilgi insanın varlık temelinde ve yapısında olan bir alandır. Bunun için-
de antropoloji bilgiyi insanın en önemli varlık koşulu arasında görür 
(Mengüşoğlu, 2015: 101). Alman filozof Immanuel Kant’a göre insan her 
şeyi bilgisine borçludur. Mengüşoğlu bilgi türlerini, hayat bilgisi, bilim-
sel bilgi, felsefi bilgi, sanatın sağladığı bilgi ve dinsel bilgi olmak üzere 
beş alana ayırır. Bunları beş alana ayırsa da bilginin bu alanlarının bir-
birinden koparılmaması gerektiğini söyler. Burada yapılanın ayırt et-
mek olduğunu, parçalamak olmadığını söyler. 

İnsanın varlık sferlerinin en başında gelen bir diğer nitelik ise, ya-
pıp eden bir varlık olarak insandır. İnsan yaşayabilmek için içerisinde 
bulunduğu her durumla hesaplaşmak, onların içinden sıyrılıp çıkmak 
zorundadır. Antropolojiye göre insan sadece bir alanda değil her alanda 
yapıp eden bir varlıktır. İnsan yapıp etmelerini gerçekleştirirken bu 
onun değerleri duymasını da dayanır. Değerler olmasaydı insanın haya-
tının bir rastlantıdan ibaret olacağını vurgulayan Mengüşoğlu değerleri, 
yüksek değerler, araç değerler ve Davranış değerleri olarak üçe ayırır 
(Mengüşoğlu, 2015: 161). İnsan içerisinde bulunduğu olaylara karşı ya 
da onlardan yana tavır takınmak zorundadır. Bunun için bilgiyi, yapıp 
etmeyi ve değerleri duymayı kullanmaktadır. Bir olay karşısında sınırlı 
da olsa önceden görmeyi ve önceden belirleme kuvvetine sahip tek var-
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lık insandır. Dinsel görüşe göre bu fenomen tanrısallığın biricik varlık 
sferi sayılır. Mengüşoğlu bu alanda da teleolojizme ve mekanizme de 
karşı çıkar. Yine insanın aktif olması demek onun isteyen bir varlık ol-
duğunun da göstergesidir. İnsanın otonomluğu ise başka bir varlık sfe-
ridir. Yani insan, isteyen, yapıp eden otonom bir varlıktır. İnsanın hay-
vandan ayrılan varlık sferinden bir tanesi de insanın tarihsel bir varlık 
olmasıdır. İnsan belirli bir zaman diliminde geçmişini bilerek yaşarken, 
hayvan sadece bugünü için yaşar. İnsanın eylemleri değer ve amaçlar 
tarafından yönlendirildiği için bir anlamı vardır. Bu ise insanın hayatına 
bir anlam veren, yani “ideleştiren” bir varlık olması sayesindedir. İnsa-
nın tüm başarılarının temelinde ise, çalışan bir varlık olması bulunur. 
İnsanı hayvandan ayıran felsefe, sanat bilim gibi alanlar insanın çalışma 
sferini yerine getirmesiyle olur (Mengüşoğlu, 2015: 265). Bu alanların 
temelinde ise insanın eğiten ve eğitilebilen bir varlık olması yatar. Bu 
varlık sferiyle birlikte insan hayatı boyunca gelişecek ve değişecektir. 
Mengüşoğlu bu varlık sferini insanın en önemli varlık koşullarından sa-
yar. İnsan her ne kadar eğitse ve eğitilebilse de özünde disharmonik ol-
duğu savı çok meşhurdur. İnsan doğaya uyum sağlamayı ancak belli 
başlı varlık sferlerini gerçekleştirirse başarabilir. İnsanın dishaormik 
yapısının dizginlenmesi ve toplumda yerinin daha iyi belirlenmesi için 
devlet kuran bir varlık olması şar ır. İnsanın varlık sferlerinden bir ta-
nesi ise inanmadır. İnsanın yapıp etmesi, çalışması, devlet kurması gibi 
varlık sferleri ancak inanma ile mümkün olur. Ancak Mengüşoğlu bu 
inanmayı dinsel veya dogmatik inanmadan farklı tutar. Sanatı insana 
özgü bir özellik olarak gören Mengüşoğlu’na göre sanat kavramını hay-
vana yüklemek antropomorf bir yaklaşımdır. İnsan ilişkilerini sanat ile 
ifade etmekte, kendi varlığını bununla bulmaktadır. İnsanın fenomenle-
rinin ve başarılarının taşıyıcısı ise dildir. İnsanın kültürünün taşıyıcısı 
olan dil, bütün varlık fenomenlerinin temelinde bulunur. Son olarak ise, 
insanın biyopsişikliğinden bahsedebiliriz. İnsanı biyopisişik bir varlık 
olarak incelemek demek, onu bütün varlık fenomenleri ele almak de-
mektir. Bütün fenomenler düzenli var olmaları insanın bütünlüğünü 
oluşturur. Mengüşoğlu, İnsan felsefesi adlı kitabının ikinci kısmında in-
sanla hayvan arasındaki keskin ayrıma karşıt fenomenler adını verir ve 
bunları başlıklar halinde ortaya koyar. İnsan ve hayvanın somut varlık 
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bütünlükleri bölümünde Schopenhauer tarafından yapılmış olan insan 
tanımından yararlanarak, insan ve hayvanın dış görünüş açısından far-
kı ele alınmıştır. İnsan morfolojik bakımdan iki ayak üzerinde dik du-
ran, başı gövdesine oturtulmuş, çeşitli işlevleri gerçekleştiren ellere sa-
hip “canlı” bir varlıktır fakat hayvanın başı gövdesinin devamıdır ve ba-
şı kendisini besleyen besine, yani yere bakar. Fakat insan ileriye ve göğe 
bakar. Darwinizmin iddia ettiği gibi insan, hangi ırktan geliyor olursa 
olsun bu morfolojik özelliğini korur. Bu iki farklı dış görünüşü, dil insan 
ve hayvan olarak ayırmıştır. Darwinizmin her şeyi birliğe dayandırma-
ya çalışan teorisi, bilimi hayvana antropomorfolojik bi bakış açısıyla in-
celemeye itmiştir. Mengüşoğlu bilimin bu bakış açısını eleştirir. Karşıt 
fenomenleri ise şöyle sıralayabiliriz (Mengüşoğlu, 2015: 367). İnsan ve 
hayvan başarıları arasındaki fark ilk fenomenimizdir. Başarı; insan ya-
pıp etmeleri sonucu meydana gelen şeylerdir. Bu tanıma göre insanın 
sahip olduğu veya olacağı her şey onun başarılarıdır. Takiyettin Mengü-
şoğlu bu bölümde Uexküll’den söz eder. Uexküll hayvan başarılarını fe-
nomenlere uygun bir şekilde ele alan birbiyologtur. Hayvanın objeleri-
nin yine onun çevresinden oluştuğunu öne süren Takiyettin Mengüşoğlu 
Uexküll’ün çalışmalarını kaynak alarak hayvanın başarılarının da hay-
vanın çevresinin kendisine sağladığı işlevler olduğunu söyler. Bu başarı 
ne artar ne de azalır. Hayvanın başarıları onun hayatta kalmasını sağla-
yacak davranışlarıdır. Fakat hayvan bu başarılara çalışıp didinerek değil 
doğa tarafından verilerek sahip olur. İkinci fenomen ise, İnsan dishar-
monik, hayvan harmonik bir varlıktır. Hayvanın içinde yaşadığı çevre-
sinin dışında kalan her şey hayvan için engel teşkil eder. Onun rahat bir 
şekilde hareket etmesine, besin elde etmesine engel olur. Tüm bu engel-
ler ile nasıl başa çıkacağı yine hayvana doğa tarafından verilmiştir. İn-
sanın disharmonik bir varlık olması, başarılı olmasına katkı sağlamıştır. 
İnsanın çalışması, devlet kurması ve din gibi kavramlar insanın dishar-
monik bir varlık olmasına dayanır. Kendi kendisine, öylece yetinen in-
san düşünülemez, bu insan sürekli olarak gergindir. Bu gerginlik insanı 
ardı arkası kesilmeyen yapıp etmeler içinde bulundurur. Yine bu gergin-
lik insanın disharmonik olmasıyla ilgilidir. Üçüncü fenomenimiz ise, in-
sanda nesnelerin olayların olup bitenlerin anlamının değişmesi, hay-
vanda değişmez kalması. İnsanda nesnelerin, olayların, olup bitenlerin 
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anlamı değişirken hayvanda değişmez. Hayvan için yalnız kendi çevre-
sini oluşturan objeler durumlar arasında birisi Belli bir zaman suresi 
için önem kazanır ötekiler de belli bir zaman süresi için bu önemi yiti-
rirler Oysa insanda objelerin anlamlarının değişmesi gibi bambaşka bir 
problemle karşılaşıyoruz (Mengüşoğlu, 2015: 457). Yalnızca önem kaza-
nır ya da kaybeder. Örneğin hayvan aç olduğunda besin önem kazanır, 
hayvan tok olduğunda ise önemini kaybeder. Yani hayvanın çevresini 
oluşturan objeler, gereksinimlere göre önem kazanır ya da kaybederler. 
Bu nedenle hayvanın obje dünyası değişmez bir nitelik taşır. Yani çev-
renin işlevi değişmez. Dördüncü fenomenimiz ise, insanın “hayır” diye-
bilen davranışına karşılık hayvanın daima “evet” demesi. Scheler insan 
ve hayvan arasındaki apayrılığı anlatırken; hayvanla insanı karşılaştır-
dığımızda insanın vazgeçebilen, saf gerçekliğe hayır diyebilen ve karşı 
çıkabilen bir varlık olduğunu öne sürer. Fakat hayvan, içinde bulundu-
ğu durum ne olursa olsun, hayvan bu durumdan ne kadar tiksinirse tik-
sinsin evet demek zorundadır. Mengüşoğlu tiksinmenin değer duygusu-
na sahip insana ait olduğunu ve Scheler’in antropomorf bir yaklaşım 
sergilediğini düşünür. Hayvana realite bilgisi ya da değer duygusu yük-
lenemez. Beşinci fenomen, insanın kendisini saklamasına karşılık hay-
vanın kendisini olduğu gibi göstermesi. İnsanın kendisini saklaması, ol-
duğundan farklı göstermeye çalışması, bir persona edinmesi herkesin 
bildiği, karşılaştığı bir fenomendir. Hayvanda akıl ile birlikte ortaya çı-
kan bir dil olmadığından kendisini saklayamaz. Hayvan doğanın kendi-
sine çizdiği bu yolun üstünde şaşmadan yürür, kendi kendisi ile uğraş-
maz, kendi kendisiyle uğraşacak dil yeteneği de yoktur (Mengüşoğlu, 
2015: 468). Altıncı fenomen, insanın doğaya karşı savaşçı bir tavır ta-
kınmasına karşılık hayvanın doğa yasalarına bırakılmış olması. İnsan 
aynı zamanda doğa ve doğa olayları karşısında da etkin bir şekilde tavır 
takınır. Doğa değişir ve hayvanı da bu değişime uymaya zorlar. Bunun 
anlamı yine hayvanın doğa koşullarına uyuyor olmasıdır. İnsanın dene-
yimlerini saklamasına, geliştirmesine, başkalarına aktarmasına karşılık 
hayvanda bu fenomenlerin yokluğu fenomenine göre ise, İnsanın dene-
yimli olması yapıp ettiklerindendir. Burada yapıp eden suje ya da suje-
nin herhangi bir yeteneği değil somut insandır. Hayvan deneyimin ge-
rektirdiği bütün yeteneklerden yoksundur. Hayvanda deneyimden söz 
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edilemez, ancak becerikli olmaktan söz edilebilir. Çünkü yaş almak ona 
deneyim kazandırmaz, beceriklilik ve kurnazlık sağlayabilir. Sekizinci 
fenomen ise, fiziksel-kozmik zamanla antropolojik-tarihsel zaman karşı-
sında insanla hayvanın davranışı. İnsan yalnızca zamanın içinde yaşa-
yan değil aynı zamanda onu ölçebilen bir varlıktır. Hayvanlar için ise, 
zamanın fiziksel bir olgunlaşmaya sebebiyet vermesi, biyolojik gelişim-
leri dışında ilişkisi olduğunu söylemek güçtür. Hayvanlar zaman kav-
ramının farkında olmadan ‘şimdi’ içinde yaşarlar. Dokuzuncu fenomen 
olan, insanın kendisine değişen ve değişmeyen amaçlar koymasına kar-
şılık hayvanda bu yeteneğin yokluğuna göre ise, Saman duygusuna sa-
hip olması fenomeni ile hedef ve amaç koyması yapacaklarını bir plana 
bağlaması fenomeni arasında bir ilişki vardır (Mengüşoğlu, 2015: 498). 
Amacı ve hedefi olan, plan yapan varlığın an içinde kalmasına olanak 
yoktur ve bu varlık ancak ve ancak üç boyutlu bir zamanın içinde yaşa-
yabilir. Bilmeden, farkında olmadan, anda yaşayan hayvan için bir 
amaç belirleme ya da hedef koyma gibi fenomenlere de rastlayamayız. 
Hayvanın amacını ve hedefini doğa üstlenmiştir ve hayvanın bu konuda 
çaba sarf etmesi gerekmemektedir. Onuncu fenomen, İnsanın çevresin-
de olup bitenlere sentrifugal yönelmesine karşılık hayvanın sentripetal 
yönelmesidir. İnsanın kendi çevresine karşı takındığı tavır onun somut 
bütünlüğü bakımından sentrifugal bir tavırdır ve bu insan olmanın bir 
özelliğidir. Hayvanın sentripetal davranışı onun da yine somut bütünlü-
ğünün, varlık tarzının ya da yapısının bir sonucudur. Çünkü ona veril-
miş her şey onun yapısına uygun şekilde doğa tarafından verilmiştir ve 
çevresinde bulunan her şey ile kurduğu ilişki kendisinin merkezde ol-
duğu bir ilişkidir. Ontolojik temellere dayanan bir antropoloji varolanın 
kendisi ile ilgili olan bu süper de ortaya çıkan sübjektif durumlarla sınır-
lı kalmayan terimler kullanmalıdır Fizikten alınan bu iki terim ontik 
plan bir durumu yani var olanın kendisinde ortaya çıkan bir durumu 
gösteriyorlar (Mengüşoğlu, 2015: 507). On birinci fenomen ise, insanın 
eylemlerinde kendisini ortaya atabilmesine karşılık hayvanın bundan 
yoksun olması. İnsanın kendini ortaya atması ve zorluklara katlanması 
yine yapısında bulunan çekirdeklerin ne derece güçlü olduğuyla ilgilidir 
ve bunun sınırı yok olmaya kadar gidebilir. Plastisitesi olmayan hay-
vanda, ihtiyacı olan dışında hiçbir şeyi olmayan hayvanda ise ne kendi-
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ni ortaya koyma ne de çalışma vardır. Daha önce de belirtildiği gibi ona 
ihtiyacı olan her şey doğa tarafından verilmiştir. Yalnızca insanda bir 
yetenekler fazlalığı ile karşılaşırız. Hayvanda hedef doğrultusunda iler-
lemek, kendini ortaya koymak ya da bir şey üzerinde durmak gibi fe-
nomenler yoktur. On ikinci fenomen, insanda varolma kaygısı hayvanda 
bunun eksikliği fenomenidir. Canlı varlıklar içerisinde yalnızca insanda 
bulunan varolma kaygısı fenomeni temelini insanın tarihsel bir varlık 
olmasında bulur. İnsan sadece kendisini hedef ve amaç koyan yapacağı, 
yapmak istediği işleri planlayan bir varlık olmakla kalmaz aynı zaman-
da onları gerçekleştirmek için kendisini ortaya atan tehlikelere yoksun-
luklara katlanabilen bir varlıktır da (Mengüşoğlu, 2015: 508). İnsanın 
somut varlık yapısının bir fenomeni olan varolma kaygısı, hayvanın 
somut varlık yapısının bir özelliği olamaz. Çünkü hayvanın alanında va-
rolma kaygısını temellendireceğimiz bir fenomenle karşılaşmayız. On 
üçüncü fenomen insanın öleceğini bilmesine karşılık hayvanın böyle bir 
bilgiden yoksun olması fenomenidir. Biz hepimiz hayat iradesiyiz ve bu 
yüzden her hayvan için hayatın devamı ile onun bu konudaki korkusu 
doğuştandır. Örnek verecek olursak hayvanın yavrusunu koruması, 
kendisini saklaması, düşmanından kaçması doğuştan olan bu korkuya 
dayanır. İnsan da hayat iradesinin bir ürünüdür ve yine insandaki ölüm 
korkusu da doğa tarafından verilmiştir. İnsandaki bu ölüm korkusu da 
doğuştandır. On dördüncü fenomen ise, insanın gönüllü olarak hayatını 
bir düzene bağlamasına karşılık hayvandaki dizginsizliktir. Tekil bir 
varlık olarak insani kendi işlerini yaparken bir düzene göre ilerler. 
Önemine göre bir öncelik sırası yapar. Yapılan bu öncelik sırası ve sıra-
nın dayandığı önem gelişigüzel değildir, belli bir değer duygusuna göre 
olup biter. Hayvana baktığımızda böyle bir kurumla karşılaşmayız çün-
kü onun hayatının tamamı, yaşadığı çevre, çevredeki objeler doğa tara-
fından düzenlenmiş, hayvana hazır güçler ve araçlar verilmiştir. Hay-
vanın davranışlarını dizginleyen kendi kurduğu bir kurum değil ona ve-
rilmiş olan içgüdülerdir. İçgüdüler hayvanın değil, doğanın bir başarısı-
dır. On beşinci fenomen, insanın eğitilebilmesine karşılık hayvana alış-
kanlık kazandırılması fenomenidir. İnsan doğarken belli biyopsişik ye-
teneklerle dünyaya gelir. İnsanın edindiği, edineceği her şey eğitimle 
olur. İnsan kendi dilini bile öğrenmek zorundadır. İnsan eğitiminde 



518    |    Zeliha Işık, Neslihan Er 
 

dünyaya geldiği çevreden ailesine, sosyal ilişkiler ve olaylara kadar her 
şey rol oynar.Hayvan ne kendisinden daha yaşlı hayvanlardan bir şey 
öğrenir ne de önceki kuşakların deneyimlerinden faydalanabilir. Eğitil-
me değil alışma söz konusudur ve bu alışkanlıklar da hayvana insan ta-
rafından kazandırılır. On altıncı ve son fenomenimiz ise, insanın bilme-
diği yeni bir şeyi bilmeye, tanımaya çalışmasına karşılık hayvanın bil-
mediği, tanımadığı bir şeyden korkması, kaçması fenomenidir. İnsan 
bilmediği bir şeyi bilmeye çalışması onun ve bilgisinin şu özelliğine da-
yanır: insan bilgisi hiçbir zaman tamamlanmış bitmiş bir bilgi değildir 
ve insan öğrendiklerini durmadan yeni denemelerden geçirir (Mengü-
şoğlu, 2015: 532). İnsan sahip olduğu bu yetenekler sayesinde hayvanda 
olduğu gibi çevresine karşı uyuşuk ve ilgisiz değildir. Çevresinde olup bi-
tenlere karşı kayıtsız kalmamış neyin neyi meydana getirdiğini görmeye 
çalışmış ve görmüştür de. Eğer insan hayvan gibi bilmediği şeyden kork-
saydı, bilgisi bu düzeye ulaşamazdı. 

 
Türkiye’de Felsefi Antropolojiye Katkısı 
Ontolojik temellere dayanan bir felsefi antropoloji geliştiren Mengü-

şoğlu’nu, Doğan Özlem kendi felsefe tipi içerisinde, Türk felsefesinin ilk 
sistem filozofu olarak sayar (Özlem, 1997: 21). Mengüşoğlu yüzyılının in-
san görüşlerinden ayrılmış, Türkiye’deki felsefi antropolojinin bir üst ba-
samağa çıkmasını sağlamıştır. İnsanı parçalara ayıran Kant, Scheler, Geh-
len gibi filozoflardan ve darwinizmden ayrılan yönleriyle Türkiye’de fel-
sefi antropolojiye yeni bir soluk getirmiştir. Bir konferansta Alman düşü-
nür Otfried Höffe, Felsefi Antropolojinin Almanya’da 1950’lerin sonunda 
ortadan kalktığını söyler. İonna Kuçuradi ise ona cevaben yapılan bir 
konferansın sonunda Almanya’da ortadan kalktığı söylenen felsefi Antro-
polojinin Mengüşoğlu ile Türkiye’de devam ettiğini ve insan hakları konu-
sunu antropolojik temellere dayanarak ele alan bir görüşün Türkiye’de 
ortaya konmuş olduğunu söyler (Kuçuradi, 1997: 117). 

Mengüşoğlu, insanın varlık fenomenlerinin başında gelen insan bil-
gisinin önemini ilk kez Kant’ın açık şekilde gösterdiğine işaret etmiştir. 
İnsanı bilgisiyle hayvandan ayıran Kant’a göre hayvan doğaya bir takım 
yeteneklerle gelmişken, insan tamamen doğaya fırlatılmış ve kendi bil-
gisine terk edilmiştir. İnsan ancak bilgisiyle doğada var olur ve doğayı 
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kendine göre şekillendirmesi yine insanın elindedir. Biz insanlar uça-
mayız ama kuştan daha hızlı uçaklar, çita kadar hızlı koşamasak da on-
dan daha hızlı giden arabalar yapabiliriz. Mengüşoğlu insanın varlık fe-
nomenlerinin en başında bilgiyi getirse de insanı sadece bilgiyle sınır-
lamaz. Felsefi antropolojinin modern anlamda kurucusu sayılan Max 
Scheler ise; düalist temellere dayanan bir felsefi antropoloji geliştirmiş-
tir. Mengüşoğlu her ne kadar Scheler’e saygı duysa da, onun felsefesi, in-
sanı parçalayan tek yanlı araştırmalara karşı çıkar, Ona göre Scheler’in 
söz konusu yaklaşımı, insanı ontik bir dualiteden yola çıkarak birbiriyle 
ilgisi olmayan iki heterojen alana ayırmış, bu nedenle insanın varlık bü-
tünlüğünü parçalamak durumunda kalmıştır. Bir önceki yüzyıla damga-
sını vurmuş Darwin’in evrim kuramıyla birlikte ise, insan biyolojik yön-
den hayvana yaklaştırılmıştır. Evrim kuramını kabul etmeyen Mengü-
şoğlu ise hayvanla insan arasındaki karşıt fenomenleri vurgular. Yani 
hayvanlar kendi aralarında evrimleşip gelişirler fakat İnsan asla hay-
vanla bir tutulamaz. İnsan morfolojik açıdan iki ayak üzerinde dik du-
ran, başı gövdesine oturtulmuş, çeşitli işlevleri gerçekleştiren ellere sa-
hip “canlı” bir varlıktır fakat hayvanın başı gövdesinin devamıdır ve ba-
şı kendisini besleyen besine, yani yere bakar. Fakat insan ileriye ve göğe 
bakar. Darwinizmin iddia ettiği gibi insan, hangi ırktan geliyor olursa 
olsun bu morfolojik özelliğini korur. Bu iki farklı dış görünüşü dil insan 
ve hayvan olarak ayırmıştır. Darwinizmin her şeyi birliğe dayandırma-
ya çalışan teorisi, bilimi hayvana antropomorfolojik bi bakış açısıyla in-
celemeye itmiştir. Biyolojiyi temele alan Arnold Gehlen ise, insanla hay-
van arasında bir yapı farkı olduğunu göstermeye çalışmış, bu yaklaşıma 
göre ise, insan biyolojik yapısı bakımından diğer tüm hayvanlar arasın-
da en geç gelişen varlık olarak “Organ ilkelliğine” sahip “Eksiklikler var-
lığıdır”. Gehlen’e göre insan anne karnına düştüğü andan itibaren dokuz 
ayın sonunda dünyaya gelir fakat bu olmaması gereken bir şeydir. Çün-
kü ona göre İnsan en az yirmi aydan önce doğmamalıdır. Mengüşoğ-
lu’na göre, söz konusu yaklaşım, insanı insan yapan her şeyi onun biyo-
lojisine dayanarak açıklamaya çalışmış, bu nedenle insanla hayvanı or-
ganlarının gelişmişliği bakımından karşılaştırmıştır. Mengüşoğlu kendi-
sinden önceki antropoloji geleneğinin bazı yanlarıyla yararlanmakla 
birlikte onu bütünüyle aşma çabasındadır (Scheler, 2015: 28). Mengüşoğ-
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lu Gehlen’e karşı olarak insanın sorumluluk sahibi bir varlık olmasıyla 
ve kötü eylediğinde yaşadığı vicdan azabı ve huzursuzluk sebebiyle ek-
siklik değil fazlalıklar varlığı olduğunu öne sürer. Bununla birlikte yine 
Mengüşoğlu hayvan ve insan arasında bir üstünlük söz konusu olmadı-
ğını da belirtir. Ona göre her canlının yalnızca kendine özgü başarıları, 
hayat koşulları vardır ve bunlar temelini şu ya da bu organda değil, can-
lının somut bütünlüğünde bulur. İnsan çalışmaları incelendiğinde Men-
güşoğlu’nda Kant ve Scheler’in düalizmine karşılık bütüncül bir bakış, 
Darwinizmin antropomorfik bakış açısının aksine ise insan ve hayvan 
arasında kesin bir ayrım görüyoruz. Üstünlük iddiası olmayan bu ayırı-
mın en belirgin özelliği insanın yüksek değerlere sahip olmasıdır. İnsa-
nın biyopsişik yapısı ve sahip olduğu çekirdekleri geliştirerek fenomen-
lere sahip olur. Bunun yanı sıra sahip olduğu fenomenleri ve eylemleri-
ni asıl değerli kılan şey sahip olduğu yüksek değerleridir. İnsan yüksek 
değerlere ve araç değerlere sahiptir. Eylemlerini araç değerlerin yönet-
tiği bir insan çıkarlarına hizmet eder. Kendi çıkarlarına uygun eylemek 
zorundadır. Fakat eylemlerini yüksek değerlerin yönettiği kişinin Men-
güşoğlu’nda kendini gerçekleştirmiş kişi olduğunu görmekteyiz. Görül-
düğü üzere, yeryüzünde insan varlığı ile birlikte ortaya çıkan ve daha da 
çoğaltılabilecek bu fenomenleri temel alan bir antropoloji anlayışı so-
mut bir bütün olarak insanı ani onun tüm yapıp etmelerini ve bunun 
sonucu gerçekleştirdiği başarıları göz önünde bulundurmaktadır. Böyle-
ce tüm fenomenler birbirinden kopuk ayrı ayrı şeyler değil aralarında 
sıkı bir bağ olan birbirini gerektiren fenomenler olarak karşımıza çık-
maktadır (Çıvgın, 2014: 120). 

Sonuç olarak felsefi antropolojinin önemli bir ismi olan Mengüşoğ-
lu’nun felsefe tarihinde örneklerinden farklı olarak, felsefi antropoloji 
bağlamında insanı bir bütün olarak özgün bir şekilde ele aldığı görül-
mektedir. İnsan kavramına ışık tutan çalışmaları oldukça değerli kay-
naklardır. İnsanı her yönüyle ele alan İnsan Felsefesi adlı eserinin birin-
ci kitabı fenomenolojik bir bakış açısıyla yazılmış, ikinci kitabında ise 
kıyasa başvurulmuştur. İnsan ve hayvan arasındaki farkları insanı hay-
vanlaştırmadan ya da hayvanı insanlaştırmadan ortaya koymuştur. Bu-
nunla birlikte yine övünç kaynağı olan bu eserlerinde insanın inanan 
yönünün, daha doğru bir açıklamayla iman yönünün eksik kaldığı gö-
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rülmektedir. Her şeyin sonuna kadar açıklanamayacağının farkında 
olan Mengüşoğlu’nun dili oldukça keskin ve ne ir. Eserlerinde “Doğa ve 
Düzene İman”ın göze çarpmaktadır ve insanın doğayı değiştirebiliyor, 
kendine uygun hale getirebiliyor olması durumu ile çelişmektedir. Yine 
İnsanın yapay bir varlık (kendi kendisinin ürünü) olduğunu öne sür-
mektedir ve ilk insanın var olup olmadığını bilmediğimizden, ve hatta 
ilk insana dair hiçbir şey bilmediğimizden eleştiriye oldukça açıktır. Yi-
ne Mengüşoğlu’nun yapıp etmeler ile ilgili düşünceleri ve ayetler ara-
sında benzerlikler görülmektedir. Buna karşılık insanı tek bir yönüyle 
ele alıp eksik tanımlar yapan birçok disiplinle kıyaslandığında Takiyet-
tin Mengüşoğlu’nun insan incelemesi oldukça kapsamlı ve değerlidir. 
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