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Kültür, toplumların yapıp yarattıkları maddi ve manevî değerlerin bütünüdür. Uzun bir 
tarihsel süreci olan Anadolu da, güçlü bir kültür birikimine sahiptir. Anadolu, yüzyıllar boyunca 

bir ucu Orta Asya'ya, diğer ucu Anadolu'ya uzanan coğrafyanın yerli kültürlerinden beslenmiş 

zengin etnik yapısı ile pek çok değerli kültür araştırmalarına konu olmuştur. Ancak bu kitapta 

Anadolu kültürünün incelenmesinden çok, "sembol" kavramı kapsamında kültür ürünlerine 

bakış amaçlanmıştır. Bu nedenfe sembolün kapsam alanına değinilerek, kültür ürünlerindeki 
sembolik değerlere bir giriş yapılmıştır.

Sembol ve kültürgibi,sınırçizmeve sınıflama güçlüğü olan kavramlarda kültürüntamamına 

değinmek mümkün olamayacağı gibi kesin sınıflandırmalara gitmek de doğru olmayacaktır. 
Bu nedenle bu kitapta öncelikle manevi kültür ürünlerinin en teme! olanlarına sembolik açıdan 

bir yaklaşım sağlanmaya çalışılmıştır. Manevi kültür ürünlerinin büyük bir çoğunluğu, gerek 

yapısal gerek işlevsel bakımdan semboller dünyasının alanı içindedir. Örneğin nazar, büyü, iyi, 

kötü, uğurlu, uğursuz gibi pek çok kavrama yüklenen anlam ve bu anlamların belli nesne, oluş 

ya da duruşlarla birlikte oluşturduğu sembolik durum, bu kitapta vurgulanmak istenen ana 
tema olmuştur.

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

Bu kitap özellikle sembollerin tarihsel ve kültürel temellerine işaret ederek günümüzde yer 

alan pek çok davranış ve inancı anlamlandırabiiirse amacına ulaşmış demektir.

Bu kitabın oluşumu 1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstîtüsü'nde Prof. Dr. 

Taciser Onuk danışmanlığında tamamlanmış olan "Konya ve Yöresi Kilimlerinde Semboller" 
isimli doktora tezinin küçük bir bölümünün geliştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Kitabın oluşumunda beni destekleyen hocam Sayın Prof Dr. Taciser Onuk'a, katkılarını 

esirgemeyerek kitabın her aşamasında değerli görüş, eleştiri ve yöntem yaklaşımları ile beni 

daha sistematik düşünmeye yönlendiren eşim Ersen Alp'e teşekkür ederim.

Türkiye'de oldukça sınırlı bir okuyucuyu ilgilendiren ve bu anlamda talihsiz kavramlar olan 

"sanat ve kültürü" önemseyerek, bu kitabın basımına emek veren Eflatun Yayınevi Genel Yayın 

Yönetmeni Sayın Fethiye Çolak ve diğer tüm yayınevi çalışanlarına sonsuz teşekkürler.
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GİRİŞ

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

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

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

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

Anadolu insanı çok değişik ve sayısız topluluk ve kültürlerin etkisinde kalarak, 
çağlar boyunca karışım ve kaynaşım süreçlerinden geçerek bir bütün oluştur
muştur.



İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisinde yapıp yarattığı maddi ve manevi her ürün 
kültürü oluşturur. Bu nedenledir ki, kültür kısa bir dönemde oluşamaz.

Anadolu'nun zengin yapısı, Anadolu insanının yarattığı kültür ürünleri ile ortaya 

çıkmaktadır.

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

rülmektedir.

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

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

sorulara yanıtlar aranmıştır:

1. Sembol nedir, ne değildir?

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

3. Kültür nedir?

4. Türk kültürünün kökenleri nelerdir?

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

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

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

maya çalışılmıştır.

2 Orta Asya'dan Anadolu'ya Kültürel Sembollere Giriş____________________ .



Sembol 3

1.1. SEMBOLÜN TANIMI

Sembol İlk çağlardan günümüze dek filozof, sanatçı ve sanat tarihçilerini dü
şündüren bir kavramdır. Sembol sözlük anlamıyla çoğu kez simge ile anlamdaş 
tutulmuştur.1 9

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

Sembolün iki farklı unsuru vardır. Biri anlam, diğeri ise anlatımdır. Anlam düşün
sel olana ilişkin, anlatım ise biçimsel olana ilişkindir. Ancak sembol böyiesine kolay 
bir anlatımı içerir gibi görünse de karmaşıktır. Çünkü sembolün anlam yüklemeleri 
her zaman tekil değildir. Çoğu kez sembolün işaret ettiği anlam çağrışımlı ya da çok 
anlamlıdır. Örneğin yılan Doğu kültüründe kötülüğü anlattığı gibi aynı zamanda 
şifaya da işaret eder. Öyleyse bir sembol çok anlamlı olabileceği gibi, ona süreç içe
risinde değişik anlamlar da yüklenebilir. Farklı toplumlarda farklı özlere bürünebilir, 
hatta aynı toplumda biie farklı anlatımlara yönelebilir. Bu yönüyle"sembol karşılaş
tırmaya da açıktır"1 2. Sembolde kültürel ayrılıklardan kaynaklanan farkları doğadan 
kaynaklanan farklarla bağlama işlemi, anlamsal olarak birikerek gelmiş olanla, bi
çimsel olarak gösterenin ilişkisini kurmak evrimsel gelişime aykırı bir yaklaşımdır. 
Örneğin klasik bir sembol olan kartalın bir toplulukta sembolik anlamı farklı, bir 
başka toplulukta ise daha farklı olabilir. Ya da aynı anlamda farklı biçimlerde or
taya konabilir. Bu kültürel bir sorun çerçevesinde ele altnabiiiceği gibi insanlığın 
gösteren ve gösterilen olmak üzere ortak evrimleşme (kavrama yönelme) aşama
larının birinde ortaya çıkmış olması ile de açıklanabilir. Ortak sembollere yönelme 
tek başına kültürel birliği göstermez. Tam tersine insanlığın evrimleşme sürecinde 
ortak temalar, İnançlar ve kutsallık çerçevesinde sembole evrensel yaklaşımı içerir. 
Örneğin birbirinden bağımsız kıtalarda gelişen totemlerde bile aynı kavrama (anla
ma) dönük semboller ortaya çıkar. Burada semboller Levi Strauss'un deyimi ile "çok 
sayıda olasılığı barındıran kavramsal bir araç" hâline dönüşür3. Buradan anlaşıldığı 
gibi sembol bir anlamda kendi biçiminden sıyrılıp anlamı öne çıkarır. Yani tapınılan 
şey kartalın kendisi değil kavramıdır.

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

1977),41-43.

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

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

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

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

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

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

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

4 Constantin Tacou: Din ve Fenomenoloji, Çev. Havva Köser {İstanbul: İz Yayıncılık 
2000).

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

şeye gönderme yapmıyorlar"6.

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

1 . 2 .  TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE SEMBOLÜN SANAT VE 
FELSEFEDEKİ YERİ

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

İlk çağlardan bu yana sanatın ne olduğu ya da ne olmadığı, düşünürler, sanat 
tarihçileri ve sanatçılar tarafından sorgulanmiş, bu doğrultuda sanatın yüzlerce ta

nımı ortaya çıkmıştır.

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

6 Oieg Grabar: İslam Sanatının Oluşumu, Çev. Nuran Yavuz (İstanbul: HürriyetVakfı Yayın

ları, 1988), 161.
7 Necla Arat: age., İl).
8 Necla Arat: age., lîl. . „
9 E H.Gombrich: Sanatın Öyküsü, Çev. Bedrettin Cömert (İstanbul: Remzi Kitabevı, 1984). 4
10 Aziz Çalışlar: Günümüzde Sanatsal Kültür ve Estetik (İstanbul, 1983), 29-30.
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Tanımlar çoğaltılacağı gibi, bu tanımlardan da anlaşıldığı kadarıyla sanata yak
laşım iki genel bakış açısı altında toplanmaktadır. Bunlardan birisi, sanatın biçim 
ve form özelliklerinin öne çıkarıldığı, plastik unsurlara ağırlık veren "Sanat sanat 
içindir, anlayışı ile bir anlamda da sanatçıyı nüve alan görüştür. Diğeri ise sanatın 
içeriği ve özü üzerinde duran, toplumsal olgu ve olaylardan sanatı ayırmayan işlev
sel sanat "Sanat toplum içindir." görüşüdür. Her ne olursa olsun, tüm tanımlardan 
ortak olarak çıkarılacak bir başka tanım ise sanatın, insanın kendisini ve toplumunu, 
düşünce, duygu, istek ve beklentilerini ifade etmede izlediği bir tavır olsa gerektir! 
Bugün için sanatı tanımlarken salt plastik unsurlara değinmenin ve estetik kriterler 
sunmanın son derece tehlikeli olduğu düşünülmektedir. Çünkü günümüzde sana
tın ve estetiğin sınırları ulaşılamayacak denli genişlemiştir.

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

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

11 Ernst Fischer: age.
12 Sezer Ta nsuğ: age., 22.
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Paleoİiîik Dönemin gerçekçi-natüralist anlatımından sonra Neolitik Dönemde 
soyutlamaya başlayan insanoğlu’3, ilk soyut biçimleri de çizgi ve geometri çerçeve
sinde kurmuştur.Tarih öncesi çağlara dek İnen bu soyutlama ve geometri, nesnele 
rîn belli biçimlerde İfade buluşu insanoğlunun yarattığı en üst oluşumdur. Bu ilk in
san önceleri taş, ağaç, güneş, ya da aya taparken, daha sonraları bunların benzerleri 
olan nesneleri yapmış ve bunlara tapmaya başlamıştır. Burada konu açısından çok 
önemli bir nokta bulunmaktadır. Eliade'nin de belirttiği14 gibi insanoğlunun taptığı 
şey, ilk çağlardan bu yana taş, ya da ağacın kendisi değildir. Yani bunlar tapınma 
nesnesi değildir. Çünkü bunlar kutsaldır. Herhangi bir nesne kutsalı açığa çıkarırken 
kendi olmaya son vermeksizin başka bir şey hâline gelmektedir. İşte tam bu nokta
da nesneler, form ve biçimler görse! olarak dururlarken ortaya çıkardıkları ve içle
rinde gizledikleri bir şeyi anlatırlar. Bu, anlamdır. O nesneye ya da forma yüklenmiş 
bir ya da birçok anlama işaret eder.Tarih öncesinden başlayan bu anlama yönelme, 
sembolün de özünü oluşturacaktır. Eliade'nin de belirttiği15 gibi en gerçekçi ve top
lumcu varoluşta bile simge kaynamakta, en gerçekçi insan bile imgelerle yaşamak

tadır.

İlk çağlardan bu yana yönelinen temel formlar aynı zamanda her dönemde fark
lı anlamları içermekte, form ve anlam birlikte, birbirinden ayrılamaz bir bütünde 
gelişim göstermektedir. Doğaya sıkıca bağlanış ve benzetme olgusu uzun yüzyıllar 
resim sanatının da temeli olmuştur. Rönesans'tan 19.yy'ın son otuz yılına dek doğa
dan yola çıkılarak yapılan resimler bîr anlamda dönemin estetik ve felsefi yaklaşımı
nı da belirtmiş oluyordu. Budoğaya hayranlık ve doğa benzetmesi, kuşkusuz doğa
nın çözümlenmesi gibi temel bir sorunu da açığa çıkarıyordu. Öyle ki insanoğlunun 
sanatta yöneldiği ve kabul ettiği biçimleri kolayca tüketmesi ve terk etmesi çok 
uzun zaman alan zor bir süreçtir. "İnsanoğlu eski biçimlere karşı korkuyla karışık bir 
saygı duyar. Eski biçimleri bir yandan yıkmak, bir yandan değiştirerek yeni biçimler 
yaratmak İçin her zaman yeni bir toplumsa! özün olması gerekir 16.

Buradan kalkarak 19.yy'sn son çeyreğine değin oluşan toplumsa! olaylar bir an
lamda, sanata ve sanatçılara doğayı çözümleme ve doğaya sıkıca bağlı olma eğili
mini getirmiştir. Bu, yaşanması gereken doğal bir süreçtir. Bu süreç, sanatın kendi 
dinamiğinden çok savaşlar, sanayileşme, hızlı yaşam ve felsefi, bilimsel ve teknolo
jik gelişmelerin bir zorlaması olarak gelişmektedir. Böylece doğa çözümlenmeye 
başlamış, yeni teoriler ortaya atılmış, o zaman sanatta da salt benzetmeye ve doğal 
biçimlere karşı bir direnme baş göstermiştir. Empresyonizmin doğaya bağlı anlık 
anlatımı, yerini anlam ve manevi olana bırakmıştır. Böylece İlk olarak sanat tarihi 
açısından Sembolizmi hazırlayan etkenlerle karşılaşılır. Kuşkusuz hiçbir akım bir 
günde ortaya çıkmamış, tüm insanlığın çağlar boyunca geçirdiği evrim ve birikimin 

bir sonucu olarak d o ğ m u ş t u r . __________________________________________

13 bezer iansuy.
14 Mircea Eliade: Kutsal ve Dindışı, Çev. Mehmet Ali Kıİıçbay (Ankara: Gece Yayınları, 1991). X.
15 Mircea Eliade: İmgeler-Simgeler, age., XIX.
16 Ernst Fischer: age., 162.
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Ilkın Empresyonizme ve gerçekçiliğe bir tepki olarak doğduğu söylenen Sem- 
bo İzm17 18, aslında ilk çağlardan beri, form, biçim ve nesnelere bir anlam yükleyerek 
onları kutsallaştırma özüne geri dönüştür. Bu anlamda resim sanatı, tarihi boyunca 
zaman zaman biçime, zaman zaman da anlama yönelmiştir. Ancak bu yönelmeler
de kullanılan yöntemler değişmiştir. Biçim ve anlam kavramları, sanat tarihi boyun
ca çeşitli dönüşümlerle ortaya çıkmış, biçim yok edilmeye çalışılırken yeni biçimlere 
ulaşılmış, anlam geri planda kalırken yeni anlamlar ön plana çıkmıştır. Bu süreçte ne 
anlam ne de biçim salt olarak ortadan kalkmamıştır.

1886'da Paris'te gerçekçi ve Empresyonist sanat geleneklerine karşıt bir hareket 
olarak doğan Sembolizm, gerçek nesneleri değil; düşünce, duygu, ülkü ve düşleri 
resmetme amacına yönelmiştir13. Bu yönelim doğaya bakış tarzında da çok önemli 
bir değişiklik getirmiştir. Öyleki Empresyonizme karşı olarak nesne ile anlamlarının 
farkiı şeyler olduğu öne sürülmüştür. Nesne bir duyusal gerçeklik iken nesnenin 
anlamı İse soyut, düşünsel bir varlıktır ve bunlar birbirine zıttır19 20 21.

Sembolizm sanat akımı, resim sanatında nesne ve anlamı ayırırken bunu yeni 
biçimlerde aramamış, bir başka deyişle soyutlama düzeyine gelememiştir. Bu görüş
felsefi anlamda sınırlı kalmış, doğaya farklı yaklaşımı ancak felsefi düzlemde kura
bilmiştir.

Sembolizm, özünde idealizme yaklaştığından manevi değerleri yeniden gün
deme getirmiş bu nedenle dinsel, mistik öğeler güçlü bir yer tutmuştur30. Bunun 
doğal sonucu olarak düş ve mefankoii öne çıkmış; fantastik ve gerçekdışı, büyü ve 
batı m lık, uyku ve ölüm başlıca konuları oluşturmuştur31. Sembolist akımın özünü 
oluşturan bu felsefenin anlatımı gerçeklikten ve figüratiflikten arınamamış ancak süs
leme, deformasyon ve imgeyi ortaya çıkaracak doğal biçimlerden yola çıkmıştır.

Sembolist sanatçı madde karşısında tinsefe ağırlık verip imgelem yoluyla ger
çekliğin arkasında gizlenen şeyleri, gözün erişemediği dünyayı, cinleri, perileri ve 
mitolojik yaratıklar evrenini, efsane ve öteki dünya imgelemini Öne çıkarmıştır22. 
Bunları kadın figürleri, çiçekler, kanatlı yaratıklar, hayvan figürleri, yarı insan yarı 
hayvan figürleri île somutlaştırmış oluyorlardı. Bu aynı zamanda Orta çağ İnancının 
bir uzantısı idi. Ancak bu Sembolizm, henüz yeni biçim arayışlarıyla ve ilkel soyut 
sanata bir ğönüşü asla temsil etmemektedir. Burada üzerinde durulması gereken, 
Sembolizmin nesne ve anlamını ayırıyor olması ile doğaya karşı yeni bir bakış açı
sının getirilmiş olmasıdır. Bu bağlamda aynı çağların felsefi bir gelişmesi olan feno- 
menoiojiden büyük ölçüde beslenmiş olmasıdır.

17 "Sembolizm", Yeni Hayat Ansiklopedisi, V (1981), 2854;"Sembolizm", Milliyet Büyük An
siklopedi, XIII (1990), 4897. y

18 Metin Sözen ve UğurTanyeli: age., 213.
19 İsmail Tunaiı: Felsefenin Işığında Modern Resim {İstanbul, 1983), 136.
20 Metin Sözen ve UğurTanyeli: age., 213.

21 Jean Cassou, Pierre Brunei, Francis Ciaudon ve Diğerleri: Sembolizm Sanat Ansiklope
disi, Çev. Ozdemir İnce (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994). 18-30.

22 Jean Cassou, Pierre Brunei, Francis Ciaudon ve Diğerleri: age., 30-32.
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Fenomenoloji v e  Yapısalcılık

Nesne, obje ve anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda kalkış noktası fenome- 
nolojik bir bakışı içermektedir. Çünkü fenomenolojiyi ilgilendiren olaylar doğrudan 
fenomenler ve bunların anlamlarıdır.

Fenomen (görünüş), duyular yoluyla algılanan tecrübe objesidir23. Bir başka ta
nımlama ile fenomen, görünen ile görünen şey arasındaki özsel bir bağlaşımdır. Bu 
nedenle fenomen çift anlamlıdır24.

Fenomenoloji en yalın anlamda bilincin objeye yönelmiş olmasıdır25. Fenome
noloji için en önemli sorun ve çıkış noktası, obje ya da nesne sorunudur26.

İlk çağlardan bu yana tüm filozoflar İçin varoluşun kendisi kadar, nesneler ve 
objelerin var olmaları ya da olmamaları, nedensellikleri ve taşıdıkları anlamlar so
run olmuş, bazı düşünürler obje ve madde temelli bakış açısından kalkmış, bazı 
düşünürler ise obje ve maddenin taşıdığı anlam üzerinde durmuşlardır. Fenome- 
nolojinîn getirdiği bakış açısı, konu gereği üzerinde durulması gereken bir görüştür. 
Çünkü fenomenoloji görsel olarak algılanan objeleri ve anlamlarını ayırdığı gibi son 
kertede obje ve anlamı parantez içine alarak bunları görmemezlikten gelmektedir. 
Fenomenolojik bakış açısıyla nesne ve objeler gerçek değildir. Çünkü fenomenler 
yani görünüşler yalnızca duyularımıza yönelir. Dolayısı İle duyularımız da gerçek 
değildir. Fenomenoloji bu sonuçlara varırken indirgeme yöntemini kullanır ki bu da 
görünüş ite varlığı kesin olarak ayırmayı gerekli kılar.

Duyularımız bize yalnız görünüşleri, fenomenleri verir. Fenomenoîojinin, feno
men deyince anladığı şey, duyu verilerine dayanan görünüşler değil tersine varlık 
objektivleştirmeleridir27. Fenomenoîojinin babası olan Husserl'e göre, bilinç kendi 
kendine nesneyi görür ve kavrar. Bize verilmiş olan varlığı bütün somut özellikle
rinden ayıklamak, onun özünü algılamak ve bu özü tasvir ederek ortaya koymaktır. 
Böylece nesnenin ferdî yanı ortadan kaldırılmış, özüne varılmış olur28. Böylece ob
jeleri ve buradan kalkarak insanı dahi parantez içine almış, nesneleri ve bilinci yok 
sayarken onların özünü varlıktan soyutlayarak var saymıştır. Bir başka deyişle nesne 
ve obje mutlak değildir. Mutlak olan onların içinde gizli olan özdür. Bu da büyük 
bir ihtimalle düşünsel olandır29. Bir ucuyla idealist felsefeye dayanan fenomenoloji 
yaklaşımı, özellikle soyut Sanatın oluşumunda ve Sembolizmde büyük bir altyapı 
oluşturmuştur. Burada önemli olan, nesnenin anlamdan ayrılması neredeyse yok 
sayılarak anlamın özüne gidilmesi metodudur. Çünkü Barthes'in de belirttiği30 gibi,

23 M.Rosenthal ve P.Yudin: age., 162.
24 Edmund Husseri: Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Çev. Harun Tepe (Ankara: Bilim ve 

Sanat Yayınları, 1997). 45.
25 M.Roshenthai ve P.Yudin: age.,163.
26 İsmail Tunalı: age., 5.
27 İsmail Tunalı: age-, 8.
28 Selahattin Hilav: Felsefe El Kitabı (İstanbul, 1975), 128.
29 İsmail Tunalı: age.,9-160.
30 Rotand Barthes: age., 125.
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bir anlamı incelemek, işlemek fenomenolojik bir kalkıştan koparılamaz. Ancak bu
rada anlam ve kavram terimlerini birbirleri ile karıştırmamak gerekmektedir. Çünkü 
anlam, "Bu nedir?" sorusunun karşılığıdır. Bir başka söyleyişle bir nesne, olgu ya da 
olayın bizde bıraktığı karşılıktır. Kuşkusuz anlam düşünsele ilişkindir. Oysa kavram, 
herhangi bir şey üzerinde {olay, olgu, nesne vb.) bilmenin tarihî gelişmesinin ürü
nüdür. örneğin sanat kavramı, bilim kavramı vb. Öyle ise kavramlar bir alanda en 
üst düzeyde yaratılmış bilgi ve deneyimleri kapsarlar. Bu anlamda kavram, karşılaş
tırma, analiz, sentez, yorumlama gibi kavramlarla birlikte var olur. Kavramlar bilimin 
gelişmesi ile İsimlendirilmişlerdir. İlk çağlarda insanoğlunun bildikleri henüz kav
ramsallaşacak ölçüde olmadığından kavramlar bilmenin tarihi ile paralellik göster
miştir. Kavramlar, kelimeler île nesneler arasında bağ kurarlar. Kavramlar düşünsel 
olarak ortaya çıkar, görsel olarak İfade bulur ve bu ifade buluşun zihinde kavranışı 
ile düşünsel boyut taşırlar. Burada önemli bir nokta kavramların içeriğe ve sembole 
ilişkin anlamları kapsamasıdır.

Fenomenolojik bakış açısından önce, evrenin temel öğeleri olan tikeller Demok- 
ritos ve Aristotales gibi düşünürler tarafından cisimler ve nesneler olarak betimlen- 
miştir. Oysa deneysel bir felsefeci olan Russei'e göre ise tikeller olaylardır. Bir başka 
deyişle ele alınan nesneler, nedensel olarak birbirine bağlı bir olaylar dizisidir. Al
gıladıklarımız nesneler değil olaylardır3’. Nesne, obje ve onların anlamlarına ilişkin 
farklı felsefi yaklaşımlarla birlikte burada hemen üzerinde durulması gereken bir 
başka konu ise, bunları algılama durum ve biçimleridir. Nesne ister bir olay ister 
salt somut bîr form ya da biçim olsun, ya da fenomenolojide olduğu gibi nesne 
parantez içine alınıp yok sayılsın, anlam ve Öz öne çıksın burada esas olan bunları 
algılama biçimidir. Çünkü sanat tarihi boyunca sanatçıların ve eleştirmenlerin doğa, 
obje, biçim ve özü ele alış biçimleri ve onlara kattıkları anlamlar her dönem ve çağa 
göre değişmiş, bazen nesnenin kendisi ve biçimi öne çıkarken bazen de anlam nes
nenin önüne geçmiştir. Bu algılama biçimlerindeki farklılıklar bir anlamda akımları 
ve ekolleri oluşturmuş, toplumsal yaşantı ve dinamikler çerçevesinde yer değiştir
miştir. Bu çerçevede yapısalcılık da önemli bir unsur olarak yer almaktadır. Çünkü 
insanoğlu biçim yaratma ve biçimi bir bütün hâlinde var etme isteğine her dönem 
İlgi duymuştur. Gerçekte duyularla algılanan nesne, obje ve bunların biçimleri ve 
formları nesnel bir gerçeklik iken bunlara verilen ve yüklenen anlamlar sembole 
gidişin en önemli aşamasıdır. Herhangi bir taş, formu ve biçimi ile yer kaplıyor iken 
yalnızca form olarak algılanması yetersiz ve sığ olmuş, taşın altındaki anlam insa
noğlunu ilgilendirmiştir. Bu tamamen bir algılayış ve sorgulama biçimi ile İlgili bir 
durum olmuştur. Örneğin toprak üzerinde yer alan herhangi bir taşın taşıdığı anlam 
ile o taşın bîr mezar başına dikildiğinde taşıdığı anlam farkı İle aynı taşlara bakan 
kişi, kültür ve inanç farklılıklarındaki anlam ya da anlamsızlıklar, sembolün, insanlı
ğın anlama yönelişindeki biricik faktör olduğunu anlatmaya yeterli görünmektedir. 
Tam bu noktada yapı dediğimiz bîr oluşumla karşılaşırız. Çünkü her durumda nes
neler ya da anlamlar bir yapı ile kuşatılmış (olay olarak ele alınsalar bile) ve görsel 
algımıza bir bütün hâlinde sunulmuşlardır.

31 Arda Denkeî: age., 14.
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Fenomenoloji ve Yapısalcılık

Nesne, obje ve anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda kalkış noktası fenome- 
nolojik bir bakışı İçermektedir. Çünkü fenomenolojiyî ilgilendiren olaylar doğrudan 
fenomenler ve bunların anlamlarıdır.

Fenomen (görünüş), duyular yoluyla algılanan tecrübe objesidir . Bir başka ta 
nımlama ile fenomen, görünen İle görünen şey arasındaki özse! bir bağlaşımdır. Bu 
nedenle fenomen çift anlamlıdır23 24.

Fenomenoloji en yalın anlamda bilincin objeye yönelmiş olmasıdır25. Fenome
noloji İçin en önemli sorun ve çıkış noktası, obje ya da nesne sorunudur26.

İlk çağlardan bu yana tüm filozoflar için varoluşun kendisi kadar, nesneler ve 
objelerin var olmaları ya da olmamaları, nedensellikleri ve taşıdıkları anlamlar so
run olmuş, bazı düşünürler obje ve madde temelli bakış açısından kalkmış, bazı 
düşünürler ise obje ve maddenin taşıdığı anlam üzerinde durmuşlardır. Fenome- 
nolojinin getirdiği bakış açısı, konu gereği üzerinde durulması gereken bir görüştür. 
Çünkü fenomenoloji görsel olarak algılanan objeleri ve anlamlarını ayırdığı gibi son 
kertede obje ve anlamı parantez içine alarak bunları görmemezlikten gelmektedir. 
Fenomenolojik bakış açısıyla nesne ve objeler gerçek değildir. Çünkü fenomenler 
yani görünüşler yalnızca duyularımıza yönelir. Dolayısı ile duyularımız da gerçek 
değildir. Fenomenoloji bu sonuçlara varırken indirgeme yöntemini kullanır ki bu da 
görünüş İle varlığı kesin olarak ayırmayı gerekli kılar.

Duyularımız bize yalnız görünüşleri, fenomenleri verir. Fenomenolojinın, feno
men deyince anladığı şey, duyu verilerine dayanan görünüşler değil tersine varlık 
objektivîeştirmeleridir27 28. Fenomenolojinin babası olan Husserle göre, bilinç kendi 
kendine nesneyi görür ve kavrar. Bize verilmiş olan varlığı bütün somut özellikle
rinden ayıklamak, onun özünü algılamak ve bu özü tasvir ederek ortaya koymaktır. 
Böylece nesnenin ferdî yanı ortadan kaldırılmış, özüne varılmış olur20. Böyiece ob
jeleri ve buradan kalkarak insanı dahi parantez İçine almış, nesneleri ve bilinci yok 
sayarken onların özünü varlıktan soyutlayarak var saymıştır. Bir başka deyişle nesne 
ve obje mutlak değildir. Mutlak olan onların içinde gizli olan özdür. Bu da büyük 
bir ihtimalle düşünsel olandır29 30. Bir ucuyla İdealist felsefeye dayanan fenomenoloji 
yaklaşımı, özellikle soyut Sanatın oluşumunda ve Sembolizmde büyük bir altyapı 
oluşturmuştur. Burada önemli olan, nesnenin anlamdan ayrılması neredeyse yok 
sayılarak anlamın özüne gidilmesi metodudur. Çünkü Barthes in de belirttiği gibi,

23 M.Rosenthal ve P.Yudin: age., 162.
24 Edmund Husserl: Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Çev. Harun Tepe (Ankara: Bilim ve 

Sanat Yayınları, 1997). 45.
25 M.Roshenthal ve P.Yudin: age.,163.
26 İsmail Tunalı: age., 5.
27 İsmail Tunalı: age., 8.
28 Selahattin Hilav: Felsefe El Kitabı (İstanbul, 1975), 128.
29 İsmail Tunalı: age.,9-160.
30 Roland Barthes: age., 125.
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bir anlamı incelemek, işlemek fenomenolojik bir kalkıştan koparılamaz. Ancak bu
rada anlam ve kavram terimlerini birbirleri ile karıştırmamak gerekmektedir. Çünkü 
anlam, "Bu nedir?"sorusunun karşılığıdır. Bir başka söyleyişle bir nesne, olgu ya da 
olayın bizde bıraktığı karşılıktır. Kuşkusuz anlam düşünsele İlişkindir. Oysa kavram, 
herhangi bir şey üzerinde (olay, olgu, nesne vb.) bilmenin tarihî gelişmesinin ürü
nüdür. Örneğin sanat kavramı, bilim kavramı vb. Öyle ise kavramlar bir alanda en 
üst düzeyde yaratılmış bilgi ve deneyimleri kapsarlar. Bu anlamda kavram, karşılaş
tırma, analiz, sentez, yorumlama gibi kavramlarla birlikte var olur. Kavramlar bilimin 
gelişmesi ile isimlendirilmişlerdir, ilk çağlarda insanoğlunun bildikleri henüz kav
ramsallaşacak ölçüde olmadığından kavramlar bilmenin tarihi İle paralellik göster
miştir. Kavramlar, kelimeler ile nesneler arasında bağ kurarlar. Kavramlar düşünsel 
olarak ortaya çıkar, görsel olarak ifade bulur ve bu İfade buluşun zihinde kavranışı 
İle düşünse! boyut taşırlar. Burada önemli bir nokta kavramların içeriğe ve sembole 
ilişkin anlamları kapsamasıdır.

Fenomenolojik bakış açısından önce, evrenin temel öğeleri olan tikeller Demok- 
ritos ve Aristotales gibi düşünürler tarafından cisimler ve nesneler olarak betimlen- 
miştir. Oysa deneysel bir felsefeci olan Russel'e göre ise tikeller olaylardır. Bir başka 
deyişle ele alınan nesneler, nedensel olarak birbirine bağlı bir olaylar dizisidir. Al
gıladıklarımız nesneler değil olaylardır31. Nesne, obje ve onların anlamlarına ilişkin 
farklı felsefi yaklaşımlarla birlikte burada hemen üzerinde durulması gereken bîr 
başka konu ise, bunları algılama durum ve biçimleridir. Nesne ister bir olay ister 
salt somut bir form ya da biçim olsun, ya da fenomenolojîde olduğu gibi nesne 
parantez içine alınıp yok sayılsın, anlam ve öz öne çıksın burada esas olan bunları 
algılama biçimidir. Çünkü sanat tarihi boyunca sanatçıların ve eleştirmenlerin doğa, 
obje, biçim ve özü ele alış biçimleri ve onlara kattıkları anlamlar her dönem ve çağa' 
göre değişmiş, bazen nesnenin kendisi ve biçimi öne çıkarken bazen de anlam nes
nenin önüne geçmiştir. Bu algılama biçimlerindeki farklılıklar bir anlamda akımları 
ve ekolleri oluşturmuş, toplumsal yaşantı ve dinamikler çerçevesinde yer değiştir
miştir. Bu çerçevede yapısalcılık da Önemli bir unsur olarak yer almaktadır. Çünkü 
insanoğlu biçim yaratma ve biçimi bir bütün hâlinde var etme isteğine her dönem 
ilgi duymuştur. Gerçekte duyularla algılanan nesne, obje ve bunların biçimleri ve 
formları nesnel bir gerçeklik iken bunlara verilen ve yüklenen anlamlar sembole 
gidişin en önemli aşamasıdır. Herhangi bir taş, formu ve biçimi ile yer kaplıyor iken 
yalnızca form olarak algılanması yetersiz ve sığ olmuş, taşın altındaki anlam insa
noğlunu ilgilendirmiştir. Bu tamamen bir algılayış ve sorgulama biçimi ile ilgili bir 
durum olmuştur. Örneğin toprak üzerinde yer alan herhangi bir taşın taşıdığı anlam 
ile o taşın bir mezar başına dikildiğinde taşıdığı anlam farkı ile aynı taşlara bakan 
kişi, kültür ve inanç farklılıklarındaki anlam ya da anlamsızlıklar, sembolün, insanlı
ğın anlama yönelişindeki biricik faktör olduğunu anlatmaya yeterli görünmektedir. 
Tam bu noktada yapı dediğimiz bir oluşumla karşılaşırız. Çünkü her durumda nes
neler ya da anlamlar bir yapı ile kuşatılmış (olay olarak ele alınsalar bile) ve görsel 
algımıza bir bütün hâlinde sunulmuşlardır.

31 Arda Denkekage., 14.
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Yapı, en gene! anlamıyla bir bütün ve bütünün parçalarını oluşturan temeldir. 
Yani bütün ve bütünün parçaları devamlı olarak değişirken yapı sabit kalır. Öte yan
dan bütündeki unsurların hepsi, bütünün yapısına temelden bağımlıdır32.

Öyleki Konstrüktif (yapısalcı) metot aynı zamanda yapının evrimini göz önüne 
almaz. Yapıyı eşzamanlı iç bağlantılardan oluşan bir bütün olarak görür. Dolayısı ile 
yapısalcılık betimleyicidîr33.

Yapısalcılık idealist bir felsefeye dayandığından, bîr yapıtı çevresel koşulların bir 
ürünü olarak açıklamayı yadsıyarak onu sadece kendisi olarak değerlendirmeyi ön
görür. Yapısalcı yaklaşımda amaç sanat ürününün yapısını çözmektir. Onun hangi 
koşullarda üretildiğini göz ardı ederek34.

Doğayı ve objeyi algılayan insanoğlu ilk başlarda kendi yapısal gereklerinden 
dolayı onda bir türdeşlik, benzerlik saptayarak bir yapı kurmayı da amaçlamıştır. 
Çünkü insanoğlu formülleştirme, biçim yaratma ve biçimi bîr yapı halinde bütün
selliğe kavuşturma isteği İle var olabilmiştir. Bir anlamda tüm bu felsefi yaklaşımlar 
bize metodolojik olaraktümdengelim metotlarından yararlanmamızı ve sınıflandır
malar da bu metotları kullanmamızı zorunlu kılmaktadır.

Bir başka metodolojik yöntem İse, gösterge bilimsel araştırma yöntemidir. 
Bu yöntem, biçimlerin tarihini bulup ortaya çıkarmak olarak açıklanmadadır35. 
GÖstergebiiim'de esas olan gösteren ile gösterilendir. Bu iki öge, benzer ya da ben
zemez, anlamlan bir ya da ayrı, birbirine uygun ya da değildir. Bir simge gösteren 
ile gösterileni kapsar. Gösterilen çoğu kez bir nesne değil, ancak nesnenin zihinse! 
bir tasarımıdır36- Burada konu gereği gösteren, biçim ve forma; gösterilen ise anlam 
ya da sembolik anlama dönüşmektedir. Bu iki kavram da çift anlamlıdır. Dolayısı ile 
çağrışımlara da açıktır. Bu felsefi oluşumlar aynı zamanda sanatı doğrudan etkile
miş, fenomenoloji ile koşut olarak gelişen Sembolizm sanat akımı buradan besle
nerek felsefi bir altyapı kurmuştur.

Kübizm ve Konstrüktivizm

19. yy'ın son çeyreğinde Empresyonizme ve gerçekçiliğe bir tepki olarak çıkan 
Sembolizm, felsefi temellere yaslanmış; ancak manevi olana ve anlama yönelirken 
bunu yeni biçimler yaratma boyutunda ele almamıştır. Çünkü çağın alt ve üst yapı 
gelişimleri buna olanak vermiyordu. Sembolizm de dâhil olmak üzere 20. yy'ın baş
larına kadar sanata egemen olan doğa temelli resim anlayışı, 20. yy. sanatçısında, 
düşüncenin sınırlanması, görsel algının ötesindeki düşüncelerin irdelenmesi gibi 
aslında çağın hızla gelişen, bilim, teknoloji, sosyal bilimler, ekonomik değişimler

32 M.Rosentha! ve P. Yudin: age., 503.
33 Orhan Hançerlioğlu: Felsefe Sözlüğü (İstanbul, 1982), 452.
34 Metin Sözen ve Uğur Tanyeli: age., 252.
35 Roiand Barthes: age., 77.
36 Roiand Barthes: age., 41-43.
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gibi alt ve üst yapı kurumianndaki etkileşimlerle, değişen yaşam şartları ve buna 
bağlı olarak gelişen insan düşüncesinin bir sonucu olarak farklı anlatım biçimlerinin 
doğmasına neden olmuştur. İşte Kübizm, Fovizm ve Konstrüktivizm gibi 20. yy'm 
öncü sanat akımları böylesi bir ortamda doğmuştur. Bir başka deyişle artık sanatçı, 
doğa ve objeyi göründüğü biçimiyle değil taşıdığı anlam ve bu anlamın çok çeşitli 
türevleriyle; yani nesnenin ne olduğu değil, ne demek istediği ile ilgilenmiş ve yeni 
biçimlere yönelmiştir. Hem özü hem de biçimi yeniden yaratmaya koyulmuştur.

Kübistler natüralist sanatı bir aldatmaca olarak görüyorlardı. Onlar nesnenin 
dış görünüşünü değil özünü, değişmeyen yapısını vermek istiyorlardı. Nesnele
rin değişmeyen özü ise duyularla değil akılla kavranabilirdi37. Aynı dönemlerde 
Almanya'da Ekspresyonistler, Fransa'da Fov'iar ilk tepkilerini 1990'iı yılların başında 
gösteriyorlardı. Bu yıllarda mantık, felsefe, sosyoloji, psikolojinin birer disiplin ola
rak sanatçıları büyük ölçüde etkilemeleriyle de sanatın somuttan soyuta, genelden 
özele doğru bu büyük arayışı birçok farklı ülke ve sanatçıda koşut bir süreci başlat
mıştır.

Bilinmeyen şeylerden yeni bir şey yaratmak ya da bilinen şeylerden yeni İlişki 
biçimleri kurmak38 olarak tanımlanabilen yaratıcılık 20, yy sanatçısını düşünceye 
hizmet edecek çok çeşitli materyali, analiz-sentez gibi yöntemleri kullanarak farklı 
anlatım ve düzenlemeler yapmaya götürmüştür.

flk bakışta tüm bu sanat akımlarının özünde Empresyonizme karşı çıkışın renk 
ve biçim arayışlarında olduğu gözlenmekte ise de Almanya'da Kirchner ve grubu 
Die Brücke'ün yayınladığı manifesto niteliğindeki bildirilerinde39, bir anlamda gele
neklere karşı çıkan ilk modern sanat manifestosu oluyordu.

Çağın karmaşası içinden yaşamın gerçeğini ve çelişkilerini anlatan Kirchner ve 
resmi kendi doğası İçinde, "renkli bîr kâğıt kesmek renge bir biçim vermektir"40 diye 
yorumlayan Matisse, dünya resim sanatına ve günümüz sanatına büyük katkılar ge
tirmiş öncü sanatçılardır. Gombrich'in de belirttiği41 gibi, sanat tarihinde çok daha 
köklü bir değişimin yaşanmasına sebep olan Kübizmde öncelikle Cezanne'ın, Ön
ceki sanatçıların doğanın biçimlerini bir kalıba dönüştürmelerini önleyerek basit 
nesnelerle ya da temel geometrik birimlerle cisimselliği de koruyarak tablo yap
mayı denemesi, Picasso'yu ona götüren bir yol olmuştur. İşte Kübistlerin resmî dü
şünsel olarak kurmaları, bir nesnenin görünüşünü, beynin görüşü ile gözün görüşü 
arasındaki somut farkta aramaları, onlara tüm sanat geleneğini yıkacak bir altyapı 
sağlamış oluyordu.

Kübizm, birtakım özgürlükler getirmiştir. Bu, gerçekliği belli bir ölçüde dolaysız 
olarak yansıtmak gibi eskiden beri yüklenilmiş bir ödevi bırakması özgürlüğüdür. 
Dünyayı yepyeni açılardan yansıtmak için yeni anlatım yolları ya da yeni dil bireşim-

37 Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğîu: Sanatta Devrim (İstanbul, 1991), 26- 27.
38 İnci San: Sanat ve Eğitim (Ankara, 1985), 9-10.
39 Enrico Crispoltr: Maestri Del Coİora, 137, Kirchner, 3.
40 Adnan Turani: Dünya Sanat Tarihi (Ankara, 1971 ), 496.
41 E. H. Gombrich: age., 453.
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ieri bulma özgürlüğüdür42. Kübizm, gelenekleri yıkarken öncelikle geometrik form
lardan yararlanıyordu. Çünkü bunun temelinde doğa vardı. Her ne kadar doğadan 
kaçsa da, bu kaçış doğanın doğrudan yansımasından bir kaçıştı. Gerçekte kaynak
landığı ve temellendiği yer doğa biçim ve formları oluyordu.

Cezanne, 1904'te Emile Bernord'a yazdığı bir mektupta doğada her şeyin küre, 
koni ve silindire uygun olarak biçimlenmiş olduğunu söylüyordu43. Böylece Kübizm, 
temelde doğaya yaslanıyor; temel geometrik biçimlere yöneliyordu. Ancak bunu 
yaparken kavramdan da kopmuyordu.

Kübizmde obje, nesne ve konu ortadan kaikmış, yerini köşeli biçimlere ve plan
lara bırakmış oluyordu44. Kübizm, resmi kurarken objeleri parçalıyor, objenin birçok 
görüntüsünü bir yönüyle ortaya koyuyordu. Bazen kolajlarla resmi kuruyor, bazen 
parçalıyor, objeleri resim yüzeyinde bir bulmaca gibi dağıtıyordu. Kuşkusuz bu bi
çimlerle oynama kasıtlı bir çarpıtma değildi. Bir nesnenin parçalarını yeniden kuran 

bir inşa sanatıydı45.

Gris, geometrik ve neredeyse armacılığı anımsatan bir sanat oluşturmuş
tur46. Kahnvveiler'in deyimiyle Kübist yapıtlar, nesneleri bize tanıtan birtakım 
işaret ve şifrelerle yüklüdür.47. Böylece Kübizm de sembolizmi içinde taşımış 
oluyordu. Üstelik bu anlama doğru gidişin yöntemi de geometriden ve temel 
geometrik birimlerden kurulmuş oluyordu. Bu aynı zamanda çağımız soyut sanatı
na da anlam ve form açısından tüm kapıları aralamış oluyordu. Kübistlerdeki, nes
nelerin özünü, iç yapısını anlatma çabası Konstrüktivistlerde de benzer bir oluşumu 
çağrıştırmaktadır. Ancak Konstrüktivistlerde sanatçı bir matematikçi gibi düşünür 
ve bu İlkelerle sanatını kurar.''

Konstrüktivist sanat yapıtları, birer matematik-yasa! biçimlendirmeyi gösterirler. 
Bu biçimlendirmeler aynı zamanda birer sembol değeri taşır ve uyumlu, ölçülebilir 
geometrik biçimlerle yüzey üzerinde olan bir etkinliktir. Bu etkinlik tüm duygusallık
tan kurtulmuştur48.1920'İerde Rusya'da Viladİmir Tatlin’in geliştirdiği Konstrüktivizm, 
"gerçek mekanda gerçek gereçler" ilkesinden kalkarak resim sanatını sehpa ve tuval 
tutsaklığından kurtarmış, kavramsal sanatın oluşumuna temel hazırlamıştır4 .

Tüm bu yönelimleriyle Kübizm ve Konstrüktivizm, kavrama ve anlama yönel
miş, bir anlamda sembol dilini kullanarak biçimleri soyutlama eğilimine gitmiştir. 
Bu aynı zamanda primitif sanatın da bilinçli bir dönüşümünü çağrıştırmaktadır.

42 Nobert Lynton: Modern Sanatın Öyküsü, Çev. Cevat Çapan (İstanbul: Remzi Kitabevî, 

1982). 63.
43 Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğlu: age., 27.
44 Gönül Güİtekin: Kübizm Sanat Anlayışının Türk Resim Sanatına Etkisi (Ankara, 1987), 8.

45 Sezer Tansuğ: age., 245.
46 Norbert Lynton: age., 68.
47 Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğlu: age., 47.
48 İsmail TunaSı: age., 199.
49 Canan Beykal:"VHadimirTatlin ve Konstrüktivizm", Boyut, İV, 31, (1985), 18-19.
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Soyut Sanat ve Minimalizm

20. yy'ın iik yarısında, Avrupa'da geleneksel, doğala, empresyonist ve natüralist 
resim anlayışlarının, fovizm, ekspresyonizm ve kübizm tarafından yıkılması ile birlik
te soyut sanata adım adım yaklaşılmış oluyordu. Özellikle kübizmin objeyi parçala
ması ve objeyi görüldüğü gibi değil, düşünüldüğü gibi anlatma çabası, bir anlamda 
soyut sanatın da hem biçimsel hem de düşünsel temelini atmış oluyordu.

Soyut sanat, herhangi bir sanat çalışması konusundan tamamen bağımsız ola
rak biçim ve renkte ortaya çıkan, özellikle estetik değerlerin varsayımı üzerine daya
nır. Ayrıca Müslüman ülkelerde insan figürünün resmedilmesinin yasaklanmasıyla 
ortaya çıkmıştır50.

Soyut sanat bir ekol çerçevesinde de gelişmemiş; Mleviç, Mondrian, Delaunay, 
Kandİnsky, Klee ve Miro gibi AvrupalI sanatçıların 1914'lerden sonra yeni biçim 
arayışları çerçevesinde gelişme göstermiştir. Bu sanatçılar sanatı, evrendeki doğal, 
coşkusal ve ruhsal güçlerin ardında gizlenenin nesnelleşmesi olarak kavrıyorlardı 
ve resmin dış nesnelere ihtiyacı olmadığını, soyut bir çizgi ve renk dili olacağını 
söylüyorlardı51. Bu anlamda her sanatçı bir üslup birliği olmaksızın, özgürce kendi 
soyut anlayışına uygun resmini oluşturuyordu. Bir başka deyişle her sanatçı kendi 
biçimini, rengini ve coşkusunu kendisi özgürce yaratıyordu.

Maleviç'in beyaz bir kare içine yerleştirilmiş ve onun yaklaşık yarı alanını örten 
siyah bir kareyi gösteren resmi, bir imgeden çok bir işareti andırıyordu. Bu, kesinlik
le görünebilir herhangi bîr nesnenin soyutlaması değildi52. Burada önemle üzerin
de durulması gereken konu, Kübizmin üstünde yeni bir şeyin var olmasıdır. Bu, artık 
objenin soyutlanmasından çok anlamın, düşüncenin ve kavramın soyutlanmasıdır. 
Bir başka anlatımla artık soyutlanan şey nesne değil bir düşünce oluyordu. Yani an
lamlar geometrik planlarla soyutlaşıyorlardı.

Mondrian, biçimlerle dengeyi ararken bilincin eleme gücünü anlıyor, bunu di
key ve yatay çizgilerle yansıtıyordu. Dikey; evrensel, nesnel, düşünsel, erkeksi, yatay 
ise; bireysel, öznel, maddesel ve dişisel oluyordu53.

Kadinsky'de biçimler doğaçtan, spontane kurulurken Miro, işaretlerle bir dil ku
ruyor ve simgeseliiğe gidiyordu54. Worringer ise soyut sanatı psikolojik bir etken, 
bir içtepi ile açıklamaktadır. Salt geometrik biçimler, duyusal doğanın ve nesnelerin 
Özlerini oluştururlar. Ancak bu öncelikle doğadan hareketle gerçekleşmektedir. Gi
derek bu yaklaşım doğanın ve nesnenin deformasyonunu da içerir55.

Soyut sanat böylece nesnelerin üç boyutlu olduğunu görmezlikten gelip pers- 
pektifsiz, ışıksız, volümsüz, yalınlaştırılmış biçimlerle kendini yaratır. İşte mutlak

50 Peter Murray and Linda M  ur ray: Dictionary of Art And Artists (London, 1997), 1.
51 Sezer Tansuğ: age., 247.
52 Norbert Lynton: age., 80.
53 Nazan İpşîroğlu ve Mazhar İpşiroğlu: age., 55,56.
54 Norbert Lynton: age., 84-179.
55 İsmail Tunalı: age., 141-143.
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olan budur. Bir anlamda fenomenolojinin İndirgemesi de budur. Dolayısı ile soyut 
sanat, artık nesneye biçim vermiyor, anlama biçim vermiş oluyordu. Çünkü artık 
nesne kabul görmüyor, göz ardı ediliyor, anlam Öne çıkarılıyordu. Bu anlamda so
yut sanat kendi biçimini kendisi yaratıyor ve bu biçim doğal olarak soyut oluyordu. 
Bunu yaparken ilk temel geometrik biçimleri kullanıyordu.

H. Read, bir beiirlemesinde56/1nsanda horrorvaculi denilen duygu, boş bir me
kana tahammül edemeyiş vardır. Bu duygu bazı vahşi ırklarda ve uygarlığın az ge
lişmiş alçalma devirlerinde en kuvvetlidir. Bu duygunun sökülüp atılması olanaksız
dır." demektedir. Burada bahsedilen duygu ya da içtepi, sanatçının biçim yaratma 
serüvenine de bir anlamda koşut olmuştur. Boş mekan anlamsızlığı, rahatsız edici
liği getirmiş ve İnsanı biçim yaratmaya götürmüştür. Ancak çağdaş soyut sanatta 
ve ilkellerdeki bu içtepinin uzanımı ancak yine doğal geometrik formlara yönelimle 
açıklansa gerektir. Çünkü soyut sanatı yaratan sanatçılar, kavramı soyutlaştırırken 
niçin geometrik formlara yönelmişlerdir? Buradan çıkan önemli bîr sonuç ise kav
rama ya da anlama denk düşen en çarpıcı soyut biçimler geometrik biçimlerdir. 
Bu da insanoğlunun doğadaki temel geometrik biçimlere yüzyıllar sonra yeniden 
dönüşüyle açıklanabılmektedir. Soyut sanatın bu büyük dönüşümü kendi içinde 
çeşitlenmiş, Minimalizme dek uzanmıştır. Öyle ki artık sanatçı anlamı soyutlaştır
dığı gibi geometrik biçimleri de yalınlaştırmış, en az biçimle en çok şeyi anlatmayı 
amaçlamıştır.

1960'ların ortalarında ortaya çıkan Minimalizm, en basit ve en yalın biçimlerin, 
ya tek başına ya da birbirlerinin peşi sıra yerleştirilmesiyle kendini göstermiştir57. 
Minimal sanatın, soyut sanatın vardığı en uç nokta58 olarak tanımlanmasında en 
önemli etken, artık tek bir biçim ya da renkle her şeyi anlatma gibi çok önemli bir 
sonuca varmış olmasıdır. Biçim ya da form ne denli yalınlaşırsa anlam o denli kar
maşıklaşır ya da anlam o denli yoğundur. Bir başka ifade ile anlamın yoğunluğu an
cak Öz, duru ve sade biçimlerle verilebilir sonucu olmuştur. Ve soyut sanatın bu son 
uç noktası, düşünseli arayan özü ile de günümüz kavramsal sanatına bîr basamak 
oluşturmuştur denilebilir.

Kavramsal Sanat

Günümüz sanatında geniş bir yer tutan kavramsal sanat, öncelikle kavramdan 
yola çıkılarak isimlendirilmiştir. "Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, nes
nelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan 
genel tasarım"59, olarak tanımlanan kavram sözcüğünden türetilmiş kavramsal sa
nat, "görsel ya da dokunsal olmaktan çok, zihinsel bir imge yaratmayı amaçlayan

56 Herbert Read: Sanat ve Toplum, Çev. Selçuk Mülayim (Ankara: Ümran Yayınları, 1981). 
179.

57 Norbert Lynton: age., 258-3.
58 Metin Sözen ve Uğur Tanyeli: age., 163.
59 "Kavram" Türkçe sözlük, I (Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları, 1993), 668.
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sanat anlayışıdır. Söz konusu anlayışla üretilen yapıtlar, fonksiyonel malzeme ve 
teknikler kullanmak yerine formüller, video bantları konuşmalar ile sanatsal etkiyi 
yaratırlar"60 diye açı kİ an maktadır. K. Levin ise61 kavramsal sanatı, tek başına bir eği
lim olarak görmekten çok"Neo-Minimafist"ve"Nerrative Art" içinde yer aldığından 
söz eder ve kavramsal sanat içinde pek çok eğilimin birlikte var olduğundan bah
seder.

Tanımlarını çoğaltabileceğimiz kavramsal sanat, birtakım farklı uygulamalar ile 
1960'larla birlikte Japonya ve Almanya başta olmak üzere, düşünsele ağırlık veren, 
kavramı öne çıkaran, malzeme, yöntem, sergi mekanı ile sanat-toplum, sanatçı- 
tüketîci gibi kaygıları tanımayan bir anlayışı kapsar.

Bugünün kavramsal sanatını hazırlayan sanatçılar içinde anılan Marcel Duch- 
amp, daha 1914'ierde sanatını tanımlarken, ürünün bitmiş hâlinden çok, oluşurken 
meydana gelen düşüncelere ilgi duymuştur62. Duchamp, bunu yaparken sanat nes
nesi olmayan birtakım ilgisiz nesneleri sanat yapıtı hâline sokmuştur. Burada sıra
dan nesnelerin sanatçının ve İzleyicinin dünyasına yeniden sokulmasıyla, bir başka 
deyişle, yeniden nesnenin kendisine düşünsel boyutta bir can verilmesi ile sanat 
oluşturulmuştur. Burada önemli olan, sanatta tekrar nesneye dönüştür. Ancak bu 
kez, nesne yok edilmeden bir anlamda donatılıyor, tekrar yaratılıyor ve bu düşünsel 
olan anlamı ortaya çıkarmak adına yapılıyordu. Öyle ki artık sanatçı nesne ile de 
yetinmiyor; onun fotoğrafları, video bantları ve yazılı metinler ile nesne destekleni
yordu. Bu sanatın bir başka ortak özelliği ise kalıcı olmamasıdır. Yani birçok yapıt o 
anda yapılıyor ve yıkılıyordu. Bir tuval resmi gibi kalıcı değildi, çünkü o bir düzenle
meydi. Burada nesnenin yeniden yaratılmışı ve tekrar yok edilmesi, fenomenoloji- 
deki nesnenin İnkarı ve anlamın kalıcılığına dek giden bir düşünce tarzıdır.

Tüm çağdaş sanat akımlarında konuyu pekiştirecek önemli bir ortak yön gö
rülmektedir. Her dönemde sanatçı, nesneden yola çıkmış; nesneyi doğal biçimiyle 
tanımış, araştırmış, doğal biçimini tüketip nesnenin ifade ettiği anlamlara yönelmiş, 
anlamları biçimlerde aramış, biçimleri soyutlamış, biçim soyutlamasının ardından 
anlamları soyutlamış ve bunu yaparken temel geometrik birimlerden yola çıkmış ve 
sonuçta tekrar nesneye dönmüş, onu yeni bir kavram çerçevesinde yeniden yarat
mıştır. Bu yönüyle tüm çağdaş sanatlar, sembole yaklaşmış ve anlamı birçok farklı 
yöntemle ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.

60 Metin Sözen ve UğurTanyeli: age., 126-127.
61 Kim Levin: Beyond Modernisin {New York, 1988), 28.
62 Gönül Güİtekin: "Türk Kavramsal Sanatçılarının Yeni Çevre Yaratma Sorununa Yaklaşım

ları" Türkiye'de Sanat (Mayıs-Ağustos 1994), 56-61.
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2.1. KÜLTÜRÜN TANIMI

Kültür kavramı 20.yy'ın başlarından günümüze dek tartışılmış, pek çok farklı ta
nım ve yaklaşım İle gündemde kalmıştır. Özellikle sanatın kültür kavramı ile yan 
yana anılması ve sanatı oluşturan dinamiklerin başında kültür kavramının yer alma
sı nedeni İle de ayrı bir önem taşımaktadır.

Kültür en genel tanımıyla insanoğlunun başlangıçtan günümüze dek yapıp ya
rattığı her şeydir. Bir başka deyişle, "İnsanoğlunun kendi için, kendi mutluluğu, ra
hatı ve potansiyel güçleri adına kendinin var ettiği, var edebildiği her şeydir"1.

Kültürün bu geniş tanımındaki belirsiz yön başlıca tartışma konusunu oluştur
maktadır. Kültür tanımındaki bu belirsizliği çerçevelemek ve sistematik hâle geti
rebilmek amacı ile "Kültür neyi kapsar?" sorusu akla gelen ilk sorudur. Kültür insa
noğlunun yaptığı ve yapmaktan kaçındığı her şeyi kapsar. Öyle ise burada ana özne 
insandır. Kültür, insanın yaşadığı coğrafya, topluluk olma, toplumsallaşma ve birey 
olma durumlarına; eşya kullanma, toprağı ekip biçme, ekonomik araçları kullanma 
durumuna dek uzanan ve ekonomi, din, sosyoloji, felsefe, sanat, psikoloji gibi disip
linleri ilgilendiren bir alandır denilebilir.

Özne-ürün bağlamında kültür sınıflamasını bireysel kültür, ulusal kültür ve ev
rensel kültür olarak ele alan yaklaşımlarla2 birlikte kültürü maddi ve manevi kültür 
olarak ayıran yaklaşımlar da vardır. Esasen kültür bir bütündür ve ürünlerin yapısı 
gereği maddi ve manevi kültür olarak iki bölümde ele alınabilir. Ancak bunlar bir 
bütünün bölünemez parçalarıdır. Kültürün bir bölümünü oluşturan düşünsel yapı 
maddi ana yapıdan ayrılamaz ve bunlar birbirlerini sürekli etkilerler.

İnsanın ve giderek topluluğun olmadığı yerde kültürden söz edilemez. Toplum
sallaşan insan, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayacak girişimler içinde olmuş ve 
kendi kültürünü yaratmıştır. Kültür, yaratılır, gelişir, değişir, dönüşür ve yok olabi
lir. Toplumların kültürel gelişmişlikleri, yaşam biçimleri ve ekonomik altyapıları ile 
ilişkilidir. "Toplumda ortaya çıkan her üretim tarzı belli bir tarihsel kültür biçimine 
karşılık verir ve her üretim tarzının ortadan kalkıp yerine yenisinin gelmesiyle bağ-

1 Sıtkı M. Erinç: Kültür ve Sanat (İstanbul, 1995), 10.
' 2 Sıtkı M. Erinç: age./11.
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lantısı içinde bu kültür biçimleri de ortadan kalkarak yerini yenilerine bırakır"3. Öyle 
ise kültür yaşayan canlı bir yapıdır.

Kültürü yaratan insan ve insan topluluğu bir coğrafyada bu kültürü oluşturur. Bu 
coğrafya o topluluk için öncesi (geçmiş kültürler) ve hazır bulunuşlukları ile insan 
topluluğu için kültürün oluşmasında çok etkili bir ikinci öznedir. Bir topluluk için ya
şadığı coğrafyanın sunduğu olanaklar (hayvan, bitki örtüsü, toprak, dağ, taş, sular 
vb.}, o coğrafyada yapılan savaşlar, kazanımlar, kaybedilenler, tapınmalar, nesneler, 
inançlar, mitler ve geleceğe ilişkin ortak özlem ve tutumlar o toplumun ya da top
luluğun kültürünü oluşturan pek çok etmenden bazılarıdır. Öyle ise kültürün olu
şumunda üç temel etken vardır: İnsan, coğrafya ve topluluk olma durumları. Bu üç 
ana unsur kültürü yaratır. Bu üç unsurdan topluluk ve toplum olma durumu ulusal 
kültürü işaret eder. Ulusal kültür, belli bir coğrafyada yaşayan tüm insanların ortak 
maddi ve manevi değerlerini içerir. "Bayrak, ulusal marş, para, davranış biçimleri, 
inançları, ortaktutum ve alışkanlıkları, ortak tarihleri ve ortak geçmişleri ulusal kül
türü kapsar"4.

Kültürsüz toplum olamaz. Her toplumun gelişmişlik düzeyine uygun bir kültü
rü vardır. Bu kültür gelişir, büyür, değişir, yok olur ya da dönüşebilir. Ancak kültür 
insanlığın ortak bir sürecidir. Geçmiş kültürler olmasa idi bugün hiçbir toplumun 
kültüründen söz edilemezdi. Öyle ise kültür birikimlidir. İşte kültürün insana ait olan 
en genel boyutu ise, onun evrensel kültür diye ifade edilen boyutudur.

Ulusal ve evrensel kültür tartışmaları günümüzde de bütün harareti ile devam 
etmektedir. Gerçekte birbirinden ko parıl a mayaca k bu iki kavram birbirlerinin kar
şıtı gibi gözükmekle birlikte birbirini tamamlayan ve geliştiren bir bütünün parça
larıdır. Hiçbir kültür yoktan var olamayacağı gibi herhangi bir kültürün bir başka 
kültüre üstünlüğü ya da hegomanyası da günümüzde kabul görmeyen görüşlerdir. 
Ulusal kültürün kendi içinde tek olan, o topluma özgü olan yanlan, yine o toplum 
için ne denli değerli ise aynı şekilde o kültürün başka kültürlerle olan benzer yan
ları da o denli bütünleyici ve dikkat çekicidir. Kültürün bu gelişmeye açık dinamik 
yapısı onun başka kültürlerle de etkileşimini zorunlu kılmaktadır. "Kültürler tarihsel 
konumları gereği karmaşık yapılar oluştururlar. Birbirlerini etkileyip değiştirirler"5. 
Bu değişim sanıldığı kadar ürkütücü bir süreç değildir. Çünkü her yerel kültürde 
evrensel pek çok öge bulunmaktadır. Bu öğeler insanlığın gelişimine koşut bir ge
lişme gösterirler. Bu evrensel ve hümanist değerlere açılım yerel kültürü yok etmez, 
bilakis güçlendirir ve dinamik hâle getirir. Önemli olan bilgi çağı olan çağımızda, bu 
evrensel öğeleri bulup açığa çıkarmak, yerel kültür yolu ile evrensel kültüre ulaşa
bilmektir. İletişimin inanılmaz boyutlara ulaştığı günümüzde teknolojiyi kullanan 
insanlar için sınırlar kalkmış ve bu anlamda kültürler arası etkileşim üst düzeye 
ulaşmıştır. 20. yy'da bilgiyi ve farklı kültürleri tanımaya giden insanoğluna, 21. yy'da 
bilgi ve kültür, teknoloji aracılığı ile kendisi gelmektedir. Kültürel üstünlük savaşla-

3 Aziz Çalışlar: Günümüzde Sanatsal Kültür ve Estetik (İstanbul, 1983).
4 Sıtkı M. Erinç: age., 26.
5 Nedim Gürsel: Yerel Kültürden Evrensele (İstanbul, 1985), 129.
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rmı kızıştırmak ve yapay tartışmalar yaratmak yerine çok önemli bir başka kavram 
olan kültürel belleği koruma ve geliştirme yolları aranmalıdır. Her ulusun bir kül
türel belleği vardır. Bu belleği korumak ya da kaybetmek aynı zamanda İnsanlığın 
gelişmişlik düzeyini de belirler. Kültürel belleği korumanın tarihi, unutmanın tarihi 
ile birlikte gelişme gösterir. Kültürel belleği koruyabilmenin önemli bir kolu da ku
rumsallaşma ile ilişkilidir. Tarih belgeleri, arşiv, edebî eserler ve kültür varlıklarının 
korunup geliştirilmesi ve bu anlamdaki kurumsal çalışmalar kültürel belleğin oluş
masında ve gelişmesinde önemli bîr etkendir.

Özellikle maddi kültür varlıklarının korunmasında kültürel bilince dikkat çeken 
Hilmi Yavuz, maddi kültür verilerinin (cami, sur, kale, mescid vb. korundukları öl
çüde, korunma nedenlerinin kültürel bilinç değil politik ve dinsel nedenlere bağlı 
olduğuna değinmektedir6. Gerçekten de kültürel bilincin gelişmesinde kültür kav
ramına yüklenilen anlamın önemi büyüktür. Hangi kültür ne amaçla korunmalı 
soruları bu anlamın tekrar sorgulanması gereğini ortaya koymaktadır. Bu anlamda 
üzerinde yaşadığımız Anadolu'da yaşamış tüm kültürler aynı zamanda bizi oluştu
ran verilerden bir kısmıdır. Bu kültür verilerini politik ve dinsel anlamda değil, kültü
rel bilinç anlamında korumalı ve geliştirmeliyiz.

Türk kültürüne yaklaşım da yukarıda sözü edilenlerden ayrı bir bakış açısı İle ele 
alınamaz. Bu nedenle kitabın ilerleyen bölümlerinde de kültüre yaklaşım geçmiş
ten günümüze değil, günümüzden geçmişe bir bakış açısıyla olacaktır. Çünkü geç
mişten bugüne bakış statik bir olguyu açıklamaya dönükken bugünden geçmişe 
bakış, halen yaşayan kültür değerlerinden düne bakışı ve bu değerlerin geçmişte 
aranması gibi dinamik ve canlı bir yaklaşımı getirir. Kaldı ki kültür de cansız bir veri 
değil, yaşayan canlı bir veridir. Bugün Türk toplumunda hangi kültür verileri yaşa
makta, bunların sembolik anlamları nelerdir, tarihsel temelleri nelerdir gibi sorular 
kitabın ana sorunsalını ve Özünü oluşturmuştur.

2.2. TÜRK SÜSLEME SANATININ TARİHÎ TEMELLERİNE 
GENEL BAKIŞ

Süsleme olgusu insanlık tarihi ile koşut bir gelişme göstermiştir. İnsanoğlu ya
şadığı süre boyunca kendisini, çevresini ve yakınlarını koruma içgüdüsü ile doğa
dan ve zor yaşam şartlarından korunma ve aynı zamanda bu şartlardan yararlanma 
yollarını aramıştır. İlkel insanlarda bu korunma ve güçlü olma İsteği "kutsallık" ve 
"büyü" diyebileceğimiz kavramlar çerçevesinde oluşmuştur. Kutsal olan ve ona ta
pınılan şey, nesne ya da olgu, aynı zamanda bir süsleme aracı olarak da kullanılmak
taydı. Tapınma objeleri ile büyü, nazar gibi kutsallık çerçevesinde toplanan şeyleri 
birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Çünkü süsleme ve süslenme olgusunun teme
linde ilk çağlardan beri güçlü inançların ve doğayla o|an yaşam savaşının, korunma 
ve ölüm gibi kavramların olduğu bilinmektedir.

6 Hilmi Yavuz: Felsefe ve Ulusal Kültür (Ankara, 1977), 88-89.
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Süsleme olgusu zaman içinde gelişmiş, insanların kendilerini ve çevrelerini gü
zelleştirme içgüdülerine cevap aramıştır. Güzel olmak isteyen İnsan aynı zamanda 
varlığın, mutluluğun da bir simgesi durumuna gelmiştir. Kuşkusuz güzel kavramı 
her dönem ve çağda, o çağın anlayışına koşut bir gelişme göstermiştir. Süsleme ve 
süslenme olgusu da toplumsal anlamda bakıldığında dönemlere göre ciddi farklı
lıklar göstermiştir. Süsleme ve süslenme her dönemin anlayışına uygun, toplumsal 
ve ekonomik koşullar içerisinde var olabilmiştir. Süsleme ve süslenme olgusunda 
dînî inanışların, törelerin, adet, gelenek ve göreneklerin, ekonomik altyapı ilişkile
rinin, kültüre! ve estetik değerlerin hepsi birbiriyle aynı öneme sahip olmuştur. Bu 
anlamda süslemeyi kendi başına bağımsız bîr kavram olarak ele alıp tanımlamak 
ve incelemek oldukça güç ve yanlış bir yaklaşımdır. Süsleme, her toplum için çok 
önemsenmiş, süsleme unsurları toplumların kültürel kimliklerini açığa vuracak 
denli topiumiara damgasını vurmuştur.

Pek çok sanatçı ve sanat tarihçisi süslemenin ilkel inançlardan kaynaklandığına, 
önceleri bu ilkel dürtü ile "büyü", "nazar", "adak", "tapınma" kavramları çerçevesinde 
geliştiğine dikkat çekerler. Giderek olgunlaşan bu kavram önemli bir estetik çabaya 
dönüşmüş ve sanatsal teknik ürünlere yansımıştır. Önceleri insanoğlunun ihtiyacı 
ile açıklanan süsleme olgusu giderek bir zevk hâline dönüşmüştür. Ancak her ne 
olursa olsun günümüzde bu kavramın psikolojik boyutu yadsınamaz. Kuşkusuz gü
nümüze kalan yüzlerce etnografik eser aynı zamanda tarihî birer belge konumun
dadır.

Sanat ve süsleme sanatları ilk çağlarda benzer olgular etrafında gelişmişse de 
giderek toplumların, daha doğrusu insanların topluluk olma ve toplumlaşma sü
reçleri ile birlikte, yaşadıkları coğrafyalar, ekonomik araçları kullanma biçimleri, 
toprağı ekip biçmeye başlamaları, göçebe toplumdan yerleşik hayata geçmeleri ile 
birlikte süsleme sanatlarının gelişimi her topluma göre farklı süreçler izlemiştir. Bu 
farklliaşım toplumsal dinamiklerden kaynaklanmaktadır.Türk süsleme sanatları da 
bu oluşum süreçlerinden ayrı düşünülemez. Türk süsleme sanatları Türklerin Orta 
Asya'da varlık gösterdikleri dönemlerle birlikte gelişme göstermiştir. Bu süreçte di
ğer toplum dinamiklerinde olduğu gibi coğrafya, kültür, din, mitoloji, ekonomi ve 
inançların etkisi büyük olmuştur. Özellikle süsleme sanatlarının doğuşu ve gelişi
minde, yaşanan coğrafyanın önemli bir etkisi vardır. Yaşanan coğrafya ve o coğ
rafyanın sunduğu olanaklar, aynı zamanda süsleme sanatlarının da temelini oluş
turmaktadır. Türklerin Orta Asya bozkırlarında göçer yaşam tarzları onların sanat 
anlayışlarına olduğu gibi yansımıştır. Orta Asya coğrafyasında bulunan hayvanlar, 
doğa ve bitki Örtüsü Türk inanç sistemlerine ve süsleme öğelerine yansımıştır. Aynı 
şekilde hayvancılıkla geçinen Türkler, konar göçer yaşamın gereği çevrelerinde bu
lunan hayvanları konu edinmiş ve güçlü bir hayvan kültü ortaya çıkmıştır. Özellikle 
göçebe toplumlarında gözlenen küçük e! sanatları (dokumalar, keçe, metal ve ah
şap küçük el sanatları vb.Türk süsleme sanatının temelini oluşturmuştur.

Türklerin Orta Asya'daki inançları da süsleme sanatlarının gelişmesinde önemli 
bir role sahiptir. Özellikle Türklerin İslamiyet öncesi Manihaizm, GökTanrı Dini, Şa
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manizm, Budizm gibi inanç sistemlerinden beslendikleri bugün bilinmektedir. Bu 
inançlar ve bu İnançların getirdiği bir dizi ritüei ve tapınma biçimleri sanata direkt 
olarak etki etmiş ve pek çok inanışı günümüze dek taşımıştır. Aynı zamanda dînî 
inanışlarla koşut gelişen mitlerde süsleme sanatlarına yön vermiş en önemli etken
lerdir. özellikle Orta Asya Türk boylarının yaşayış biçimleri yaratılış mitlerinin oluş
masında doğrudan etkili olmuştur.

2.2.1. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SÜSLEME SANATLARI

Türklerin Orta Asya gibi geniş bir coğrafyada tarih öncesi dönemlerden 
Anadolu'ya göç etmelerine dek göçebe kültürü ile yaşadıkları bilinmektedir.

Türklerin yerleşik bir yaşam sürmemeleri ve Orta Asya'ya ilişkin yetersiz veriler, 
Türklerin İslamiyet öncesi kültür varlıklarının tanımlanma ve tarihlendirilmesinde 
çelişkili ve kesin olmayan bilgileri içermektedir. Ancak Çin kaynakları ile tanınan 
Asya Hunları tarih sahnesinde rol oynayan Türkier olarak kabul edilmektedir7 8.

İslamiyet öncesi Türkier göçebe bir yaşam sürdükleri için yerleşik yaşama özgü 
mimari yapılar bırakmamışlardır. Göçebe yaşam gereği çadır ve taşınabilir ei sanatı 
ürünlerinde eserler vermişlerdir. Kuşkusuz Orta Asya coğrafyasının geçirdiği savaş
lar, göçler pek çok eserin yok olmasını da beraberinde getirmiştir.

Çadırlar ve çadır İçinde kullanılan keçe ve dokumalar İslamiyet öncesi Türk sana
tının en belirgin buluntularıdır.

Rus Arkeolog Rudenko'nun ilk olarak 1929'da ve daha sonra 1947- 49 yılları ara
sında Altay Dağları Pazırık Vadisi'nde yaptığı kazılarda bulduğu düz dokuma yaygı 
parçaları MÖ 5. yy'a ait önemli buluntulardır3. 8u kurganlarda halı, kumaş, keçe ve 
hayvan kavgaları ile süslü tekstiller de bulunmuştur9.

Erken devir Türk süsleme sanatının temel unsurları MÖ 3. binin sonlarına doğ
ru çıkmaya başlamıştır. Türk topluluklarının zamanla gelişen yer, gök, su inanç ve 
kozmolojisinin temelleri de bu dönemlerde başlamıştır. Özellikle dikili taşlar, mezar 
taşları, çadır, kaya resimleri, madeni eşyalar ve dokumalar en önemli buluntular
dır10.

Orta Asya Türklerinde Göçebe Sanatı adıyla adlandırılan hayvan üslubu İslami- 
yetin kabulüne dek, hatta Anadolu Selçuklu sanatının İlk dönemlerine dek etkisini 
sürdürmüştür.

Hayvancılıkla uğraşan bir toplumun, tüm yaşantıların ve ekonomik ilişkilerin 
hayvana dayalı olduğu bir toplumda hayvanın ana konu olması doğal bir gelişme
dir. Özellikle Orta Asya Türk sanatında görülen hayvanlar o coğrafyada yaşayan hay
vanlardır. Bu hayvanlar belli organları ve yapılarının güçlü yanları ile dikkat çekerler.

7 Oktay Aslanapa: Türk Sanatı {İstanbul, 1993), 1.
8 E. Fuat Tekçe: Pazırık Altay la rdan Bir Halının Öyküsü {Ankara, 1993), 17-18.
9 Oktay Aslanapa: age., 1.
10 Yaşar Çoruhlu: Türk Sanatının A.B.G/si (İstanbul, 1993), 21-33.
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Kurt, geyik, yırtıcı kuşlar ve Uzak Doğu etkisi ile gelişen ejder ve yarı insan-yarı hay
van gibi fantastik yaratıklar en önemli konu şemasını oluşturmuştur. Çoğunlukla 
hayvan boğuşma sahneleri ve hayvan tasvirlerini içeren bu anlatımlar gerçekçi, 
dinamik ve gözleme dayalı benzetme ile yapılmışlardır. At koşum takımlarını, çadır
ları, mezar taşlarını, keçeleri, madeni eşyaları süsleyen bu betimlemeler, inançların, 
kutsallık kavramının ve büyünün etkisi çerçevesinde gelişmiştir. Eşya ve üzerindeki 
hayvan sahnelerini içeren bu betimlemeler hayvanın biçimse! özelliklerinden çok 
o hayvana yüklenen anlamı ya da eşya üzerindeki eylemin anlamını İşaret eder ni
teliktedir. Bu nedenledir ki Orta Asya Türk sanatındaki hayvan üslubunun tamamı 
semboliktir. Bu pek çok dağınık bölgede bulunan veriierTürk mitolojisinin de teme
lini oluşturmuştur.

2. 2.2. İSLAMİYET SONRASI TÜRK SÜSLEME SANATLARI

Orta Asya'da yüzyıllar boyunca göçebe-bozkır kültürü ile yaşayan Türkter, üst 
bölümlerde üzerinde durulduğu gibi güçlü bîr hayvan kültü geliştirmişler ve ge
nellikle göçebe toplumların yapısı gereği mimariden çok el sanatlarının belirli alan
larında eserler vermişlerdir. Çadır, keçe ve dokumalar Orta Asya Türk sanatının en 
belirgin ürünleridir. İlkel toplumlarda din, büyü, ritüeller, tapınma ve kutsallığın 
tüm hayatı ne ölçüde etkilediği ve buradan kalkarak sanat yapıtlarına doğrudan 
etki ettiği çok açıktır. O denli ki din, büyü, tapınma, ritüe! ve kutsallık kavramları
nın kendileri ve bir dizi yaptırımları sanatın neredeyse kendisidir denilebilir. Orta 
Asya'daki kurganlarda yapılan araştırmalar sonucu Orta Asya Türk sanatı duvar re
simlerinde gözlenen hayvan boğuşma sahneleri, mezar taşlarındaki sembolik ve 
dinî betimlemeler, dokumalardaki geometrik ve sembolik bezemeler ile keçeler
deki gerçekçi hayvan tasvirlerinden öteye geçmemektedir. Elde kalan bulgulardan 
deri ve madeni eşyalarda ise at koşum takımları ile kılıç kalkan gibi savaş aletlerinin 
üzerindeki sembolik, yarı bitkisel bezemeler dikkat çekicidir. Bu süslemelerdeki ana 
kaynağın ilkel dürtüler ve inançlar olduğu, henüz gelişmiş ve üslupiaşmış bir sanat 
yörüngesinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikteTürklere özgü olduğu bili
nen hayvan üslubu İslamiyet Öncesi Türk sanatının ana karakterini oluşturur.

1071 Malazgirt Savaşı'yla birlikte Türklerin Horasan üzerinden Anadolu'ya boy
lar hâlinde göçleri çok yeni bir dönemi başlatmıştır. Oğuz boylarının bir devamı 
olan bu boylar Orta Asya'da İslamiyet! kabul etmiş, çok yeni olan dinleriyle birlikte 
Anadolu'ya göç etmişlerdir. Kuşkusuz uzun yüzyıllar çok farklı din ve inanışların et
kisinde yaşadıktan sonra yeni bir dinin oturması, anlaşılıp kavranması da uzun bir 
süreç gerektirmektedir. Aynı zamandaTürkler Anadolu ya geldiklerinde Anadolu da 
biryaşam, güçlü bir kültür ve uygarlığın varlığı da kuşkusuzdur. AnadoluTürklerden 
önce pek çok kültürü ve dini barındırmış ve Orta Asya'dan gelen Türklerle birlikte 
Anadolu'nun çehresi de değişmiştir. Bu öyle bir değişimdir ki Anadolu İslâmlaşır
ken, bir yandan da hem Anadolu'nun yerli inançları hem deTürklerin İslamiyet ön- 
cesi Orta Asya'dan getirdikleri inanışlar (Şamanizm, Manicilik, Budizm vb. buluşmuş
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ve güçlü bir sentez oluşturmuştur. İslamiyet İle kaynaşmıştır. Günümüze kadar ge
len Orta Asya inançlarının değişik ifade biçimlerini günümüz topiumunun yaşam 
biçiminde görmek halen mümkündür.

Türkier İslamiyeti benimsedikten ve Anadolu'da yarı yerleşik de olsa bir düze
ne girdikten sonra sanat anlayışları değişmiş, yerleşmelerle birlikte güçlü bir İslam 
sanatı doğmuştur. Bu sanatın oluşumunda kuşkusuz İslamiyetin çok büyük bir et
kisi vardır. Özellikle geç Selçuklu ve Osmanlı sanatı İslam felsefesiyle donatılmıştır. 
Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte el sanatlarının yanı sıra mimari eserler 
de ağırlık kazanmıştır. Ancak İslamiyetin etkisiyle Orta Asya'dan getirdikleri hayvan 
üslubu bir ölçüde gerilemiş; yerini, soyut, kendinden başka bir şeye işaret etmeyen, 
sembolik ve geometrik bir kurguya bırakmıştır. Mimari ve el sanatlarında çeşitli
lik gözlenirken güçlü bir süsleme üslubu oluşmuştur. Gerçekten de Türklerin Orta 
Asya sanat geleneğinden farklı olarak karşılaştıkları bu gelenek mimari bezemenin 
niteliğini etkilemiştir. İnsan ve hayvan betimlemeleri azalmış ve klasik OsmanlI'da 
neredeyse tamamen yok olmuştur. Bunların yerine bitkisel, geometrik ve sembo
lik bezemeler yer almıştır. Kuran'da figür yasağı olmamakla birlikte, zamanla yan
lış yorumlamalar batıl bir inancın yerleşmesine neden oldu. Kuran'da Tanrı ve put 
betimlemesinin yasak olduğu belirtilmektedir. Hadislerde ise hareket edenin ha
reketinin bağlanmasının doğru olmadığı belirtilmektedir. Bu düşünceler özellikle 
dinî yapılardan figür betimlemesini kaldırmıştır11. İnsan figürü dışında Islamiyetle 
birlikte hayvan figürleri de azalmış ancak erken Selçuklu sanatında yine de sıklıkla 
uygulanmıştır.

Isfamiyetteki tek tanrı düşüncesi ve ahiret kavramları İslam sanatını ciddi an
lamda etkilemiştir. Tek merkezden çıkan motifler merkeziyetçiliği, devam eden ve 
tekrara dayalı bir süsleme anlayışı ise ölümden sonra devam edecek olan yaşamı 
betimler niteliktedir. İslam sanatındaki iç içe geçmiş, soyut, bazen dış cephelerde 
sade ancak İç mimaride çok karmaşık görülen bu bezeme üslubu belirli bir prog
ram içinde uygulanmıştır. Bu programa göre, yapının işlevi ne olursa olsun, yapının 
belirli bölgeleri bezeme alanları olarak değerlendirilmiştir. Anadolu İslam sanatı bir 
bütünlük ve devamlılık gösterir. Disiplin, tekrar, düzen, sabır, geometri ve kusur
suz olanı arama en temel nitelikleridir. Süsleme unsuru öylesine soyuttur ki bu aynı 
zama da Islamiyetteki soyut dışavurumu sergiler niteliktedir. Anadolu İslam sana
tına baktığımızda sonsuzluk, kaybolma ve yalnızlık duygularını uyandıran soyut 
şekiller sanki yalnızca süsleme amaçlı yapılıyormuş izlenimini uyandırırlar. Burada 
Islamiyetteki çok anlamlılık, mükemmeliyetçilik ve sabır düşüncelerinin sanata yan
sıdığı açıktır. İslam sanatçısı yaptığı hiçbir esere imza atmamıştır. Öyle kİ yaratan 
yalnızca tanrıdır, insan yaratamaz ve İslam sanatçısı kusursuz olarak yaptığı tüm 
düzenlemelerde bilinçli olarak küçük bir kusur yapar; kulun kusurlu olduğunu, ku
sursuz olanın yanlızca Tanrı olduğunu buradan çıkarmak güç değildir. İslam mimari 
ve el sanatı süslemelerinde motifler yinelenerek ya da gruplaşarak sonsuz bir düzen 
kurarlar. Bu düzenin tamamı yapıda yer almaz ancak mikro ölçekte küçültülmüş ve

11 Ümit Hassan, Halil Berktay ve Ayla Ödekan: Türkiye Tarihi 1 (İstanbul, 1989), 450.
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çerçevelenmiş bir parçası yer ahr. Belki de İslam'ın evren dünya ve öte dünya hak- 
kındaki sonsuzluk anlayışının bir özeti vurgulanmaktadır.

Anadolu Selçuklu sanatı kendinden sonra gelen Osmanlt sanatının da temelini 
atmıştır. Yuvarlak ve kıvrık hatlar, kıvrım dallar, geometrik düzenlemeler, tekrar ve 
simetri Anadolu Selçuklu sanatının temelini oluşturur. Hayvan figürleri, insan figür
leri, bitkisel bezemeler, arabesk bezemeler, sembolik bezemeler, rumiler ve palmet 
en çok kullanılan konuları oluşturmuştur. İslam sanatında kullanılan hat ise her za
man tarihsel bir belge olmasının yanı sıra süslemenin ve kompozisyonun tamamla
yıcı bir unsuru olmuştur.

Özellikle Anadolu Selçuklu sanatında yukarıda söz edilen konuların tamamının 
sembolik olduğunu söylemek aykırı bir söylem değildir. Daire ve yıldızlar çoğunluk
la güneş, ay, gezegenler gibi astrolojik sembolleri içerirler. Türk-İslam süslemesinde 
çok taneli bitkiler bereketi sembolize ederler. Güç, kuvvet, kudret kavramına işa
ret eden hayvan sembolleri ile hayat ağacı gibi ana sembolik motifler ve buradan 
giderek bitkisel ve figüratif diyebileceğimiz tüm Türk-İslam süslemesinin tamamı 
temelde semboliktir. Bu sembolizmde Orta Asya inançları, mitleri ve geleneklerinin 
etkisi olduğu kadar İslam felsefesinin de etkisi büyük olmuştur.

Anadolu, 11. yy'da başlayıp Beylikler Dönemi, Anadolu Selçukluları ve OsmanlI 
Dönemi ile birlikte yaklaşık sekiz yüzyıl İslami anlayışa uygun eserler vermiş; Batı 
tarzı sanat anlayışı ancak 19. yy'la birlikte Anadolu'ya gelebilmiştir. Bu anlamda Türk 
sanatı, Orta Asya bozkırlarında hayvan üslubuyla başlayıp 19.yy'a dek dinî ve sivil 
mimari ve el sanatları alanlarında bezeme ağırlıklı, soyut, sembolik, geometrik ve 
bitkisel bir nitelik kazanarak "Cumhuriyet Dönemine gelmiştir.
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3.1, ORTA ASYA VE ANADOLU TÜRK MİTOLOJİSİNDE 
SEMBOL

Anadolu, coğrafi ve etnik konumu nedeni ile birçok uygarlığın ve kültür biri
kiminin beşiği oimuş, her dönem kendi sanat ve sanatçısını oluşturarak ortak bir 
kültür sentezine ulaşmıştır.

Uygarlık insanoğlunun doğaya karşı yapıp yarattığı ve yaratmaktan kaçındığı 
her şeydir. Anadolu 'da yaratılan sanat ürünlerini anlamak ve çözümleyebilmek için 

öncelikle Anadolu insanının yaşam biçimi, inanış, gelenek ve bilgi birikimi ile tüm  
bunların tarihsel süreçteki gelişimlerini araştırmak ve irdelemek gerekmektedir.

Arkeolojik buluntular, Anadolu'da yerleşmenin MÖ 6800 yıllarına dek indiğini 
işaret etmektedir1. Dünyadaki en eski yerleşmelerden birisi olan Anadolu'da, kök
lü bir kültür birikiminin varlığı ve bu kültürün bîr ürünü olan mitlerin zenginliği 
şaşırtıcı değildir, özellikle Anadolu mitlerindeki sembollere göz atmadan önce, 
Anadolu'nun yerleşik kültürleri ile X. yy'dan sonra Anadolu'ya göç eden Orta Asya 
kökenli Türklerin mitlerini ayırmak bir anlamda gereklidir ancak bu mitlerin günü
müze gelişlerindeki ortak yönleri bulmak için de bir senteze gitmek kaçınılmazdır. 
Bu nedenle konu, "Orta Asya Türk Mitolojisi" ve "Anadolu Mitolojisi" başlığı altında 
toplanmış ve sonuçta bir bütünlüğe ulaşılmaya çalışılmıştır.

Yazıdan çok önceleri yalnızca söz ve söylence vardı. Mitos, söylenen veya duyu
lan sözdür. Masal, öykü, efsane anlamına gelir2. Mitlerin dinlerden daha yaygın bir 
nitelikleri vardır. Bu anlamda bir coğrafyadaki mitler o coğrafyada yaşayan insanlar 
arasında oldukça yaygın bilinirler. Ancak mitler yapıları gereği aynı kültür içinde 
bile büyük küçük farklılıklarla yayılır, yayıldıkça değişikliklere uğrar ve yeniden üre
tilirler.

A. Erhat3, mitlerin gerçekle ilişkisi olup olmadığını, mitos'un gerçeğini sözün 
dışında aramama gereğine işaret etmektedir. Bu denli yaygın bir inanışa ve köklü 
bir geleneğe dayanan mitlerin burada gerçekliği değil, işaret ettikleri semboller ve 
anlamlar öne çıkmaktadır.

1 Doğan Kuban: Türkiye Sanatı Tarihi (İstanbul, 1970).
2 Azra Erhat: Mitoloji Sözlüğü (İstanbul, 1993), 5.
3 Azra Erhat: age., 6.
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Anadolu'da yaygın olarak, mit yerine efsane sözcüğü kullanılmaktadır. Efsane di
limize Farsçadan gelmiştir4. Efsane, masal ya da mitlere eskiden"esatir"denirdi. Bel
lerine kadar insan, bellerinden aşağısı keçi olarak tasavvur edilen düşsel yaratıklara 
"satir" denilirdi, esatir sözü oradan gelmektedir5. Her kültürde değişik isimler alan 
efsanelerin kendilerine "mitos" veya "mit" denir. Mitoloji ise bu efsaneleri inceleyen 
ilim koludur6. Mitoloji bilimin bir kolu sayıldığından, halk kültür ve sanatı araştırma
larında da önemli bir kaynak olarak dikkat çekmektedir. Genel olarak mitoloji, tanrı, 
evren, insan, doğa ve yaşamı ilgilendiren konuları, bunların var oluşları ve bunlar 
arasındaki İlişkileri içermektedir.

Mitoloji araştırmaları dünyada pek çok yöntemle ele alınmaktadır. Bu yöntem
lerden en gerçekçi olanları din, tarih ve edebiyat tarihine dayanan yöntemlerdir. 
Etnografik ve sosyolojik temelli yöntemler ile sanat tarihi ve arkeoloji bazında uy
gulanan yöntemler de mitoloji araştırmalarında kullanılmıştır. Kuşkusuz edebiyat 
tarihi metinleri ve tarihsel araştırmalar, din ve inanç sistemlerinin araştırılması bu 
anlamda en gerçekçi mitoloji araştırma yöntemlerini oluşturmaktadır. Buradan da 
anlaşıldığı gibi mitoloji yalnızca kulaktan kulağa yayılmış sözlerin toplamı değildir. 
Hem en eski destanlar ve efsanelerin okunması, yazılı ve sözlü edebî eserlerin ve 
İnanç sistemlerinin bir bütün olarak ortaya konmasıdır.

Çeşitli milletlerin mitleri ve değişik dinlere ait mitoslar incelendiğinde görülen 
ortak yönler bize mitolojinin evrensel bir kökene sahip olduğunu, ayrı yönler ise 
kültür ve dinlerin farklılıklarının insan topluluklarını ne denli farktı görüşlere gö
türdüğünü göstermektedir. Bu anlamda mitoslar toplumdan topluma yayılmış ve 
birbirleriyle etkileşim hâlinde olmuşlardır. İnançların ve kutsallık kavramının bütün 
toplumlarda aynı özden kaynaklandığı açıktır.Teolojinin tarihi de bu üst üste koy
ma, birbirini geliştirme serüveni İle koşut gitmiştir. Aynı zamanda tufan ve yaratılış 
mitoslarında olduğu gibi benzer mitosların pek çok toplumda benzer öğeleri içer
mesi göç hareketleri, istilalar, ticaret ve seyyahlar ile taşınan inanç ve kültürün or
tak bir özden çıktığını göstermektedir. Acaba bu öz, kutsallık ve ona bağlantılı olan 
insanın ölümsüzlük arayışı olabilir mi? Ya da insanın neden ve nasıl oluştuğunun ve 
ileride ne olacağının bir dizi sorgulaması olabilir mİ?

Mitoloji, ilgilendiği konular gereği İnsan ve yaşam ile ilgili hemen tüm motifleri 
sembolleştirmeye yatkındır. Çünkü en ilkel uygarlıktan günümüze dek insanoğlu 
somutlaştıramadığı kavram ve olayları, bunların ilişki türlerini semboller aracılığı ile 
somutlaştırma ve tanımlama ihtiyacı içine girmiştir. Böylece insanoğlu anlayama
dığı olayları somutlaştırma, bir anlamda yaşamı formülleştirme ve bir inanç sistemi 
kurmaya yönelmiştir.

Son derece geniş bir alana giren mitolojiyi burada yalnızca sembolik anlamlara 
işaret eden yönleriyle ele alma gereği vardır. Özellikle insan ve evrenin yaratılışı, 
doğa güçleri gibi konularda söylenen mitler sembollerle donanmış, her nesne bir 
anlam çerçevesinde sembolleştirilmiştir.

4 Sedat Veyis Örnek: İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane (İstanbul, 1995), 190.
5 C. Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Efsaneleri (Ankara, 1995), 11.
6 Bahaeddin Ögel: Türk Mitolojisi (Ankara, 1993), V.
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Anadolu'da ilkel dönemlerden elde kalan yazılı belge hemen hemen yok de
necek kadar azdır. Ancak yazı öncesi dönemlere ait söylenceler ve simgeler bulun
maktadır. Özellikle insanoğlunun evrene karşı ilk yarattığı mitler doğa-insan genel
lemesi içinde, insan-hayvan, insan-bitki, İnsan-yaratık, doğaüstü güçler ve doğa 
olayları (gökyüzü, hava, su, ateş, toprak) ile bunların oluşum ve etkileşimleri birer 
semboller dizgesi olarak belirir.

Orta Asya kökenli yaratılış mitleri yaşanan coğrafya ve iç içe olan ilişkiler gereği 
İran, Moğol ve Çin etkisini taşımaktadır. Bu anlamda Budizm, Manihaizm inanç sis
temleri de Türk mitolojisini derinden etkilemiştir. Türklerin uzun ve geniş bir coğ
rafyada en çok etkilendikleri bir başka inanç sistemi de Şamanizm olmuştur. İnanç 
sistemlerini bilmek mitolojiyi anlamak açısından çok Önemlidir.

Türk yaratılış mitlerinde daima iki zıt kavram birlikte yer almıştır: İyi-kötü, güzel- 
çirkin, güçlü-güçsüz. Ancak öyle ki bu İki temel zıtlık, yaratılış mitlerinde birbirleriy- 
le yoğun bir mücadele içindedirler. Hiçbiri diğerini yenemez ve ilk andan itibaren 
bu İki güç birlikte var olmuşlar ve olmaya devam etmektedirler. Evrenin ve insanın 
yaratılışını içeren yaratılış mitlerini farklı Türk boylarına göre ayırmak mitolojinin 
araştırma alanına girer. Genel bir bakışla Türk yaratılış mitlerinde gök, yer, su ve yer 
altı dört ana unsuru oluşturmuştur. Yaratma eylemi bu unsurlarla birlikte ele alınır.

Orta Asya Türklerinin yaratılış mitlerine bakıldığında7 dünyanın yaratılışına iliş
kin değişik efsaneler bulunmaktadır. "Büyük tanrı Kara Han önce suyu, sonra bîr in
sanı, sonra toprağı, ağacı ve dalları ve sonra da on yedi kat göğü yarattı"8.

Dünyanın yaratılışına ilişkin Orta Asya kökenli efsanelerin hemen hepsinde or
tak temalar öncelikle suyun yaratılmış olmasıdır. Su, insan, toprak, ağaç ve gökyüzü 
kültleri hemen her toplumda yaratılışla ilgili ilk unsurlardır. Bunların temel olması 
doğaya karşı insanın Öncelikle korku, saygı ve hakim olma İsteğinin güç ve kudret 
arayışının, yani İnsanoğlunun en ilkel ve minimal dürtüleri olmalarından olsa ge
rektir.

Şamanlarda beş kutsal unsur vardır: Bunlar ateş, demir, toprak, su ve ağaçtır9.

Sümer efsanesine göre Gök Tanrısı Anu, Hava Tanrısı Enlil, Deniz Tanrısı Ea (Enki) 
yaratılmış; bunlar da güneşi, ayı ve yıldızları yaratmıştır10. Sümerler gibi Hitit kozmo
lojisi de evreni, gök, yer ve okyanus diye üçe ayırmaktadır11. Tüm bunlara tanrı ve 
tanrıçalar olarak isimler verilmekte ve bu tanrılar değişik nitelikler taşımaktadır.

Evrenin yaratılışına ilişkin en temel İnanışlar, su, insan, toprak, hava, güneş, ay ve 
yıldızlar çerçevesinde oluşmuş; dolayısı ile astrolojiye yönelim de böylece başlamış
tır. Doğadaki bu temel unsurlar aynı şekilde felsefe tarihi içerisinde de evrenin ve 
varoluşun temel nedenleri sayılmıştır.

7 Abdüikadir İnan: Tarihte ve Bugün Şamanizm (Ankara, 1972), 13-20.
8 Murat üraz: Türk Mitolojisi (İstanbul, 1994), 16.
9 Abdüikadir inan: age., 13-20.
10 Murat Uraz: age., 27.
11 C.Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Tanrıları (Ankara, 1995), 101.
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Thales (MÖ 625-545) suyu, sıvı olanı herşeyin başı, kökü ve ilkesi saymış ve her 
şeyin sudan türeyip tekrar suya döndüğüne inanmıştır. Herakleîtos'a göre tek varlık 
ve evrenin ana ve teme! maddesi ateş olarak nitelendirilirken, Empedokles evrenin 
ana unsurlarını toprak, su, ateş ve hava olarak ele almaktadır. Aristotales'e göre top
rak ağır olan, ateş hafif olandır. İkisinin arasında ise su ile hava yer almaktadır12.

Tüm bu doğa güçleri aynı zamanda dönüşümlü olarak hayatı ve insanları etki
liyor, onların tüm eylemlerinde yerlerini kuvvetle alıyorlardı. Dolayısı ile hepsinin 
pozitif ya da negatif güçleri, simgeleri ve yaptırımları bulunuyordu. Çoğunlukla bu 
doğa güçleri, dişi-erkek, iyi-kötü, açık-koyu, insan-hayvan, güzei-çirkin gibi zıtlıkları 
işaret ediyor ve böylece kendiliğinden nitel ve nice! bir semboller dizgesi ortaya 
çıkmış oluyordu.

Hititlerde Arinna güneş tanrıçasıdır13. Anadolu'da Artemis, Apollon'un kız kar
deşidir. Apollon, güneş ve ışık; Artemis ise aydır. Apollon aynı zamanda müzik ve 
güzel sanatların kılavuzudur14.

Uygurlar, bundan 4000-6000 yıl önce güneşi tanrı olarak kabul edip tapmaktay
dılar. Könçİ Nehri kenarında bulunan güneş şeklindeki mezarlar, güneş sembolü 
meşaleler, Uygurların ilk inandığı tanrılardır15. Türk hakanları güneşin oğullarıydı. 
Hunîar geceleri aya, sabahları güneşe döner secde ederlerdi. Türkler tarafından ay 
da güneş gibi tanrı (aştırıl m ıştır. Eski Türkler İnanışlarına göre yıldızlarda birer tan
rı ya da bazı yıldızlarda tanrılar otururlardı16. Kök-Türk kağanlarının doğan güneşi 
saydıkları ve selamladıkları Çin kaynaklarından anlaşılmaktadır17.Türk mitolojisinde 
ayın erkek, güneşin de dişi olduğu anlaşılmaktadır18. Anadolu halk efsanelerinde 
güneşle ay çoğu kez birlikte söz konusu olurlar. İnanışların hemen hepsinde güneş 
kız, ay erkek olarak kabul edilir19. Oğuz Destanı'ndan da anlaşıldığı gibi Oğuz Han'ın 
ilk çocukları Gün, Ay ve Yıldız Hanlardı (Bozoklar). Oğuz Han'ın ikinci çocukları Gök, 
Dağ ve Deniz Hanlardı (Üçoklar)20.

İnsanoğlunun yaratılışına ilişkin efsanelere bakıldığında Orta Asya Türklerinin 
Çin kaynaklarına göre erkek bir kurt ile bir kızın evlenmesi sonucu türediklerine 
inanılmaktadır. Göktürk Efsanesi'nde ise kurt dişi, erkek ise insandır. Kırgız Türkleri 
ise kurttan değil bir mağarada inekten türediklerine inanmaktadırlar21. Yakut Türk
lerine göre ilk insan gökten inen bir yaratıktan türemiştir. Bu yaratık yarı at, yarı 
insan şeklinde idi22.

12 Macit Gökberk: Felsefe Tarihi (Ankara, 1967), 26,27,32,44,261.
13 Murat Uraz: age., 28.
14 C. Şakır Kabaağaçîı: Anadolu Tanrıları, age., 50-52.
15 Abdülkerîm Rahman: Uygur Folkloru, Çev. Soner Yalçın ve Erkin Emet (Ankara: Kültür 

Bakanlığı Yayınları, 1996).134.
16 Murat Uraz: age., 29-32.
17 Emel Esin: Türk Kozmolojisi, İlk Devir Üzerine Araştırmalar (İstanbul, 1979), 75.
18 Bahaeddin Ögei:age., 131.
19 Pertev Naili Borotav: Türk Folkloru (İstanbul, 1973), 17.
20 Bahaeddin Ögekage., 142-143.
21 Bahaeddin Ögel: age., 18-21.
22 Abdüikadir İnan: age., 13.
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Romalılara göre de Mars gezegeninin mitolojik kişiliğini canlılar arasında kurt 
simgeliyordu. Romalılar kırmızı rengi Ziraat ve Savaş Tanrısı Mars'ın rengi olarak de
ğerlendirmişlerdir23.

İnsanın yaratılışına ilişkin gerek Anadolu kökenli efsanelerde gerekse Orta Asya 
Türk kavimierinin efsanelerinde rastlanan ortak motifler, insanın güçlü kabul edilen 
bazı hayvanlarla olan ilişkisi sonucu türediğidir. Bunu kanıtlayan diğer önemli mit
ler ise tanrı, tanrıça, hakan ve hanlara, hayvanların birtakım uzuv veya güçlerinin 
verilmiş olmasıdır. Örneğin Orta Asya Türk yaratılış mitlerinin bir kısmında geçen İlk 
insanın hayvanlar gibi tüylü olduğu anlaşılmakta ve bu tüy konusunun Önemli ve 
üstün bir özellik olduğu dikkat çekmektedir. Aynı şekilde ilk insanın derisi de tırnak 
gibi kalındı. Şeytan ona tükürünce tırnak yalnızca parmak ucunda kalmıştı. Bu inanç 
Moğol ve Rus mitlerinde de aynen geçmektedir. Dolayısıyla hayvanda var olan güç, 
yiğitlik, bereket, kudret, uzun yaşam gibi niteliklerin, insana geçmesi dileği ve iste
ğinin bir sonucu olsa gerektir.

Türklerin kendi sembolleri olan kurda "gök kurt"demeleri mavi kurt anlamında, 
mavi rengin sembolü idi. Bu da gökte bulunan tanrının bir sembolü idî24. Orta Asya 
ve Sibirya'da şimdiye kadar en eski hayvan ataları temsil eden başlıca üç tip elbise 
bulunmuştur. Bunlar, geyik, kuş ve ayıdır25. KazakTürkleri baykuş soyundan geldik
lerine inanırlardı26.

Sümerlerin Enlil'i boğa, Nergal'i aslandı. Darok ise keçi ayaktı insandır. Türk mi
tolojisinde aslan, at, kurt, yılan, boğa, grifon, ayı gibi birtakım hayvanların şeklinde 
olan tanrılar gök, yıldırım, hava, ay, güneş, deniz, dağ, ateş gibi varlıkların içinde 
bulunan ruhlar, İnsan kılığında olan tanrılar ve tanrılaştırılan komutan, başkan ve 
büyükler yer alırlar27.

Türk dilinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Yazıtlarında da insanın yaratılışına 
ilişkin ibareler bulunmaktadır: "Üstte mavi gökyüzü altta yağız yer yaratıldığında 
ikisinin arasında insanoğuliarı yaratılmış"28. Böyiece mavi ve gökyüzü, aydınlığın; 
yağız ve toprak, karanlığın sembolü olmuştur.

Orta Asya'da izlenen bu hayvan motifleri, güçlü bir hayvan ve atalar kültüne de 
işaret etmektedir. Özellikle Orta Asya bozkırlarında hayvanlarla birlikte yaşayan gö
çebe Türk toplulukları için hayvan, eti, sütü, yumurtası, derisi, yünü île önemli bir 
ekonomik araç ve ihtiyaç, göçlerdeki binek özelliği ile en büyük yardımcısı, daha 
önceleri ise güç, kuvvet ve yapısı ile saygı ve sevgi unsurlarının birleştiği, belki de 
insandan çok daha Önemli bir yer tutuyordu. Kuşkusuz hayvan kültünün oluşu-

23 Muhlis Nadas: Türk Dünyasında Tur Kültü Trovalılar ve Türkler (İstanbul, 1993), 119-147.
24 Bahaeddin Ögel: age., 42.
25 Bahaeddin Ögel: age., 38.
26 Jean Paul Raux: Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev. Aykut Kazancıgii (İstanbul, 

1994). 0.
27 Murat Uraz: age., 46-49.
28 Talat Tekin: Orhon Yazıtları (İstanbul, 1995), 39; Muharrem Ergin: Orhun Abideleri (İs

tanbul, 1973), 33.
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munda ilke! inanışların, animizm, tabiat inancı, fetişizm inançlarının da etkisi büyük 

olmuştur.

En çok avcı halklarda görülen hayvan kültü hayvanla İnsan arasındaki dinsel, bü- 
yüsel bir ilişkinin çevresinde toplanmıştır. Çoğu ilkellerin mitlerinde, karga, kartal, 
horoz, atmaca, ağaçkakan, bukalemun, kertenkele ve yılan, İnsanları kurtaran, do
ğayı yaratan hayvanlar olarak rol oynar29. Hayvan kültü İlkel dinlerle başlar. Gelişmiş 
dinlerde bile bazı hayvanların kutsallığı görülür. Kurt, at, boğa, sığır, koyun, keçi, ayı, 
geyik, deve, köpek, tilki, domuz, astan, kaplan, yılan, kartal, akbaba, kuğu, güvercin, 
turna, karga, kuzgun, horoz, kaz Türk kültüründe hayvan kültünü oluşturan başlıca 

hayvanlardır30.

Hayvan ve ağaç kültünün değişik toplumlarda değişik biçimlerde ortaya çık
masındaki temel sebep, yaşanan coğrafyanın sunduğu hayvan ve bitki yapısının 
farklılıkları İle kullanım araçlarının farklılıkları ve yaşamsal İhtiyaçlarla açıklanabilir. 
Çünkü insanoğlunun hangi ırk, kabile, hangi dil, din ve inanış olursa olsun en te
mel dürtüsü olan merak ve korku duygusu evrensel bir nitelik taşımakta; ancak bu 
dürtülerin coğrafya ve doğa verileri ile kullanım amaçlarındaki farklılıklar çeşitli yö
nelimlere yol açmaktadır. Daha sonraki alt başlıklarda hayvan ve bitki sembolizmi 
incelendiğinden burada detaylara gidilmemiştir.

Anadolu mitolojisinde hayvan-insan ilişkilerinin yanı sıra, çok değişik biçimler
de ve anlamlarda günümüze dek gelen önemli bir sembolik öge de bereket ve do
ğurganlık mitleridir.

Anadolu'da en erken bereket simgeleri MÖ 8500 yıllarına dek inen NeolitikÇağ'a 
ait ana tanrıça heykelcikleri olarak kabul edilir31. Kadın en ilkel dönemlerde ve daha 
sonraları doğurganlığı nedeni ile bereketi sembolize etmekte ve neredeyse toprak 
(ana) ile özdeşleştirilip kutsan maktadır. Anadolu'da tarih öncesi dönemlerde kadı
nın öne çıkmasında en önemli nedenlerden birinin doğurganlık ve üretim olduğu 
düşünülebilir,

Anadolu'nun her dönemde en büyük tanrıçası olan Kybele, bütün tanrıların ve 
tanrıçaların anasıdır. Kybeie'nin sembolü aydır. Kybele her dönemde doğurganlık 
ve bereketi simgeler32. Bir Sümer tanrıçası olan İştar (Nane) da, Kybele gibi doğur
ganlığı ve bereketi sembolize eder33. Orta Asya Türk mitolojisinde de Umay, büyük 
tanrıçalardan biridir ve iyiliğin sembolüdür. Her dönemde ön plana çıkan kayın 
ağacı Ülgen tarafından Tanrıça Umay'a gönderilmiştir34.

29 S. Veyis Örnek: İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, age., 96-97.
30 Murat Uraz: age., 142-144.
31 Derman Bayıldı: Efsaneler Dünyasında Anadolu, Anadolu Mitolojisi (İstanbul, 1996), 1.
32 C. Şakir Kabaağaçli: Anadolu Tanrıları, age., 111-114; Murat Uraz: age., 79; Derman Bayıldı: 

age., 3; Muhlis Nadas: age., 9; C. Şakir Kabaağaçlt: Anadolu Efsaneleri, age., 95.
33 Murat Uraz: age., 78; Samueİ Henry Hook: Ortadoğu Mitolojisi, Çev. Alaeddin Şenel 

(Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1995). 40-42.
34 Murat Uraz: age., 89.
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Kadın etrafında birleşen doğurganlık ve bereket sembolizmi doğrudan kadının 
doğurganlığının ötesinde bazı doğa objeleri İle de desteklenmiştir.

Kybele aynı zamanda bir dağ tannçasıydı. Bu nedenle gök eski zamanlarda huni, 
konik biçimli bir taş ya da yapı ile temsil edilirdi. Koni, huni, köşe aynı zamanda da 
çam kozalağıdır35. Böylece kadın, ağaç ve dağ üçgeni bereketi tamamlamış oluyor
du.

Anadolu ve Orta Asya Türk mitolojisinde dağların özel bir yeri vardır. Bazı dağla
rın (Ötüken, Hun Dağı, Karagay Dağı vb.) kutsal olarak kabul edildiği anlaşılmakta
dır. Türkier dağların tanrı makamı olduğuna inanırlardı. Her boyun kendine mahsus 
mukaddes ıdukdağı bulunuyordu36.

Mitolojiye göre Anadolu'nun savaşçı kadınlan Amazonlar, Savaş Tanrısı Zeus ile 
Uyum Tanrısı Harmonia'nm sevişmesinden oluşmuştur. Amazonlar tüm erkeklerin 
üreme organlarını kesmişlerdir. Ancak yine mitolojiye göre fallos (erkek üreme or
ganı) doğurganlık ve bereket sembolüdür. Anadolu'da bugün hâlâ kısmet taşı deni
len yerlerde kızlar "açıl bahtım kocaya gidecek vaktim" diye bağırırlar37. Şüphesiz bu 
kısmet taşları birer fallostan başka bir şey değildir.

Aphrodite, Anadolu'nun güzellik, sevgi, ay ve bereket tanrıçasıdır38. Hera ise 
Zeus un karısı ve kardeşidir. Evlenmenin, doğumun ve ebeliğin koruyucusudur, 
inek ve tavuskuşu Hera'nın simgeleridir39.

Orta Asya ve Anadolu mitolojisinde bereket ve doğurganlığın İnsan etrafında 
oluşan sembolizminin dışında, bitki, hayvan ve doğa güçleri ile İlgili mitleri de var
dır.

Hitit uygarlığında üzüm, tanrısal bir bitkidir. Tanrının bolluğunu, yaratıcı, geliş
tirici gücünü yansıtır40. Badem ağacı her ağaçtan önce çiçek açtığı ve ilkbahar muş
tucusu olduğu İçin Kybele'nin kocası Attis'i de simgeliyordu41. Doîayısı ile badem de 
bereketin bir simgesiydi.

Uygur Efsanesi'nde Uygur hakanlarının ağaçtan türedikleri söylenir42. Altay 
Türkleri kayın ağacına taparlardı. Şaman davulunda da kayın ağacının resimleri var
dı. Aynı şekilde çam ve ardıç ağaçları da Türklerce kutsal sayılırdı. İlk yaratılan çam 
ağacının dokuz dalı vardı ve tanrıyı temsil ederdi43. Defne Anadolu efsanelerinde 
bir su perisiydi ve defne aynı zamanda yengi ve barış simgesi de olmuştur44. Bugün

35 C. Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Tanrıları, age., 118-119.
36 Abdülkadir İnan: age., 49.
37 C. Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Efsaneleri, age., 26-46,
38 C. Şakir Kabaağaçlı: age., 75.
39 C. Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Tanrıları, age., 48.
40 İsmet Zeki Eyüboğlu: Anadolu Uygarlığı (İstanbul, 1991), 205-207.
41 C. Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Efsaneleri, age., 96.
42 Abdülkadir İnan: age., 65.
43 Murat Uraz: age., 194-195.
44 Aİİ Püsküliüoğiu: Efsaneler (Ankara, 1996), 113.
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Anadolu'da halen ağaca ve gül dalına bez bağlamak, dilek dilemek, çocuğu olma
yan kadınların kutsal sayılan ağaçların altında dilek dilemeleri45 46. Manas Destam'nda, 
kısır kadınların kutsal elma ağacının altında oynayarak çocukları olacağı inancı40, 
bereketin Anadolu ve Orta Asya'da soyut birer sembolü olmuştur.

Hayat ağacı özellikle Orta Asya Türk mitlerinde bereketin, yaşamın en önemli 
öğesi ve sembolü olmuştur. Yakut Türklerine göre ilk insan bu hayat ağacından bes
leniyordu. İlk insanın ağaçtan türediği inançları da yaygındır47. Şamanların en çok 
saydıkları ağaç kayın ağacıdır48.

Hayat ağacı Hitit, Sümer, Asur sanatlarında da yaygındır49. Türü ne olursa olsun 
tüm bu kutsal kabul edilen ağaçların ortak ismi hayat ağacı olsa gerektir.

Yağmur da bereketin, ürünlerin bol olmasının bir sembolü olmuş, gerek Orta 
Asya Türklerinde50, gerek Anadolu inanışlarında51 yağmur dualarına dek uzanan bir 
inanış hâline dönüşmüştür.

Anadolu ve Orta Asya Türk mitolojisinde, evrenin ve insanın yaratılışına ilişkin 
ayin ve törenlerde sayıların da çok önemli ve sembolik anlamları vardır. Bu sayı ina
nışı günümüze dek birtakım anlam değişmeleri ile gelmiştir. Ancak bazı rakamların 
neden kutsal, iyi ve bazılarının da neden uğursuz, kötü kabul edildiği henüz bili
nememektedir. Dünyanın ve evrenin yaratılışı ile ilgili inançlar, insanın belli uzuv
larının sayıları, gökyüzü, astroloji, mevsim dönüşümleri, rakamların kutsal sayılıp 
sayılmamasında ve yaşamı etkilemesinde önemli rol oynamıştır denilebilir.

Genel olarak Orta Asya Türk mitolojisi ve inanışlarında; 3,4,5,6,7,8,9,40,90,99, 
900,9000 sayılarının ayrı bir anlamı ve özelliği vardır. Aîtay Efsanesi'ne göre, tufanın 
başlangıcında 7 gün zelzele olmuş, 7 gün yağmur yağmış, 7 gün fırtına kopmuştu, 7 
kardeş gemi yapmıştı. Şaman davullarında, 7- 9 çıngırak ve ok vardı. Türk inanışında 
7 kat yer, 7 kat gök vardır. Altaylılara göre bir evden ölü çıkınca 7 gün sonra temiz
lik yapılır52. Şamanlarda gök 7 ya da 9 kattır. Kara Han'ın diktiği çam ağacı 9 dallı
dır, Şaman davullarında Ülgen'in 9 kızının resmi bulunmaktadır. Yine Şamanizm'de 
yer altı 9 kattır. Yakutlara göre gök tanrı 9 tanedir53. Şaman ayinlerinde, Şaman et 
yemeden önce kayın ağaçlarına dokuz defa rakı serper, Şaman oima töreni 9 gün 
sürer, Şaman cüppelerinin yakasında 9 küçük kukla bulunur, kayın ağacı 9 yerinden

45 Yaşar Kalafat: İslamiyet ye Türk Halk İnançları (Ankara, 1996), 5.
46 Bahaeddin Ögei: age„ 90.
47 Bahaeddin Ögel: age., 96-97.
48 Abdülkadir İnan: age., 64.
49 İsmet Zeki Eyuboğiu: Anadolu Uygarlığı, age., 196.
50 Hamit Zübeyir Koşay: "Eski Medeniyetler Kültür Kalıntılarının Türk Folklorunda İzleri", I. 

Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri (Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1976), 27.
51 Orhan Acıpayamlı: "Türk Folklor Ürünü Yağmur Duasıyla İlgili Yapı ve Fonksiyon Sorun

ları", I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri, IV (Ankara: Milli Fokior Araştırma 
Dairesi Yayınlan, 1976), 3-7.

52 Murat Uraz: age., 256.
53 Murat Uraz: age., 256-257.
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ketti i irdi54. Bir yaratılış mitine göre dünyanın yaratılışı 6 gün sürdü. 7. gün Ülgen 
yatıp uyudu. Bizim ay, güneş ve dünyamızdan başka 99 dünya daha vardır55. Şaman 
davullarındaki koçlar 3 boynuzludur. Şamanlarda ölümden 3 gün sonra şölen yapı
lırdı56. Yakutlara göre ise dünya 8 köşeli idi57. Bu kaynaklardan anlaşıldığı gibi Orta 
Asya Türk inanışlarında 3, 6, 7, 8, 9, 99 sayıları genel olarak yaratılış, din ve ayinler 
çerçevesinde geçerlilik göstermektedir. Bunların dışında 12, 4 sayılarının ise astro
loji, gökyüzü ve gezegenlerle ilgili kozmik anlam ve semboller içerdiği anlaşılmak
tadır. 7 ise bazı Türk mitlerinde yıldızlarla ilgili anlam kazanmaktadır. Türk takvimine 
12 hayvanlı Türk takvimi denilmektedir. Saatler, günler, aylar ve seneler 12'!i düzen 
içerisinde hesaplanırdı. 4 ise dört yönden gelir, 12 ay dört mevsime bölünürdü58.12 
aynı zamanda Hrİstiyanlık ve İslamiyetteki 12 havari ve 12 imamı da temsil etmek
tedir59. Eski Türk inanışlarında 7 yıldız ve gezegen insanların ve olayların gidişatı ile 
ilgilidir. 7 iklimi de bu 7 yıldız idare eder60. Türk destan ve efsanelerinde 9, 90, 900, 
9000 sayıları da ayrı bir yer işgal eder. Bu sayılar Oğuz Desîanı'nda "Oğuz Han'ın 
verdiği şölende 900 at, 9000 koyun, 90 havuzda kımız ikram edilmiştir61" olarak be
lirtilmektedir.

Anadolu inanışlarında 5 sayısı genel olarak nazar ile ilgili sembolik bir değer ta
şımaktadır62. Bunun el motifi ve elin 5 parmağı ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir. 
40 sayısı da Orta Asya Türk inanışlarında, nazar, yiğitlik gibi soyut kavramların ra
kamlarla sembolleştiği tipik örneklerdendir. "40 kızlar, 40 yiğitler, 40 gün, kırklı"63 
gibi ifadelere oldukça sık rastlanmaktadır.

Anadolu mitlerinde, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 40, 70, 72, 99, 300, 360, 366, 1001, 18000 
sayıları en eski uygarlıklardan bu yana kullanılmıştır. Bu sayılar, Eski Mısır ve Sümer- 
İerden başlayarak Mezopotamya da gelişmiş gökyüzü bilginlerinin verilerine daya
nır64. Poseidon denizlerin tanrısıdır ve elinde üç çatallı bir zıpkın taşımaktadır65. Aynı 
şekilde Orta Çağ Anadolusu'nda da gezegenler 7 adet olarak kabul edilmiştir66.

Sayılar kadar Orta Asya Türk mitolojisinde ve Anadolu mitlerinde renklerin de 
sembolik anlamları vardır. "Soma kaidelerine göre 4 renk 4 ayrı yönü bildirir. Kül 
rengi doğu, kırmızs-güney, beyaz-batı, siyah-kuzeyi göstermektedir"67. Uygur halkı-

54 Abdülkadir İnan: age., 54, 79, 92,103.
55 Abdülkadir İnan: age., 20.
56 Murat Uraz: age., 255.
57 Bahaeddin Ögel: age., 100.
58 Bahaeddin Ögel: age., 291-292.
59 Semra Ögel: Anadolu'nun Selçuklu Çehresi (İstanbul, 1994), 96.
60 Murat Uraz: age., 34-35.
61 Murat Uraz: age., 257; Tuncer Güîensoy: "Türklerde Dokuz Sayısı", i. Uluslararası Türk 

Folklor Kongresi Bi[dirileri, 4 (Ankara: 1976), 111.
62 Burhan Oğuz: Türkiye Halkının Kültür Kökenleri (İstanbul, 1980), 736.
63 Murat Uraz: age., 257.
64 Pertev Naili Borotav: age„ 110.
65 C. Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Tanrıları, age., 49.
66 Gönü! Öney: "İran Selçukluları İle Mukayeseli Olarak Anadolu Selçuklularında Atiı Av 

Sahneleri" Anadolu Dergisi, II, (1967), 128.
67 Abdülkerim Rahman: age., 57.
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na göre kırmızı sevinç ve şadlığın, beyaz saflık ve kutluluğun, sarı matem ve gamın, 
mavi baht ve saadet, siyah ise kaygı ve sükûnetin sembolüdür68. Yakut inanışlarında 
ise ak renk kutsallığın bir İfadesi olmuştur69.

Paleolitik Çağda ilk olarak mağaraların ulaşılması güç yerlerinde rastlanan el 
baskılarının siyah ve kırmızı ile yapılması da ilgi çekicidir70. Bu resimlerde, siyah ve 
kırmızının güç, kudret, korku ve saygı gibi soyut kavramların renk ve biçimde so
mutlaştığı, sembollerden başka bir şey olmadığı anlaşılmaktadır.

Anadolu mitlerinde badem ağacının beyaz çiçeği7’, ilkbahar ve doğuşun, bir 
anlamda da saflık ve temizliğin sembolü durumundadır. Uzak Doğu mitlerinde de 
beyaz lotus çiçeği, Buda'nın şahsının ve şahsındaki özelliklerin sembolüdür72.

Anadolu ve Orta Asya Türk mitolojisi ve inançlarında yer alan renk sembolleri 
bugün hâlâ Anadolu halkının inanışlarında yerini korumaktadır. Beyaz doğumun ve 
ölümün, saflık ve temizliğin simgesi; siyah kötülüğün, korku ve sıkıntının simgesi; 
mavi göz değmesi ve nazara karşı koruyucu olarak kabul edilmektedir.

İnsanoğlunun hangi ırk ve kökenden gelirse gelsin temel yaklaşımları ve doğa
msan etkileşimi, biçim ve renk anlayışında ortak paydaları oluşturmuştur. İlkel İn
san gökyüzünün mavisi, toprağın yağız karası gibi zıt bir kontrastın içinde ağaçların 
yeşilliği, beyaz çiçeklerin sevincini içinde duymuş ve tüm doğanın renklerini belli 
biçimler aracılığı ile sem bo il eşti rm iştir. Böylece insanoğlunun hafızasında güçlü bir 
biçim ve renk sembolizmi de potansiyel olarak bulunmaktadır

3.2. ORTA ASYA VE ANADOLU' DA BÜYÜ VE SEMBOL

Birkültürtoplamı içindeki inanç, değer, gelenek, görenek, mitoloji gibi unsurları 
İnceleyip bunların arasından sembolik anlamları bulup çıkarmak oldukça zor bir gi
rişimdir. Özellikle de konu Anadolu gibi etnik ve kültürel açıdan zengin bir coğrafya 
olduğunda bu işi yapmak daha da güçtür,

Anadolu'da mitoloji, büyü, astroloji, halk inanış, gelenek ve görenekleri nere
deyse iç içe geçmiş, birbiri İle beslenmiş, karşılıklı etkileşimlerle bir bütünlüğe ka
vuşmuştur. Bu nedenle farklı tanımları bulunan bu unsurları ayırmak ve her birini 
kendi içinde incelemek bir anlamda gerekli ancak bu unsurların biribirleri ile içiçe 
geçmiş yönlerini ve etkileşimlerini de göz ardı etmemek doğru sonuçlara ulaşmak 
açısından zorunlu görülmektedir.

Anadolu'da büyünün tarihi, insan yaşamı ve yerleşmelerinin tarihi ile koşut bir 
süreç içinde incelenebilir. Çatalhöyük kazılarında ortaya çıkarılan evlerdeki şapel

68 Abdülkerim Rahman: age., 58.
69 Bahaeddin Ögeİ: age., 101.
70 Beikıs Mutlu: Efsanelerin İzinde Yakın Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya (İstanbul, 1965), 25.
71 C. Şakir Kabaağaçîı: Anadolu Efsaneleri, age., 96.
72 Yaşar Çoruhiu: Türk Sanatının A.B.C.'si (İstanbul, 1993), 49.
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{küçük tapmak) lerde bulunan boğa ya da koç başı ve boynuzlarına ilişkin heykel
cikler din ve büyünün etkisi ile yapılmışlardır73.

Tarih öncesi dönemlerdeki ilkel insan için doğa, bitki örtüsü ve hayvanlar île 
doğa olayları (gökyüzü, yağmur, şimşek, vb.) anlaşılması ve ulaşılması güç, açıkla
namayan bir yığın mistik anlam taşıyordu. İlkel insan için öncelikle doğaya karşı 
ayakta kalma ve yaşama savaşı oldukça güçtür. Avcılık ve toplayıcılık ile yaşayan 
insan için ilk gördüğü güç ve kuvvet sembolleri hayvanlar ile doğa obje ve olayla
rı olmuştur. Kuşkusuz ilkel insan için önceleri korku ve saygı, sonra doğaya hakim 
olma ve onun gücünü kendine geçirme gibi dürtüler birtakım yaptırımları da be
raberinde getirmiştir. İşte bu yaptırımlardan biri ve ilkel insan için en önemli olanı 
da büyü olmuştur.

Topluluk olmanın ortak bir özelliği de birlikte aynı inançlar ve kutsallık etrafında 
yapılan ortak hareketler ve davranış biçimlerinin sistemli olarak var olabilmesidir. 
Bu anlamda büyü topluluk ruhunun gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. He
nüz bireyin tek başına var olamadığı olgusu bu ruhani törenlerin önemini anlat
maktadır. Bu aynı zamanda büyü ve kutsallık etrafında oluşan törenlerin toplumsal 
yaşamı ne denli belirlediği, toplumu yönettiği olgusunu da beraberinde getirmek
tedir.

Büyülerin kökeni, çok tanrıcı dinlerin yaygın olduğu, Eskiçağ insanlarının birer 
tanrı diye saygı duydukları, korktukları, sığındıkları doğa olaylarıdır74. İlkel dönem
lerden bu yana devam eden büyü, herkes tarafından yapılmayan ve belli kişilerin 
görevi İdi. "Cinciiİk Eskiçağın çoktanrıcı dinlerinde bir görevliler topluluğunun 
işiydi"75. Büyü ve büyücülük İlkel dönemlerde, güç elde etme, ölümden, hastalıktan, 
kötü ruhlardan korunma ve bereketle ilişkiliyken daha sonraları çeşitlenmiş; daha 
soyut kavramları da içine almıştır (aşk, sevgi, kıskançlık, vb.).

Paleolitik Çağda insanların beslenmesi avlanmaya bağlı olduğundan sihirbaz
ların başlıca görevi av bereketini sağlamaktır. Hayvan neslinin üremesi için yapı
lan büyü birçok sanat eserinin yaratılmasına yol açmıştır76. Böylece ortaya çıkan ilk 
ürünler, bizler için birer sanat ve süs eşyası olmalarının yanı sıra ilkel insan için tüm 
bu objeler, mistik anlamları olan, İyi ve kötü ruhları sembolize eden, korunma, be
reket gibi niteliklerle donanmış birer semboldüler. Bu objelerin formlarından çok 
işaret ettikleri anlamlar sembollerle yüklü olmuştur. Bir başka deyişle değişik sem
bolik anlamlar kendilerine uygun formları bulmuştur.

İlkel dönemlerden günümüze dek yapılan büyüler, genel anlamda dağ, su, top
rak, ağaç, hayvan, hayali yaratıklar çerçevesinde oluşmuş ve yine bu unsurlardan 
yola çıkılarak elde edilen objelerle yapılmışlardır. İlke! dönemlerde, animizm, tabiat

73 Nermin Sinemoğiu: Sanat Tarihi, Tarih Öncesinden Bizansa {İstanbul, 1984), 229; Meh
met İ.Tunay:"Çataihöyük",TürkİyeTuring Otomobil Kurumu Belleteni, XXXI, 310 (İstan
bul 1971),7-8.

74 İsmet Zeki Eyuboğlu: Sevgi Büyüleri (İstanbul, 1995), 7.
75 İsmet Zeki Eyüboğlu: Cinci Büyüleri (İstanbul, 1996), 7.
76 Belkıs Muttu: age., 9.
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inancı ve fetişizmdeki İnanışların büyü olgusuna temel oluşturan nitelikleri de etkin 
olmuştur.

içinde majik gücün ya da cinin bulunduğuna inanılan, tas, boynuz, pençe, post, 
deri, bez parçası gibi objelerden yarar ummak amacı İle yapılan çeşitli pratiklere 
fetişizm ve objeyede fetiş77 dendiğine göre büyü ve büyü çerçevesinde oluşan obje 
ve İnançların da fetişizimdeki sembollerle yakın İlişki içinde olduğu anlaşılmaktadır. 
Hemen tüm ilkellerde doğa ve hayvan büyüde en çok kullanılan sembol ve obje 
olarak belirir.

Kuzey Amerika'daki preri yerlileri koruyucu kudretin onuruna koyun, keçi, at, 
domuz, ren geyiği, ayı, horoz, tavuk vb. keserler78.Tek tanrılı dinlerden önce oluşan, 
ruh ve doğa üstü güçler İnancı ile görünmeyen ancak kesin yaptırımları olan güçler 
için adak adamak da büyüsel seromonilerden birisidir.

Büyünün Orta Asya Türklerinde anlamı, semavi, kutsal, hakim olarak anlaşılmak
tadır79. "Göktürkier tanrılarının suretini keçeden yaparlar ve deri torba içinde muha
faza ederlerdi. Bu suretleri iç yağıyla yağlarlar ve sırıklar üzerine dikerlerdi. Yılın dört 
çağında bu tanrılara kurban keserlerdi"80.

Tarih Öncesi dönemlerde, Orta Asya Türklerinde ve bugün Anadolu'da yapılan 
büyüler en genel anlamda İyi ruhiar-kötü ruhlar, kara büyü-beyaz büyü, iyi büyü- 
kötü büyü gibi zıtlıkları ifade etmiş, insana ve insan hayatı ile toplumsal ilişkileri dü
zenlemeye yönelmiştir. "Büyü genellikle bu dünya ile ilgili konuları içine alır. Büyü 
tanrısal olanla ve Öte dünya ile çok az İlgilenmiştir"81.

Orta Asya Türklerinde dağlara, sulara, topraklara, ağaçlara sahip olan ruhlar ko
ruyucu ruhlardır82. Grekler ise boğanın boynuzlarında gücünü topladığına inanıyor
lardı. Bu nedenle bazı tapınakların özel yerlerine boynuzlu kafataslarını asıyorlardı83. 
Boynuzlu hayvanların genel olarak tarih öncesinden bu güne boynuzlan koruyucu 
bir ruh ve uğur sayılmıştır. Bu inanış bugün halen Anadolu'da etkisini sürdürmek
tedir. Birçok yörede evlerin giriş kapılarına geyik, koç vb. hayvanların boynuzları 
nazara karşı koruyucu olarak asılmaktadır.

Ruhlarla ilgili bir başka obje ise ateştir."İran'da ateşe tapılırkenTürkler, ateş ara
cılığı ile kötü ruhları, kötü güçferi korkuturlardı. İran'da ateş dinî tapınma objesi, 
Türklerde İse büyü aracı idi. Eski Türklerde Şamanizm öncesi sihirbazlar Şamanların 
görevini üstlenmiştir84. Daha geç dönemlerde Anadolu Selçuklularında, "sfenks, si-

77 Sedat Veyis Örnek: İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane,age., 46.
78 Sedat Veyis Örnek: İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, age., 88.
79 Metin And: Oyun ve Bügü (İstanbul, 1974), 26.
80 Abdüikadir İnan: age., 5.
81 Sedat Veyis Örnek: İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, age., 133.
82 Murat Uraz: age., 109.
83 Burhan Oğuz: Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, age., 687.
84 Lev. Nıkolayevİç Gumıİev: "Eski Türk Dini", Çev. Harun Güngör. Türk Kültürü Dergisi, 377 

(Eylüll 994), 530,531.
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ren, grifon gibi koruyucu tılsımlı, bekçi hayvanlar av sahnelerinde tahtı bekleyen 
bekçiler olarak ava uğur getiren sembollerdir"85.

Geçmişten günümüze nazar kavramı da büyücülük ile örtüşmüştür. Nazar, kötü 
ruhun yerini almış; kötü bakış, kötü göz ve kötü enerji olarak nitelenmiştir. Tüm bu 
kötü ruhlar ve olaylardan korunmak İçin değişik objelerden nazarlık ve muskalar 
geliştirilmiş, kötü ruhlara karşı koruyucu bir etki sağlanmaya çalışılmıştır.

Nazar Yunanlıların "matisma" Arapların "el ayn" (göz), ya da "isabet-i ayn" (göz 
değmesi), lranh!arın"bed nezcr"(kötü göz), Hintlilerin"sihir"dedikleri bu çarpıcı gü
cün Türkiye'deki adları, "nazar", "göz", "göz değmesi", "göze gelme", "pis göz" "kötü 
göz", "kem göz'"dür86. Nazardan korunmak amacıyla nazarlıklar ve muskalar kulla
nılmaktadır. "Nazarlık halk inancına göre onu üzerinde taşıyanı büyüye, hastalıklara 
ve diğer fenalıklara karşı korumaya veya içinde bulunduğu fenalıklardan kurtarma
ya hizmet eder"87. Muska da aynı şekilde herhangi bir zararı Önleme amacı ile üstte 
taşınan yazılı kâğıttır. Muska Arapçada yazılı şey anlamına gelen "nusha"dan gelir88. 
Anadolu'da deniz kabukları, kaplumbağa, değişik boncuklar, kurt dişi, çitlenbik 
ağacının kabuğu, şap, iğde çekirdeği nazarı önleyeceğine inanılan objelerdir. Deniz 
kabukları kadına bağlı bir sembol olup sulardan ya da aydan doğmuş doğurganlığı 
ve dişiliği sembolize ettiği gibi nazarda da kullanılır. Yumurta da bereket ve uğurun 
sembolüdür. Ayna, üzerlik otu ve tuz da Anadolu'da nazara karşı kullanılmaktadır89. 
İstiridyeler, deniz kabukları, sümüklüböcek ve inci suya İlişkin kozmolojide olduğu 
kadar, cinsel simgecilik anlamında da dayanışma içindedir. Nitekim bunların hepsi, 
sularda, ayda ve kadında yoğunlaşmış kutsal güçlere ortak olmuşlardır. Bu motifle
re dünyanın her yerinde rastlan maktadır. Bunlar doğurganlığın simgesi oldukları 
gibi ölüp yeniden dirilmenin ve uğurun simgesi de olmuşlardır90.

İlkellerde ziynet eşyaları, küpe, yüzük, kolye, halhal, hızma, bilezik öncelikle bir 
süslenme unsuru değil büyüsel amaçlarla kötü ruhlardan korunma amacına yöne
lik objeler olarak gelişmişlerdir. Aynı şekilde vücudun çeşitli bölümlerine yapılan 
dövmelerde koruyucu bir etki amacına yöneliktir. Böylece süsleme, büyünün etkisi 
ile gelişmiştir denilebilir.

Bugün birçok Anadolu kilimini süsleyen el motifi de nazar ve tılsımın etkisi ile 
yapılmaktadır91.

85 Gönü! Öney:"!ran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Seiçkluiarında Atlı Av Sah
neleri", Anadolu Dergisi, XI, (1967), 128.

86 Sedat Veyis Örnek: Türk Halk Bilimi (Ankara, 1977), 30; Mine Gökbuget:" Anadolu'da, 
Göz ve Nazar İnançları", Türkiyemiz Dergisi, 10 (Ekim 1979), 6.

87 Ha m it Zübeyir Koşay: "Etnografya Müzesindeki Nazarlıklar, Muska ve Hamailler" Türk 
Etnografya Dergisi, (Ankara 1974),; Pertev Naili Borotav: age., 147.

88 Pertev Naili Borotav: age., 145.
89 Burhan Oğuz: Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, age., 767,794.
90 Mircea Eiiade: İmgeier-Simgeler, Çev. Mehmet Ali Kıiıçbay (Ankara: Gece Yayınları, 

1992). 143,167.
91 Burhan Oğuz: Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, age., 736.
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Muskalar da Anadolu'da ilk çağlardan bu yana nazara ve kötü ruhlara karşı kul
lanılan bir obje niteliğindedir. Urartularda yumuşak taş ya da topraktan yapılmış 
muskalar bulunmuştur. Büyüse! amaçlı bu muskalar, genellikle üçgen, dörtgen 
formlarda yapılmıştır92. Anadolu büyülerinde kullanılan muskalarda genellikle bit
kiler ve hayvanlara ait çeşitli uzuvlar ve ürünler birlikte kullanılmaktadır.

Adlar, sayılar ve renkler, büyü ve muskalarda önemli birer sembol niteliğindedir. 
"3, 7, 9,40,41, 99 sayıları büyülerde kullanılan Önemli sayılardır. Aynı şekilde mavi, 
kırmızı, siyah ve sarı büyücülükte en çok kullanılan renk olmuştur93.

Yıldıznamelere göre 40 ile 4 iyi uğurlu sayılardır. İnsan varlığı toprak, su, hava 
ve od gibi 4 İlkeden kurulmuştur. Onda 40 sır vardır. Kırklar mutlu, kutlu, yüce kim
selerdir94. Aynı şekilde Dede Korkut hikayelerinde de kırk yiğit, kırk gün, kırk ince 
belli kız, kırk gece eğlenceden söz edilir95.5 sayısı da nazara karşı her türlü muskada 
çeşitli şekillerde bulunmaktadır96. Anadolu'da halen mavi nazarlık ve boncukların 
nazara karşı koruyuculuğuna inanılır ve doğumda çocuklara mavi boncuk takma 
geleneği hemen her yörede sürdürülmektedir.

İlk çağlardan günümüze dek birtakım değeşikliklerle de olsa içerikse! olarak 
aynı kalan büyü Anadolu'da, özellikle kırsal kesimde son derece yaygın bir İnanışa 
ve yaptırıma sahiptir. Bugün Anadolu'da, bir anlamda Orta Asya Şamanlarının yerini 
alan cinci hoöâlar, sağlık, evlilik, boşanma, kısırlık, aşk, gerdek gecesi, güzellik gibi 
birçok toplumsal konuda muska ve büyü adı altında birçok yaptırıma sahiptirler.

3.3. ORTA ASYA VE ANADOLU'DA ASTROLOJİ VE SEMBOL

Astroloji, bugün bilim çevrelerinde bir bilim dalı olarak kabul edilmemekte97 ve 
astroloji ile ilgili veriler bir söylence ve öznel bir İnancın ötesine geçmemektedir. Ne 
varki insanoğlunun var olmasıyla birlikte gökyüzüne yönelim başlamış ve ilk insan
dan günümüze dek, gökyüzü, güneş, ay, gezegen ve yıldızlar ile bunların hareket
leri insanları ilgilendirmiş ve etkilemiştir. Bu anlamda astrolojiyi bir bilim dalı değil 
ancak uygarlık olgusu içinde bir süreç olarak ele alma gereği vardır.

"Halk İnanış, gelenek ve görenekleri İle efsaneler ne denli gerçeği İfade ediyor?", 
"Ne denli gerçek temellere dayanıyor?" gibi sorular, bilimsel çalışmanın özünü oluş
turuyorsa da, gerçek ya da uydurma, bu inanışlar var olduğu sürece bunların işaret 
ettikleri anlamların incelenip araştırılması sonuçta maddi kültür verilerinin açıklığa 
kavuşması açısından önemli görülmektedir.

92 İsmet Zeki Eyüboğiu: Anadolu Uygarlığı, age„ 308,310.
93 Sedat Veyis Örnek: ilkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, age., 148.
94 İsmet Zeki Eyüboğiu: Cinci Büyüleri, age., 303.
95 Muharrem Ergin: Dede Korkut Kitabı (İstanbul, 1971), 31,94,70.
96 Burhan Oğuz: Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, age., 736.
97 Suzei Fuzeau Braesch: Astroloji, Çev. Meltem Cansever ve Okşan Taşkent (İstanbul: İleti

şim Yayınları, 1991). 92.
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Astrolojinin değişik tanımları yapılmıştır ve halen de yapılmaktadır. "Astroloji, 
kosmos içindeki güçlerin (ki bu en yakın anlamda güneş sistemindeki gezegenler
dir) genel seviyede dünya üzerindeki enerjilerin şekillenmesi, insanın ve insan top
luluklarının üzerindeki etki ve sonuçlarını yorumlayan bir düşünce sistemidir"98.

Bir başka tanım ise daha nesnel ve farklı bir yaklaşımı İçermektedir. "Astroloji 
her şeyden önce, akan zamanın ve doğadaki ritimlerin insan tarafından bilincine 
varılmasıyla bağlantılı olan uygarlığın bir verisidir"99. Bu tanımlarda görülen ortak 
noktalar, doğadaki ve gökyüzündeki cisimlerin ve güneş sisteminin hareketleri ve 
etkileşimleri olarak belirmektedir.

İlkel İnsan gökyüzünü gözlemlemiş, ondan korkmuş, ürkmüş ve onu anlamaya, 
çözmeye çalışmıştır. İlkel insan için gökyüzü birçok bilinmezliklerle dolu bir sırdır. 
Ay, güneş ve gezegenlerin hareketleri, gündüz, gece ve mevsimlerin oluşumu in
sanı etkilemiş ve birçok uygarlığın (Mısır, Hint, Hellen, Çin, Maya, Türk vb.) gelişim 
aşamasında yerlerini almıştır. Gökyüzünün incelenmesi ilk çağlarda, büyü ve çok 
tanrılı doğa dinleri İle ilişkilidir. Çünkü birçok uygarlıkta gökyüzü, güneş, yıldızlar ve 
ay birer tanrı idiler.

İlk olarak Sümerlerde görülen rahipler aynı zamanda ilk astrologlar toplulu
ğuydu. Ay, güneş ve Venüs, Sümerler tarafından diğer tanrı ve tanrıçalar gibi insan 
formunda, insani duygu ve gereksinimleri olan varlıklar gibi biçimlendirilmişlerdir. 
Sümerlerde gökyüzü tanrısı Anu'dur, Nanna, ay; Utu, güneş; Inanna, venüs olarak 
gökyüzünü bu yüce üçlü yönetirdi100.

Astronomiyle ilgili bulunan ilk tablet MÖ 8. yy'a tarihlenir. Bulunan bu ilk tablet 
Nebunassar'm krallığı ile MÖ 317 yılı arasında, yani 400 yıl boyunca Babil'de meyda
na gelmiş tüm ay tutulmalarını gösterir101.

Astrolojik semboller olarak ilk önce gökyüzü, güneş, ay, yıldız ve gezegenler 
göze çarpar. Gökyüzü ve güneş ilk çağlarda hemen her uygarlıkta bir tapınma aracı 
olmuştur.

Konya ve çevresinde yapılan kazılarda Geç Hitit Dönemine ait silindir mühürler 
üzerinde güneş ve yıldız tasvirleri tespit edilmiştir102. Hititlerde, Hitit güneş kurs
larından da anlaşıldığı gibi güneşin önemli bir tanrı olduğu anlaşılmaktadır. Aynı 
şekilde bütün Anadolu uluslarında güneş bir tanrı olarak doğaya egemen gücü, 
erki dile getirir103.

Anadolu'da olduğu gibi Orta Asya kökenli Türk İnanışlarında da gökyüzü, güneş, 
ay ve yıldızlar büyük önem taşımış, her dönemde Türkler gökyüzünün hareketleri-

98 Değer Çelik: Astroloji El Kitabı (İstanbul, 1994), 13.
99 Suzel Fuzeau Braesch: age., 7.
100 Değer Çelik: age., 14, 17; Dinler Tarihi Ansiklopedisi i (İstanbul: Gelişim Yayınları), 544- 

547.
101 Suzel Fuzeau Braesch: age., 35.
102 Sedat Alp: Konya Civarında Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga M ü

hürleri (Ankara, 1972), 141.
103 İsmet Zeki Eyüboğiu: Anadolu Uygarlığı, age„ 170,453.
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ne göre sosyal yaşantıyı düzenlemişlerdir.Türklerin ilk dinleri olan gök tanrı ve doğa 
dinleri bu anlamda etkili olmuştur denilebilir.

Türk kavimleri en eski zamanlardan beri on iki hayvanlı takvim sistemini kullan
mışlardır. Bu takvimin her yılı muayyen bir hayvana nisbet eder ve her yıl mensup 
olduğu hayvanın adını alır. Bunlar sırası ile, 1- Sıçgan (Sıçan), 2- Ud (Sığır), 3- Bars 
(Pars), 4- Tavışgan (Tavşan), 5- Lu (Ejder), 6- Yılan, 7- Yond (At), 8- Koy (Koyun), 9- 
Biçİn (Maymun), 10-Taguk (Tavuk), 11- İt, 12-Tonguz (Domuz)dur.Türk inanışında 
insanlar, doğdukları yılın hayvanlarının sembolize ettiği birtakım güç-güçsüzlük, 
ölüm-yaşam, bereket-çoraklık, savaş-barış gibi unsurları da taşımış oluyorlardı104. 
Bu anlamda on iki hayvanlı türk takvimi astrolojik bir değer de taşımaktadır. Çünkü 
bu hayvanlar aynı zamanda burçları da oluşturuyorlardı.

Türklerde gök aydınlık, güneş, ışık, kahramanlık ve İyiliğin sembolü olmuştur105. 
Yakut Türklerine göre ilk insan gökten inen bir yaratıktan türemiştir106. Hunlular ise 
tek tanrılı bir gök dinine sahiptiler. Aynı zamanda güneş, ay, yer, su ve ateş kültüne 
İnanmışlardır107. Uyguriar bundan 4000-6000 yıl önce güneşi tanrı olarak kabul edip 
tapmaktaydılar108. Türklerin daha sonraları ve köklü bir iz bırakan Şamanîst inanç
larında da gökyüzünün ve güneşin Önemli unsurlar olduğu bilinmektedir. "Şaman 
cüppesinde ve külahında güneş efendinin sembolü olarak, demirden veya gümüş
ten halkalar bulunur"109.

İlkçağlarda her yıldız çeşitli tanrılara mal edilmiştir. Ay Tanrısı Sin; bitkiler, ay
lar, yıllar, günler ve insanların kaderine hükmeder. Güneş Tanrısı Şamaş; yaşamın 
efendisi ve adaletin koruyucusudur. Aşk Tanrıçası Iştar; Venüs'e karşılık gelir. Mars 
korkutucu kırmızı parıltısıyla'cehennem ve silah tanrısı, kötülük taşıyıcısı Nergal'dir. 
Yavaş seyriyle fark edilen Satürn; eski yorgun bir güneş olan adalet ve düzen yıldızı 
İstikrarlı Ninibe'ye benzetilir110.

Anadolu'da ay da en az güneş kadar İtibar görmüş ve çoğu zaman güneşle bir
likte ele alınarak tanrıiaştırılmıştır. Ayın, suları ve yağmurları yönettiği, evrensel do
ğurganlığı dağıttığı inancından yola çıkılarak erken çağlardan itibaren ay ile boynuz 
arasında bir benzerlik kurulmuştur. Ay doğar, büyür, küçülür ve kaybolur. Bu aynı 
zamanda ölüp yeniden doğuşun bir simgesidir. Ay; sular, yağmur, boynuz; hayvan
ların ve kadınların doğurganlığı bitkiler aynı sembolizmde birleşir. Yani sonsuzluk 
kavramında111. Anadolu'nun en büyük ana tanrıçası Kybele ise aynı zamanda bir ay 
tanrıçasıdır. Ay hilal iken genç kızlığını, dolunay kadınlık ve gebeliğini, küçülen ay 
ise analığını simgeler112.

104 Osman Turan: Oniki Hayvanlı Türk Takvimi (İstanbul, 1941), 24,25.
105 Yaşar Çoruhlu: Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi (İstanbul, 1995), 132-135.
106 Abdülkadir İnan: age., 13.
107 Nejat Diyarbekirli: Hun Sanatı (İstanbul, 1972), 62.
108 Abdülkerim Rahman: age., 134.
109 Abdülkadir İnan: age., 29.
110 Suzel Fuzeau Braesch: age., 36.
111 Burhan Oğuz: Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, age., 692.
112 C. Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Efsaneleri, age., 98.
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Orta Çağ Anadolu'sunda özellikle Selçuklu Dönemi eserlerinde ay, güneş, ge
zegen ve yıldızlar önemli bir yer tutmuş, tüm bu göksel unsurlar bazen hayvanlarla 
bütünleşmiş, bazen de değişik geometrik biçimlerle sembolieştirilmişlerdir. Genel
likle gökyüzü unsurlarının gerçek formları olan daire formu bu sembolizmin bir 
göstergesidir. Anadolu Selçuklularında gök simgesi kartal, ay, güneş ve gezegen
leri temsil eden rozetler, güneş ve aydınlık simgesi aslan en çok kullanılan motifler 
olmuştur113. Bugün Anadolu'da halen ay, güneş ve yıldızlara ilişkin inanışların bir 
devamı olarak İsimlere rastlanmaktadır. Aysel, Aygün, Aytaç, Ayla, Aygül, Aytekin, 
Aykut, Ayselî, Yıldız, Güneş, Günsel, Günay vb. isimler sıklıkla kullanılmaktadır.

Türk kültüründe aslan güneşi temsil ederken, Anadolu Bektaşi inanışlarında da 
güneş, Hazreti Ali'yi temsil etmektedir114. Bugün Anadolu'da yıldızlarla ilgili en yay
gın inanış, yeryüzünde her İnsanın bir yıldızı bulunduğu kanısıdır. Gökte bir yıldızın 
kayması o kişinin öldüğü ya da öleceğini anlatmaktadır115.

Doğu ve Batı astrolojisinde sayıların da çok büyük anlam ve önemleri vardır. 
Astrolojinin temeli olan gezegenler ve yılın belli aylara bölünüşü bu sayılarla ifade 
edilir.

"Babiî'de Ay'ın günlük hareketi ve evrelerinden sonra astronomlar, Güneş'in ta
kım yıldızlar arasında dolaşmasını İzlemişlerdir. Ayrıca çıplak gözle görülen 5 geze
geni tanımlamışlardır. Bunlar, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'dür"116.

Hititler'de de Sümerler gibi yıl 12'ye bölünüyordu ve 12 sayısı kutsal sayılıyor
du117. Anadolu'da 3,6, 7 ve 12 sayıları kozmik sayılardır. 12 gezegen zodiak sistemi 
ile bağlıdır. 6, dünyanın yaratıldığı gün sayısı; 7 gök katını; güneş, ay ve yerin hare
keti ise 3'e işaret eder ve ay ritminin sayısı 7'dir118.

Anadolu uygarlıklarında olduğu kadar Orta Asya Türk inanışlarında da yıldızla
rın ve astrolojik sayıların anlam ve sembolleri önem kazanmıştır. "Yıldıznamede 7 
yıldız, 12 ay, 12 burç vardır. Yıldıznamelere göre 40 ile 4 İyi, uğurlu sayılardır"119. Orta 
Asya Türk inanışlarında yıldızların hareketleri ve falcılık önem taşımaktaydı. 7 yıldız 
ve gezegen, insanların ve olayların gidişatı İle İlgilidir. 7 iklimi de bu 7 yıldızın idare 
ettiğine inanılırdı120. Eski Türklerde kurt aynı zamanda astronomik bir semboldü. 
Büyük ayı burcunun 7 kurtu, küçük ayı burcunun iki kısrağı durmadan kovaladığına 
inanılırdı121.

113 Semra Ögef: age., 63; Beyhan Kara mağa ra lı: "Sivas ve Tokattaki Figürlü Mezar Taşlarının 
Mahiyeti Hakkında", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, II (Ankara 1971), 95.

114 Beyhan Karamağaralı: "Sivas ve Tokattaki Figürlü Mezar Taşlarının Mahiyeti Hakkında", 
a.g.m., 94,95.

115 Pertev Naili Borotav: age., 24.
116 Suzel Fuzeau Braesch: age., 35.
117 ismet Zeki Eyüboğlu: Anadolu Uygarlığı, age., 170.
118 Semra Ögel: age., 96.
119 İsmet Zeki Eyüboğlu: Cinci Büyüleri, age., 261,303.
120 Murat Uraz: age., 33,35.
121 Bahaeddin Ögel: age., 50.
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Böyİece Anadolu'daki tüm uygarlıklarda özellikle 12 ve 7 sayıları kozmik olarak 
kabul edilmiş, gökyüzü ve zodyak sistemi bu anlayışa göre oluşturulmuştur. Bugün 
zodiak burçlarının kökenleri de buralara dayanmaktadır. Her burcun bir anlamı, 
sembolü ve işaret ettiği oîumlu-olumsuz nitelikleri vardır. Bu burçlar; Koç, Boğa, 
İkizler, Yengeç, Aslan, Başak,Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık'tır. Bunlar; top
rak, hava, su ve ateş olan 4 temel elementte birleşirler. Her elementin belli özellik
lerini taşırlar. Her burç değişik gezegenlere bağlanarak sembolleştirilmiştir. Böyİece 
burçlara sahip olan İnsanlar, belli nitel ve nicel özelliklerinin bir kısmını ya da tama
mını bu burcun niteliklerinden aldıklarına inanırlar. Aynı şekilde bu burçlar genel 
olarak hayvan ve bitkilerden esinlenerek yine hayvan ve bitki sembolizminin bir 
vurgusu olarak tanımlanabilirler.

3.4. ORTA ASYA VE ANADOLU'DA İNANÇ VE SEMBOL

Dinlerin tarihini ve gelişimini incelemek, çok geniş ve uzmanlık isteyen ayrı bir 
konudur. Ancak dinî İnanışların ve yaptırımların, insan yaşantısı, sosyokültürel yapı 
ve sanat eserleri üzerinde büyük etkileri olduğu, bugün tartışmasız olarak kabul 
edilen bir olgudur. Dinler ve inanışlar yapıları gereği kapalı, tutucu çevrelerde daha 
etkin olarak güçlerini hissettirirler.

Toplumun kültür sistemi içinde yer alan ve az gelişmiş toplumlarda, farklılaş
mamış sosyal yapı nedeni ile tek yaygın değer durumunda bulunan din, kuşkusuz 
gelişmiş topîumlara nazaran insan yaşantısına yon veren en büyük etkenlerden biri 
olmuştur’22.8u anlamda bakıldığında, bugün Anadolu toplumlarında dinî inanış ve 
tarikatların yaşamın her alanında ve maddi kültür ürünlerinde etkili olduğu anla
şılmaktadır. Bugünkü görünüşü ile İslâmlaşmış Anadolu, tarihsel olarak en eski ve 
farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, sayısız göç ve savaşın etkisiyle çokfarklı inanışla
rın ve dinlerin izlerini taşımaktadır. Bu anlamda Anadolu dinlerinin hepsinin burada 
incelenmesi imkânsız ve gereksizdir. Burada konu gereği en etkin olmuş Anadolu 
dinlerindeki belli başlı sembolik unsurlara kısaca değinilmekle yetinilecektir.

Dinin çok değişik tanımları bulunmaktadır. Tüm bu tanımlarda dinin çıkış nokta
sından kalkarak, bir inanç sistemi olması ve İlkel dürtüler yoluyla oluşması üzerinde 
durulmaktadır.

"Din insanın duygusal ya da bilinçli olarak bağlı bulunduğu birtakım doğa üstü 
kudretlere ya da varlıklara inanması ve bunlara ibadet etmesidir"122 123 olarak tanımla
nan dinin burada, bir inanç ve bu inanç doğrultusunda bir tapınma ve ibadet sis
temi olduğu vurgulanmaktadır. Dini, bir üst yapı kurumu olarak ele alan görüşler 
bulunmaktadır124. Tanımlar ne denli çoğaltılırsa çoğaltılsın, sonuçta dinlerin teme-

122 Ahmet Yücekök: Türkiye'de Din ve Siyaset {İstanbul, 1976), 18.
123 Sedat Veyis Örnek: İlkellerde Din, Büyü, Sanat ve Efsane, age., 127.
124 Ahmet Yücekök: age., 25.
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Ünde, evrenin, doğanın ve bilinmezlerin getirdiği korku, güç ve benlik arayışları İie 
doğaya hakim olma isteğinin sonucu gelişen bir inanç ve bu inanca bağlı birçok 
sembolik tapınmalar yatmaktadır. "Dinin doğup yayılışından sonra da dinsel ya da 
batıl inançlar sembollere dönüşerek örgütlenmişlerdir."125.

Eski Anadolu dinleri genel olarak 2 bölüme ayrılır. Bunlar Hitit öncesi dinleri 
(Hattî) ve Hititlerle başlayan dinlerdir. Her iki dönem dinleri de çok tanrıcı doğa din
leridir. Hitit, Lavi, Urartu gibi en eski Anadolu insanı, gök, yer ve sulara tapıyordu. 
Hattiîer gök, yer ve su tanrılarına inanıyorlardı ve tanrılar, iyilik ve kötülük tanrıları 
olarak ikiye ayrılırlardı126. Hİtitlerde de gök, su, toprak ve ateş birer tanrı olarak mu- 
mameie görmüştür. Anadolu'daki bütün ilkel dinlerde özellikle gök, su ve toprak 
üçlüsü birer doğa varlığı olarak, doğa dininin temelini oluşturmuştur. Hİtitlerde gök 
tanrıçası insan biçimindedir. Geyik, kartal, yılan, aslan, boğa, birtakım kuşlar ve pars 
doğa dininin gereği kutsal hayvanlardır. Üzüm ve buğday bereket, kayın ve meşe 
ağaçları ise ilaç yapımında kullanıldığından kutsaldır. Ateş de aynı biçimde kutsal 
sayılmıştır127. Hurrilerin de kutsal hayvanı boğa, geyik, aslan ve kartaldı. Aynı biçim
de Lidya, Frigya, Likya kültürlerinde yer, su ve gök olmak üzere çok tanrıcı bir doğa 
dinine inanılıyordu128.

İlkel dinlerde ve özellikle avcı toplumlarda ortaya çıkan bir Önemli kavram da 
doğa dinleriyle birlikte birtakım hayvanların kutsal olarak kabûl edilmesi olayıdır. 
Bu giderek bir hayvan kültünün oluşumuna da zemin hazırlamıştır ve kökeninde 
totemizm yatmaktadır. Aynı şekilde tarımsal düzene geçişle birlikte bitki ve ağaç 
kültü de buna eklenmiş oluyordu.

"Totem kelime olarak, alamet, işaret anlamına gelir. Totem kabilenin büyük atası 
olarak kabul edilir. Totem yenilmez. O tabudur. Aynı toteme bağlı kimseler kendi 
aralarında evlenemezler"129. Totemizm, en ilkel toplum tipi olarak klanın dinidir. 
Dinlerin en ilkel biçimidir ve geniş anlamda bir hayvan, bitki ya da nesnenin kla
nın atası olarak kutsal sayılmasıdır. Canlı, cansız tüm varlıklar toteme göre sınıflan
dırılırlar. Totem kutsal ise onun taştan ya da tahtadan yapılan sembolleri totemin 
kendisinden daha kutsaldır. Bu sembollere "şuringa" denir130. Fetişizm de içinde bir 
ruhun bulunduğuna inanılan objelere tapma biçimidir131. Animizm ise bütün var
lıkların ruh sahibi olduklarına İnanmakla başlar. Hayvanların tanrılaştırtması da bu 
inanca dayalıdır132. Natüralizm, güneş, ay, yıldız gibi kozmik varlıklarla rüzgâr, fırtı-

___________________ Orta Asya ve Anadolu Türk Kültüründe Semboller

125 Ayten Sürür: "Süsleme (Ornament)" Dokuz Eylül Üniversitesi li. Ulusal El Sanatları 
Sempozyumu, El Sanatları Üzerine Yazılar, (İzmir: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
1982), 8.

126 Dinler Tarihi Ansiklopedisi, ili (İstanbul: Gelişim Yayınları), 561,562.
127 Dinler Tarihi Ansiklopedisi, IİI (İstanbul: Gelişim Yayınları), 363-367,
128 Dinler Tarihi Ansiklopedisi, IİI (İstanbul: Gelişim Yayınları), 568.
129 GünayTümerve Abdurrahman Küçük: DinlerTarihi (Ankara, 1993), 50.
130 DinlerTarihi Ansiklopedisi, iti (İstanbul: Gelişim Yayınları), 481,482.
131 GünayTümerve Abdurrahman Küçük: age., 48; Murat Uraz: age., 209.
132 Murat Uraz: age., 2.
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na, dağlar, ağaçlar, sular gibi doğa olay ve nesnelerini tanrı sayıp tapma biçimidir133. 
Bu ilkel kabile dinleri Anadolu'da yaşandığı gibi Orta AsyaTürklerî arasında da yay
gın biçimde gözlenmektedir. Göktürkler tanrılarının suretlerini keçeden yaparlar 
ve deri torba içinde muhafaza ederlerdi. Bu suretleri iç yağıyla yağlarlar ve sırıklar 
üzerine dikerlerdi. Yılın dört çağında bu tanrılara kurban keserlerdi134. Eski Türk ge
leneklerinde totemizmin bu Özelliklerine uyan inanç ve davranışlar vardır. Türkler, 
kurdu ata saymışlardır. Türk boylarında her boyun bir ongunu bulunuyordu. Altay 
ve yakutlarda görülen, baba ve anayı simgeleyen tasvirler (put-idol) totemizmdeki 
şuringaları andırır. Ancak totemizmden ayrılan birçok yanları vardır135. EskİTürklerîn 
dini gök tanrı dini, tabiat güçleri ve atalar kültüne işaret eder136.

Gök tanrı dinlerinin genel olarak bozkır ve göçebe toplumlara ait özel bir yönü 
vardır. Çünkü toprak üzerinde mülk edinmeyen göçerler (avcılık, çoban ve hayvan- 
cıiik yapanlar) için gökyüzü her zaman vardır. Bu anlamda, Orta Asya bozkırlarında 
yaşayan göçebe Türkler, ilkel dönemlerde etkilendikleri bu doğa dinleri dışında, ge
niş Orta Asya bozkırlarında göçebe oİarakgezdiklerinden, Budizm, Zerdüştlük, Ma- 
nicilik gibi Doğu ve Uzak Doğu kökenli dinlerden de etkilenmişlerdir. Aynı biçimde 
Türk kültüründe günümüze dek etkilerini sürdüren Şamanizm inancı da çok geniş 
bir inanç sahası olmuştur.

Orta Asya'da devlet kuran kavimler, daima yabancı kültürlerin etkilerinde kalı
yorlardı. Doğu'dan Çin felsefesi, güneyden Hİnt-Tibet Budizmi, Batı'dan Zerdüştlük, 
Hristiyanlıkve Manihaizm etki ediyordu137.

Tüm bu ilkel doğa dinlerinde en temel sembollerin, gökyüzü, toprak ve su bağ
lamında olduğu, bunun yanılıra hayvanlar ve bitkilerin kutsal birer varlık olarak 
sınıflanıp totemleştirildiği görülmektedir. Her kutsal kavram bir nesne ile örtüşmek- 
te, böylece dinî semboller ortaya çıkmaktadır.

Mezopotamya'da, Anu tanrısının sembolü, bîr taht ve yıldızlarla süslenmiş bîr 
taçtı. Boğa boynuzları kuvvetin, gururun, mutlak iktidarın simgesiydi. Enlil, asa 
ve iki aslanla temsil edilirdi. Şamaş bir güneş kursu, l'ştar ise iki yılanın sarıldığı bir 
değneğin ucunda duran bir yıldızdı. Tarım ve bereket tanrısı olan Sin, durmadan 
yenilenen yaşamın simgesi sayılmış, bu yüzden de yılan, spiral ve yıldırımla temsil 
edilmiştir138. Bugün Anadolu'da İslamiyetie kaynaşmış ve bazı tarikatlarda izlerini 
sürdüren dinler de kültür ürünleri üzerinde etkili olmuştur denilebilir.

Zerdüştlük 200 yıl süreyle Mısır'dan Hindistan'a kadar uzanan Büyük Pers 
imparatoriuğu'nun dini idi. Zerdüşt peygamberin dinî Azerbaycan topraklan İdi. Bir

133 Murat Uraz: age., 216.
134 Abdülkadirînan:age., 5.
135 Dinler Tarihi Ansiklopedisi, ili (İstanbul: Gelişim Yayınları), 482; İbrahim Kafesoğiu: Eski 

Türk Dini (Ankara, 1980), 10,17.
136 Cevat Hey'et: Türklerin Tarih ve Kültürüne Bir Bakış, Çev. Melek Müderriszade (Ankara: 

Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996). 59; İbrahim Kafesoğiu; age., 42.
137 Abdülkadir İnan: age., 3,4.
138 Dinler Tarihi Ansiklopedisi, İli (İstanbul: Gelişim Yayınları), 552,558.
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ateş mezhebi olduğuna dair kanıtlar olan bu dinde yıldızlara ve öküze tapma vardır. 
Zerdüştiükte puta tapma kesinlikle reddedilmiştir. Zerdüşt'ün insanlara üç temel 
buyruğu "iyi düşünceler", "iyi sözler","iyi davranışlar"dır. Zerdüştlük, iyi ahlak üzerin
de en çok duran din olarak kabul edilmektedir139,6 kutsal bayramı olan Zerdüştlük- 
te bele dolanan kutsi üç kere dolandıktan sonra aşağı sarkardı. Bu Zerdüştlüğün as|ı 
olan 3 esası sembolize ederdi. Zerdüştlüğün bu 3 esası Bektaşîlikte de eline, diline 
ve beline sahip olmaya işaret eder140. Böylece Zerdüştiükte 3 sayısı önemli bir yer 
tutmaktadır.

Orta Asya'ya 3. yy'dan itibaren giren Manicilik, Orta Asya'da Zerdüştlük, Budizm 
ve Hristiyanlığın birleşimini sağlar. Türkler arasında geniş olarak benimsenir ve ya
yılır141. Manicilik, İslamlığı derinden etkilemiş; kimi Bektaşi, Alevi türü İnanç ve dü
şünce akımlarına doğrudan kaynaklık etmiş; Anadolu'ya göçen Türkmenlerle gelen 
Manicilik, Anadolu'da Manici çevrelerle bütünleşmiş, islami görüntü altında inanç 
ilkesini yaşama sokmuş ve sürdürmüştür142.

Anadolu kültürünü İslamîyetle birlikte etkilemiş olan Şamanizm de Orta Asya 
Türklerinin yukarıda sıralanan diğer inanışları ve dinleri ile birlikte yaşamıştır. Müs
lüman olmadan Önce ve olduktan sonra da Türk toplulukları uzun bir süre Şamaniz- 
min etkisi altında kalmıştır. Şüphesiz bu etki farklı biçimlerde maddi kültür ürün
lerine de yansımış, biçim ve anlam değişmeleriyle de olsa günümüze dek izlerini 
yaşatmıştır. Kuşkusuz hiçbir din yoktan var olmadığı gibi karşılıklı coğrafya, kültür 
ve göçler yoluyla birbirlerini etkilemiştir. Bu anlamda dinler insanlığın ortak tarihi
dirler.

Uygur ülkesinde Manihaizm, Hristiyanhk ve Budizm ile Şamanizm de yan yana 
yaşıyordu143. Orta Asya'da yerli bir din olduğu zannedilen ve gök, ay, yer, su, kayın 
ağacı gibi tabiat unsurlarının kapsadığı önem yönünden, tabiat içinde yaşayan in
sanların dini olarak gözüken Şamanizm en eski devirlerden bugüne kadar devam 
etmiştir144. İlkel dinlerde olduğu gibi Orta Asya Türk Şamanistierinde de her boyun 
ayrı bir tözü bulunmakta ve bu tözler genel olarak hayvanlara karşılık gelmektedir. 
"Türk ırkına mensup Şamanistlerde yaygın olan tözler tavşan, ayı, kartal, sincap ve 
kakumdur"145. Şamanistlerde de çeşitli ayin ve törenlerde İçinde ruhların bulundu
ğuna inanılan doğa güçlerine kurban verme alışkanlığı önem taşımaktadır. "Orta 
Asya Şamanistierinde kanlı kurbanların en önemlisi attır. Attan sonra koyun, koç, 
boğa ve keçi gelmektedir"146. Saçı denen kansız kurbanlarda ise ateşe şarap dökme, 
ağaç dallarına bez bağlama, tanrılara eşya sunma en dikkat çekici ve günümüze 
dek uzanan inançların kökenini oluştururlar. Aynı şekilde eski Şaman ayinlerinde

139 DinierTarihi Ansiklopedisi, III (İstanbul: Gelişim Yayınları), 609,618.
140 Bedi N. Şehsuvaroğlu: Dinlerde veTarikatlerde Sembolizm {İstanbul, 1973), 8,9.
141 W. Barthold: Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler (Ankara, 1975), 19.
142 W. Barthold ve Fuat Köprülü: İslam Medeniyeti Tarihi (Ankara, 1973), 88.
143 Abdülkadir İnan: age., 7.
144 Emel Esin: Türkistan Seyahatnamesi (Ankara, 1959), 5,6.
145 Abdülkadir İnan: age., 45.
146 Abdülkadir İnan: age., 100.



48 Orta Asya'dan Anadolu'ya Kültürel Sembollere Giriş

kartal çok önemli bir unsur olmuştur. Bazı Yakut ana soyları kartalı koruyucu ruh 
olarak kabul ederler147.

"Genellikle Selçuk figür tasvirlerinde olduğu gibi çift ve tek başlı kartal, avcı kuş, 
kuş tasvirlerindeki semboller stil ve teknik bakımdan Avrasya hayvan stiline kadar 
uzanır. Bu geleneksel özelliğin arkasında Şaman kültünün kalıntıları ve onun etki
sinde çeşitli İslam tarikatları bulunmaktadır"148.

Orta Asya Şamanizm'inde hayvan sembolizminin dışında sayılar ve renkler de 
önemli birer sembol aracıdır. Orta Asya Şamanist boylarında özellikle 3, 9, 19, 30 
sayılarının ayrı bîr önemi vardır. Altay Yaratılış Efsanesi'nde dalsız budaksız bir ağaç 
bitmiştir. Tanrı, daiları olmayan bir ağaca bakmak hoş birşey değil, buna 9 tane dal 
bitsin dedi. 9 dalın kökünden 9 kişi türesin ve bunlardan 9 ulus olsun dedi149. Şaman 
olma töreni 9 gün sürer. Şaman cüppesinin yakasında 9 küçük kukla bulunur. Kayın 
ağacı 9 yerinden kertilir. Şaman külahının kenarına 2,9 veya 30 tane baykuş tüyü di
kilirdi150. Böylece Orta Asya Türk Şamanlığında 9 sayısının önemi ve vurgusu ortaya 
çıkmıştır. Sayıların dışında; beyaz, siyah, mavi ve kırmızı renkler Şaman ayinlerinde 
önem kazanmıştır. "Şaman'ın külahı kırmızı kumaştan yapılırdı"151."Ayinlerde üç ka
yın ağacına 19 parça beyaz, kara, mavi ve kızı! şeritler asılırdı"152. "Ayin törenlerinde 
Bakşı baş tuğ üzerine beyaz, kırmızı ve gök renkli 3 bayrak gerekli görürdü"153.

Şaman inançlarında kayın ağacının kutsal olduğu, hemen her ayinde kayın ağa
cının yer aldığı anlaşılmaktadır. Bugün halen Anadoludaki maddi kültür ürünleri 
üzerinde yer alan hayat ağacı motifinin bu ağaç kültü ile yakın İlişkisi olduğu an
laşılmaktadır.

Yaklaşık olarak 922 yılında halen Şamanist olan Oğuzlar da Müslüman olduktan 
sonra bile Şamanizm gelenekleri yüzyıllar boyunca unutulmamıştır. X.yy'ın başların
da İsiamiyeti kabul etmeye başlayan ve XI. yy'ın ilk yıllarında tamamen Müslüman 
olarak Horasan'a göçen Selçuk Oğuzları, XV. yy'da bile birçok Şamanizm geleneğini 
muhafaza etmişlerdir. Oğuzların torunları olan bugünkü Anadolu Türkmenlerinde 
de eski inanç ve göreneklerin derin izlerine rastlan makta d ir154. Özellikle Anadolu'da 
Moğol istilasından sonra Şamanizm'in Müslümanlıkla kaynaştırılması hareketleri 
kuvvetlenmiştir. Tokatlı Barak Baba, Seyyid Mahmud Hayrani'nin müridi olan Sarı 
Saituk gibi Türkmen tarikatçıları Şamanîığı Müslümanlık İle kaynaştırmaya çalışan 
şeyhlerdendir155.

147 Abdülkadir İnan: age., 118; Jean Paul Roux: Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev. Ay
kut Kazancıgil (İstanbul, 1994). 85,125.

148 Gönül Öney: Anadolu Selçuk Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek ve Çift Başlı Kartal (Ankara, 
1972), 7.

149 Abdülkadir İnan: age.
150 Abdülkadir İnan: age., 79,92, 93.
151 Abdülkadir İnan: age., 92.
152 Abdülkadir İnan: age., 53.
153 Abdülkadir İnan: age., 110.
154 Abdülkadir İnan: age., 205,207.
155 Beyhan Kara mağara! ı: "Anadolu'da Xll-XVI. Asırdaki Tarikat ve Tekke Sanatı Hakkında", 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXI, 247, (Ankara 1976), 180.
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Anadolu'da İslamiyetin yayılmasından sonra değişik mezhep ve tarikatler oluş
muş, bunlar da Anadolu kültürünü etkilemişlerdir. Bu mezhep ve tarikatlerın İslami
yet öncesi, Şamanizm, Maniciiik, Zerdüştlük gibi dinlerin İslamiyet ile kaynaşması 
sonucu yayıldığı da söylenebilir.

"Mezhep" Arapça bir sözdür ve gidilen yo! anlamına gelir556. "Tarikat" da yol an
lamındadır. Mezhep ilim yolu, tarikat ise irfan yoludur,S7. Anadolu'da özellikle Ale
vilik inanışı geniş bir alanda yayılmış; birçok yörede kendi inanış, anlayış, gelenek 
ve göreneklerini devam ettirmektedir. Sayıları 20 milyonun üzerinde olan Anadolu 
alevileri Orta Asya Türkmenlerinin bir kısmı arasında da benimsenmiştir.

Ön Asya'ya gelen Türkmen Oğuz boylarının toplumsal kimlik ve muhalefeti sağ
layıcı bir mekanizma olarak resmî İslam'dan farklı yorumlara yöneldikleri düşünü
lebilir. Türkmen ve Oğuz boylarının bazı grupları da Şiiliği benimsemişlerdir. Ale
viliğin 13. yy'dan sonra Anadolu'da etkinlik kazanmaya başladığı, Asya'dan gelen 
göçebe Türk toplulukları arasında da kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Anadolu'da 
Çepniler, Tahtacılar, Bektaşiler, Kızılbaşiar, Hurufîler çeşitli Alevi topluluklarının ismi
dir156 157 158. Bunlardan bir kısmı Orta Asya'dan göçen Oğuz boyla undandır.

Anadolu kültürünü etkilemiş Alevi inanışlarındaki semboller, Şamanizm ve Zer- 
düştiük inanışlarındaki sembollerle benzerlik taşımaktadır.

Bektaşi öğretisinde Asya Şamanizm'inin de etkisi olduğu söylenebilir. Evdeki 
ocağın kutsal sayılması; su, göl ve nehirlerin kirletilmemesi; 3,12,40 sayılarının kut
sallığı önemli benzerliklerdir159.

Alevi inanışında sayıların da önemli bir yeri vardır. 12 imamdan kaynaklanan 
12 sayısı kadar; 1, 3, 4, 5 ve 40 sayıları da Alevi inanışında önem taşımaktadır. Hacı 
Bektaşi Veli'nin Öğretisi bu anlamda ilginçtir.

"Tanrı insanoğuilarını 4 türlü nesneden yarattı ve hem 4 bölük kıldı ve hem 4 bö
lüğün dahi 4 türlü İbadetleri vardır. Tanrı insanları bu 4 türlü nesneden yarattı. Ön
ceki kesim abidlerdir. Bunlar, şeriat kavmidir. Asıdan yeldir. İkinci kesim zahidlerdir. 
Bunların aslı od (ateş) dandır. Bunlar tarikat kavmidir. Üçüncü kesim sudandır. Bun
lar marifet kavmidir. Dördüncü kesim muhiplerdir. Bunların aslı topraktandır"160.

Buradan anlaşıldığı gibi Alevi inanışında da ilkel dinlerde karşılaşılan hava, ateş,
. su ve toprak kutsal sayılmaktadır. BÖylece dört unsur ile evrenin ve İnsanın yaratılışı 
ortaya konmuş oluyordu. Aynı zamanda Alevilikte aslan, güvercin, tavşan gibi hay
vanların da ayrı bir yeri ve önemi vardır. BÖylece hayvan kültü de bir anlamda dinî 
inanışı tamamlayarak devam etmiş bir sembolizme işaret etmektedir.

156 Abdülbaki Gölpmarlı: Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar (İstanbul, 1969), 9; Dinler Ta
rihi Ansiklopedisi, i (İstanbul: Gelişim Yayınları), 71.

157 Abdülbaki Gölpmarlı: age., 185,186.
158 Gencay Şayian-:"Günümüzde Alevilik", Cumhuriyet (9 Mayıs 1990), 6.
159 Gencay Şayian: "Günümüzde Alevilik" Cumhuriyet (9 Mayıs 1990), 6.
160 Hacı BektaşVeli: Makalat ve Müslümanlık, Haz. Mehmet Yaman (İstanbul: GüîbayYayın- 

iarı, 1985). 17,21.
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Aslan Bektaşîlikte kutsal ve kudretli bir hayvandır. Hz. Ali'yi sembolize eder. 
Onun koruyucu ve bağışlayıcı olduğuna inanılır16’.Tavşan Alevilerde uğursuz sayılır, 
eti yenmez, beslenmez. Güvercin ise kutsaldır.

İslamiyet ve Alevi inanışında "1" Allah'ı ve Allah'ın birliğini gösterir."2", kadın ve 
erkeğe işaret eder. Aynı zamanda 2, îyi-kötü, yer-gök, sağ-sol gibi temel zıtlıkları 
belirtir."72"dünya üstündeki dinleri ve ırkları göstermede kullanılır. 12 İmam, 12 ay, 
12 vücut deliği 12 din sembolleşmiş sayılardır161 162.

Anadolu insanı ilk çağlardan günümüze dek çeşitli toplum ve kültürlerin inanç
larını hoşgörü içinde bir arada yaşatmış, hemen her inanıştan bir parça iz kalmış ve 
İslamİyetin geniş anlam ve hoşgörüsü İçinde bu din ve tarikatler uygulama alanı 
bularak, kültür ürünlerine çeşitli sembollerle girmiştir.

3.5. ORTA ASYA VE ANADOLU'DA HAYVAN VE BİTKİ 
SEMBOLİZMİ

Anadolu'da hayvan, bitki ve ağaçların geçmişten bu yana maddi kültür ürün
lerindeki yoğun kullanımları, bu unsurların sembolik anlamlarının incelenmesini 
gerekli kılmaktadır. Kuşkusuz bu unsurların ilk çağlardan bu yana tarihsel süreç 
içindeki değişim ve gelişimleri günümüz sanatını anlamada büyük bir altyapı oluş
turacaktır.

Hayvan, ilk çağlarda hangi,coğrafyada olursa olsun, insanoğlunun yaşamsal ve 
üretimsel en önemli yardımcısı olmuş doğada insan yalnız olmadığını, hayvanlarla 
birlikte bir yaşam sürmesi gerektiğini anlamış, önceleri ondan korkmuş, daha sonra 
onun gücüne büyük bir hayranlık duyarak o gücü edinmeye çalışmış ve sonra da 
hayvandan yararlanma yollarını aramıştır. Kuşkusuz ekonomik yapısı hayvancılığa 
dayanan toplumlarda, hayvan kültü daha derin izler bırakmıştır. Bu anlamda Ana
dolu, geçirdiği sayısız kültür evreleriyle hayvan ve bitki kültünü en yoğun yaşayan 
coğrafyalardan birisidir.

Paleolitik Döneme ilişkin yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kadın heykelciklerin
den Laussel Venüsü'nün elinde taşıdığı boynuz163, ilk boynuz motiflerinden birisidir, 
ve Venüs'ün elinde bulunmasının gereği bereket ve doğurganlığın sembolü olsa 
gerektir. Anadolu'da hayvan geleneğinin köklü bîr geçmişi olduğu, daha sonraki 
dönemlerde de süreklilik gösterdiği anlaşılmaktadır.

Hitit dönemi silindir mühürlerinde inek, geyik, koç, dağ keçisi, boğa, keçi, kartal, 
aslan, kaplan, grifon, maymun, kuzu, tay, tavşan, balık, yılan ve kuş en bariz motif-

161 Şerare Yetkin: "Hacı Bektaş Tekkesi Müzesinde Bulunan Figürlü Teber", Sanat Tarihi Yıllı
ğı, il (1981), 179.

162 Pertev Naili Borotav: age., 113.
163 Nermîn Sinemoğiu: age., 9,35.
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ierdir164. Yine Hitit dönemi kabartmalarında koyun, kaz, ördek, İnek, at, eşek, öküz, 
boğa, keçi ve köpek en çok rastlanan hayvanlardır. Kartal Hititlerde gök varlığıdır. 
Anadolu'da egemenliğin ve gücün sembolü olmuştur. Aynı şekilde geyik de iyiliğin 
sembolüdür165.

Fenikelilerin en büyük tanrısı, koç boynuzlu ve sakallı bir ihtiyardı. Tahtının iki 
başı koç başı şeklinde idi. Bu tanrı aynı zamanda bereket ve gök tanrısı idi166. Feni
kelilerin bir başka tanrısı Melkar'dı, Melkar'ın simgesi ise boğaydı167. Anadolu tan
rılarından Athena'nın simgesi koç, keçi, teke, kumru, balıklar, servi, nar ve baykuş
tur168. At da Anadolu'da tarih öncesi dönemlerden beri önemli bir yer işgal etmiştir. 
MÖ 2000 yıllarından bu yana at ile ilgili kaya kabartmaları ve toprak kaplara rast
lan maktadır169.

Anadolu'da ilk çağlardan beri hayvanlar önceleri tanrılarla özdeşleştirilmiş ya da 
bazı tanrılara önderlik ve eşlik etmişlerdir. Hayvan aynı zamanda doğa güçlerini be
timleyen birer sembol durumuna da gelmiştir. Değişik hayvanlardaki değişik özel
likler (güç, kuvvet, hızlı koşmak, yırtıcılık, pençeler, uçabilme yüzebilme yeteneği, 
uzun yaşama vb.) tanrılara, krallara, komutanlara ve büyüklere atfedilmiş böyiece 
ilk semboller oluşmuştur. Doğal olarak hayvanın kendisi bir sembol olmasının öte
sinde, kendinde var olan nitelikler, o hayvan formu ya da uzvuyla sembolleştirilmiş 
oluyordu. Bazı hayvanlar iyilik, güç, barış, egemenlik ve bereket sembolü olurken 
bazı hayvanlar da kötülük, uğursuzluk, savaş, yıkım ve ölüm gibi kötü unsurların 
sembolü olmuşlardır. Genel olarak Anadolu'da boynuzlu hayvanlar uğur, güç ve 
bereket gibi iyilik unsuru olarak nitelenmiş; yılan ye akrep gibi sürüngen hayvan
lar ise kötülük unsurlarının sembolü olmuşlardır. Bu betimlemelerde büyü ve dinî 
inanışlar ile hayvanların yararlılık, üretimsel katkı ve verimlilikleri de etken olmuş
tur. Sözgelimi koyun, koç, at gibi hayvanlar, ilk çağlardan bu yana et, süt, derisi ve 
önemli binek hayvanı olması yönleriyle yararlı hayvanlar olarak düşünülmüşlerdir. 
Kuşkusuz bu hayvanların iyiliğin sembolü olmaları da o ölçüde doğaldır.

Orta Asya Türklerinde de hayvan kültü geniş ölçüde yayılmıştır. Öyleki Orta Asya 
Türklerinin oluşturduğu sanat ürünleri, bozkır sanatı ve bu sanata bağlı "Hayvan Üs
lubu" olaraktanımianmaktadır170. Aynı zamanda bu üslubun Türk sanatının temelini 
oluşturduğu bilinmektedir171 172.

Güney Sibirya'da Altay dağları eteklerinde yapılan, MÖ IV. ve fil. yy'lardan kalma 
pazınk kurganlarından çıkan eserlerde keçi, kartal, kaplumbağa, balık, at figürleri
nin Hun sanatında önemli bir yer teşkil ettiğini göstermektedir177.

164 Sedat Alp: age., 141.
165 İsmet Zeki Eyüboğİu: Anadolu Uygarlığı, age., 119,122,168.
166 Beikıs Mutlu: age., 149.
167 Muhiis Nadas: age., 23.
168 CŞakirKabaağaçlı: Anadolu Tanrıları, age., 61.
169 İsmet Zeki Eyüboğİu: Anadolu Uygarlığı, age., 292.
170 Laszio Rasonyı: Tarihte Türklük (Ankara, 1988), 43.
171 Nejat Diyarbekirli: age., 3.'
172 Oktay Asianapa: Türk Sanatı 1, II (İstanbul, 1984), 4.



52 Orta Asya'dan Anadolu'ya Kültürel Sembollere Giriş

Orta Asya'da MÖ 7.yy'd an sonra hayvan üslubu dikkat çekicidir. Aslan, boğa, ge
yik, kurt, pars, kartal, dağ koyunu, at koşum takımlarında, kılıç kabzalarında, eğer
lerde, keçe örtülerde ve dövmelerde gözlenmektedir173. Hunlarda, pars, kaplan, as
lan gibi yırtıcı hayvanlar gündüzü; çift tırnaklı hayvanlar olan; geyik, dağ keçisi ve 
boğa geceyi temsil ederlerdi174.

Bozkırda yaşayan Orta Asya Türk kavimierinin hayvancılık ve göçebe yaşam 
tarzları bu üslubun doğmasında etkin bir rol oynamıştır. Kuşkusuz sembolleştrilen 
hayvanlar da o coğrafyanın yapısına uygun hayvanlardır. "Orta Asya hayvan ve in
san tasvirleri daima sembolik gayelerle işlenmiştir. Şaman kültü, totem ve astroloji 
bu figürleri yaratan esas ilham kaynağı olmuştur"175 176.

Orta Asya göçebe sanatının en özgün ve en çok görülen motifi geyiktir. Yer ve 
göğün simgesi olan geyiğin, ruhları öteki dünyaya taşıdığına inanılmıştır170. Dağ te- 
kesi ve geyik motifleri MÖ 1000. yılda Avrasya'da yaşayan bütün göçebe boyların 
başlıca ongunuydu177.

Türk sanatında da Anadolu'da olduğu gibi, koyun, koç ve keçi bolluk ve bereket; 
koyun güçsüzlük ve zayıflık178; kartal ve avcı kuşlar ile kuğu, güvercin ve kaz kut
sal olarak kabufediimiştir179. Kurt ise yaratılış efsanelerinde geçen gök unsuru, at, 
boğa, öküz, manda ve geyik gök unsuru olarak kabul edilmiştir180 181. Ejder ise yer ve 
gök simgesi olmuştur131. Yırtıcı kuşların, eski tarihî metinlerden de anlaşıldığı gibi 
Türk büyükleri tarafından taşındığı ve unvan olarak da kullanıldığı bilinmektedir182.

Orta Asya hayvan üslubunun oluşmasında Totemizmin de etkileri görülmekte
dir. Özellikle her hayvanın boylara birer damga olarak verilmesinin altında yatan, o 
hayvanın totem olarak kabul edilmesi olsa gerektir.

Altay ve Yakutların önemli tözleri ayı, tavşan ve kartaldır. Kartal ve at en önemli 
idoilerdir. Kartal, Aitayların en eski Türk topluluklarında güneş ve gök tanrının sem-

173 Kenan Bilici: "Anadoiu Taş Tezyinatında Hayvan Üslubu", Ege Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Sanat Tarihi Dergisi, I (İzmir 1993), 20.

174 Nejat Diyarbekirli: age., 167.
175 Gönül Öney:"Anadoiu Selçuklularında Heykel, Figürlü Kabartma ve Kaynaklan Hakkın

da Notlar", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, l {1969), 190.
176 E. Fuat Tekçe: Pazırık, Aitaylardan Bir Halının Öyküsü (Ankara, 1993), 114.
177 Emei Esin: Türk Kozmolojisi, İlk Devir Üzerine Araştırmalar, age., 125.
178 Yaşar Çoruhlu: "Türk Sanatında Koyun, Koç, Keçi Figürlerinin Sembolizmi", Türk Dünyası 

Dergisi, 100 (1995), 52-60.
179 Yaşar Çoruhlu: "Türk Sanatında Yırtıcı Olmayan Kuşların Sembolizmi i", Türk Dünyası 

Dergisi, 102(1995), 53-60; Yaşar Çoruhlu: "Türk Sanatında Yırtıcı Olmayan Kuşların Sem
bolizmi Si" Türk Dünyası Dergisi, 103 (1995), 55-60.

180 Yaşar Çoruhlu:"Türk Sanatında Görüien Boğa, Öküz, İnek Figürlerinin Sembolizmi", Türk 
Dünyası Dergisi, 101 (1995), 53-60.

181 Yaşar Çoruhlu:Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, age., 43-45.
182 Faruk Sümer: "Dede Korkut Destanlarındaki Bazı Kuşlar Hakkında", l. Uluslararası Türk 

Folklor Semineri Bildirileri (Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1974), 5.
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bolü olmuştur. Tüm bunların Totemizmle ilgisi bulunmaktadır'83. Aynı zamanda 
kartal ve koç motifleri Kül Tigİn Anıtı'nın doğu duvarı giriş kapısında da bulunmak
tadır183 184. Bazı Kırgızlar ineğe, bazısı kirpiye, bazısı saksağana, bazısı şahine, bazısı da 
güzel ağaçlara taparlardı185 186. Hayvan üslubuna ilişkin, on iki hayvanlı Türk takvimin
de adları geçen hayvanların bir kısmına Orta Asya göçebelerinin sanat eserlerinde 
rastlanır ve bunlar hayvan sanatının eserlerini oluşturan hayvanlar olarak anılmak
tadır185.

Orta Asya Türk inanışında adı geçen hayvanların dışında, balık da ayrı bir yere 
sahiptir. Genel olarak denizde yaşayan hayvanlarla Orta Asya bozkırlarının bîr ilgisi 
olmadığından, bir başka deyişle Türk kavimlerinin balıkçılıkla doğrudan ilgileri bu
lunmadığından balık ve deniz hayvanlarına ilişkin yoğun bir kullanım ve kült oluş
mamıştır denilebilir. Ancak yaratılış efsanelerinin bir kısmında balığın adı geçmek
tedir. "Eski Türk kavimlerinin bir kısmı dünyanın bir büyük balığın üstünde olduğuna 
inanırlardı"187 188. Çok erken devirlerde, balık dünyanın yaratılışının bir sembolü ya da 
Erlik'le beraber yer altı dünyasının, hatta ölümün simgesi olmuştur. Daha sonrala
rı balık Türklerde bereket sembolü ve uğur sayılmıştır138. Balık sembolizmine İlişkin 
daha derin kökenli araştırmalara ihtiyaç vardır. Balığın hangi kültürlerin etkisi ile Orta 
Asya inanışına geçtiğine ilişkin araştırmalar yok denecek kadar azdır. Anadolu'da 
daha geç dönemlerde balık tasvirlerine rastlanmadadır. "Konya Kalesi'nin Laren- 
de kapısındaki yazıları üzerinde birbirine doğru dönük iki balık göze çarpmaktadır. 
Bunlar Mısır ve Memlûk sultanlarının amblemlerini andırmaktadır"189. Hacı Bektaşi 
Veli'nin türbe kapısında da üç balık yer almaktadır. Bu balıkların bolluk ve bereket 
sembolü ile Bektaşîlikte kutsal olan "üç"sayısını işaret ettiği anlaşılmaktadır190.

Orta Asya hayvan üslubuna ilişkin olarak sonuçta, kara hayvanları olan, binek, 
et, süt ve derisinden faydalanılan hayvanlar ile güçlü kabul edilen yırtıcı ve uçan 
kuşların büyük bir kısmı genel olarak iyilik, bereket, güç, kahramanlık sembolü ol
muş böyîece hemen tüm ürünlerde ve sanat eserlerinde bu sembolik anlamlarıyla 
yer almışlardır. Sürüngen hayvanların bir kısmı ise yeraltı unsuru sayılarak kötülük 
ve uğursuzluk sembolü olarak betimlenmişlerdir. Orta Asya hayvan kültü İle Ana
dolu kültürlerindeki hayvan sembolizminin içeriksel olarak birbirine yakın olduğu 
anlaşılmaktadır. İslamiyet ile birlikte Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Dönemin
de de yerleşik kültürler ve Orta Asya kökenli Türkmenlerin getirdiği hayvan kültü 
kaynaşmış ve Anadolu'da çok sesli bir hayvan sembolizmi ortaya çıkmıştır. Esasen

183 Nejat Diyarbekirli: age., 86-89.
184 Oktay Aslanapa:"Türklerde Arma Sanatı", Türk Kültürü, 16 (1964), 40.
185 Abdüîkadir İnan: age., 8.
186 Osman Turan: age., 80.
187 BahaeddinÖgelıage., 439.
188 Yaşar Çoruhiu: "Türk Sanatında Balık Figürlerinin Sembolizmi" Türk Dünyası Dergisi, 99 

(1995), 53-54.
189 Clement Huart: Mevieviier Beldesi Konya, Çev. Nezih üzel (lstanbul:Tercüman Yayınla

rı, 1978). 106-107.
190 Şerare Yetkin: "Hacı Bektaş Tekkesi Müzesinde Bulunan Figürlü Teber", a.g.m., 182.
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Selçuklu Döneminden sonra çok az örnekle ortaya konan hayvan üslubuna uygun 
figürler, İslamiyetin yanlış anlaşılmasının bir sonucu olarak gerilemiş görünmekte
dir. Kuran'da resmi yasaklayan bîr ayet yoktur. Kuran'm yasakladığı putlardır. Halı 
ve yastık üzerine yapılan insan ve hayvan resimleri de bunların üzerine oturulup 
basıldığı İçin zararsız sayılmışlardır191. Ancak tasvir yasağı üzerine "Musavvirler, kı
yamet gününde şiddetle azaplanacak ve onlara 'yarattıklarınızı diriltin' denecek" 
türünden bir ibare bulunmaktadır. Ancak buradaki Musavvirlerden kasıt tanrının 
resim ve heykelini yapanlardır192. Nasıl yorumlanırsa yorumlansın İslam'ın yayılışın
dan sonraki tutucu dönemlerinde tasvir yasağına olan inancın Anadoiu sanatını 
da derinden etkilediği anlaşılmaktadır. Selçuklu devrinde daha bol örnekle ortaya 
konan hayvan figür sanatı da Orta Asya kültür ve inanışlarının bir devamı olarak 
gözükmektedir.

Anadolu Selçuklularında çift başlı kartal, aslan ve ejder motifleri birer hüküm
darlık, kudret ve kuvvetin ve aynı zamanda da ışığın sembolü olmuştur. Bu figür
ler kullanıldıkları yere göre değişik anlamlar da almaktadırlar193. Anadolu Selçuk
lularında boğa, ayı, kartal ve aslan güneşi sembolize eder. Çift başlı kartalın hem 
geçmişe hem geleceğe bakmayı, politik nedenlerle birleşmeyi de sembolize ettiği 
düşünülebilir. Aynı zamanda bu motiflerin (kartal ve kuş) bir nazarlık, bir tılsım ola
rak da kullanıldığı anlaşılmaktadır194. Eski Türk halılarında ise en çok görüien hayvan 
motifleri kuş, balık, yılan ve kaplumbağadır195.

Orta Asya Türk inanışlarından Anadolu Selçuklu sanatına kadar taşınan hayvan 
sembolizminin özünde ilkyaratılış efsaneiirinde adı geçen gökyüzü, göktanrı, Ülgen 
ata gibi gökyüzüne ait unsurlarcfaima ışık, nur, iyilik sembolü olarak yer almıştır. Bu
nun en önemli nedeni gökyüzünde tanrının oturduğuna inanılması İle güneş, ay ve 
yıldızların gökyüzünü yönettiğine dair inançlar olsa gerektir. Yer altı ise Erlik Han'a, 
yani şeytana ve kötülük güçlerine aittir. Bu nedenle toprağa kurban sunma kötülük 
güçlerine karşı bir armağan vererek onları yumuşatma ve benzeri büyüse! ritüellere 
dek uzanmaktadır. Hayvan sembolizminde genel olarak kanatlı uçan hayvanların 
gökyüzüne ait olmaları onların aynı zamanda tanrısal bir güce sahip olmaları İnancı 
ile İlgili olabilir. Boğa, koç ve benzeri gibi boynuzlu hayvanların ayı temsil etmeleri 
ise boynuzlarının hilale benzemesi ve gücünü boynuzlarından aldığına dair inanç
ların etkisi iledir. Bu inançlar Anadolu Selçuklu sanatına da yansımış, hayvanların 
işaret ettikleri genel semboller (iyilik-kötüîük, uğur-uğursuzluk, vb.) değişmemiş 
ancak kullanım alanlarıyla birlikte yeni anlamlar kazanmış ve çeşitlenmiştir.

Hayvan sembolizmi Anadoiu sanatında klasik OsmanlI çağına dek devam et-

191 M.Ş.İpşiroğlu: İslamda Resim Yasağı ve Sonuçları (İstanbul, 1973), 23.
192 Suut Kemal Yetkin: İslam Ülkelerinde Sanat (İstanbul, 1984), 179.
193 Şerare Yetkin: "Anadolu Selçuklu Devrinden Bir Madeni Eser", Sanat Tarihi Yıllığı, Vi, 

(1974), 210.
194 Gönül Öney: Anadolu Selçuk Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek ve Çift Başlı Kartal, age., 

6-171.
195 Madde Gönül: "Eski Türk Halılarında Hayvan Motifleri", Türk Folklor Araştırmaları Der

gisi, Vlil, 168 (1963), 3119.
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mektef hemen tüm mimari elemanlar İle el sanatı ürünlerinde bol örneklerle ortaya 
çıkmaktadır,

Anadolu'da özellikle mezar taşlarında rastlanılan hayvan motifleri gene! olarak 
XIII, XIV. ve XV. yy'a ait koç, koyun ve at başlı mezar taşlarıdır, BunîarTürklerin Islamî- 
yetten önceki inanç, adet ve geleneklerinin bu taşlara taşınmış örnekleridir196.

Günümüz Anadoîusu'nda da hayvanların işaret ettikleri semboller anlamları ge
reği çok değişmemiştir. Göksel varlıklar olan kuşların büyük bir kısmı uğur, muştu, 
haber, sevinç belirtisi olurken koyun İslamiyetin etkisi ile kanlı kurban aracı, at ise 
murat ve mutluluk ifadesidir. At özellikle Anadolu efsanelerinde önemli bir yere sa
hiptir197.

Kurt eski Türk dininde ve inanışında ve aynı zamanda günümüz Anadoîusu'nda 
güç, kuvvet, liderlik, iyilik ve bereket sembolüdür198. Ahlat'ta bugün yapımı sürdürü
len bastonların elle tutulduğu kısmına kurt başı motifinin bir süsleme unsuru olarak 
kullanılması bu beldede eskiden bu motifin ne kadar kuvvetle yaşadığını gösterir. 
Anadolu'da bu motif plastik eserlerde XIV. asra kadar kullanılmıştır199.

Orta Asya Türk inanışlarında yeraltı güçlerinin ve kötülüğün sembolü olan yılan, 
Anadolu toplumunda da benzer sembollerle yer almaktadır. Şahmeran Anadolu'da 
çok değişik biçimlerde anlatılan bir yılan efsanesidir200. Bu efsanelerin çoğunda 
Şahmeran'ın tüm insanları öldürüp bir gün yılanların yeryüzüne hakim olacağı 
inancı yaygındır.

Anadolu'da akrep, kaplumbağa ve yılanın toprakla ilişkisinden ötürü ve kötülük 
unsuru hayvanlar olarak nitelendirildiklerinden yağmur yağdı ramadıklarına inanılır 
ve bu hayvanlar yağmur dualarında yağmurun yağması için yakılırlar201.

Bugün Anadolu Alevi inanışlarında da hayvanların özel anlamları ve sem
bolleri vardır. Bektaşi inanışına göre güvercin uğurlu bir kuştur. Hacı Bektaşi Veli 
Horasan'dan Diyar-ı Rum'a bir güvercin kılığında gelmiştir. Aynı zamanda güneş 
temsili olan aslan Hz. Ali'yi de temsil etmektedir202.

Anadolu kültüründe hayvan sembolizminin yanı sıra bitki sembolizmi de geniş

196 Beyhan Karamağaralı: Ahlat Mezartaşları (Ankara, 1992), 35-101; Abdulhaluk. M. Çay: 
Türk Milli Kültüründe Hayvan Motifleri I (Ankara, 1990), 37-39; Hamit Zübeyir Koşay: 
"Doğu Anadolu Mezartaşlanndaki Koç ve Koyun Heykelleri'; Milletlerarası l.Türk Sanat
ları Kongresi (Ankara, 1962), 256-257.

197 Enver Behnan Şapoiyo: Dünya Efsaneleri (İstanbul, 1965), 81-90.
198 Cahit Öztelli:"Eski İnançların Bugünkü izleri" I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildi

rileri, (Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınlan, 1976), 241-244.
199 Beyhan Karamağaralı: "Türk Folklorunda Kurt Üzerine", 111, Milletlerarası Türk Folklor 

Kongresi Bildirileri V (Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yaynları, 
1987), 163.

200 Ali Püsküliüoğlu: Efsaneler (Ankara, 1996), 70-71.
201 Orhan Acıpayamlı: a.g.t., 7.
202 Beyhan Karamağaralı: "Sivas ve Tokattaki Figürlü Mezar Taşlarının Mahiyeti Hakkında" 

a.g.m,, 92-95.
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yer tutar. Bitki ve ağaçlar Anadolu'da ilk çağlardan günümüze dek çok çeşitli an
lamlarda kullanılmış, hemen tüm maddi kültür ürünlerinde bol örneklerle ortaya 
konmuştur. Bitki sembolizmi din, büyü, halk hekimliği ve astroloji gibi birçok etken
le yayılmış, özellikle tarımsal düzene geçildikten sonra daha da önem kazanmıştır. 
Aksel'e göre 203 Anadolu'nun iki köklü mahsulü vardır: Ekin ile koyun, sonrası oyun.

Bitkiler, çiçekler Anadolu'nun tarihi boyunca bütün tapınaklarda süsleme aracı 
olarak yer almıştır. Hayat ağacı Hitit, Sümer ve Asur sanatlarında yaygın olarak kul
lanılmıştır. Karatepe kazılarındaki kabartmalarda bol örneklerle karşılaşılan hayat 
ağacı motifi tüm Anadolu uygarlıklarında çeşitlemelerle karşımıza çıkar. Aynı şekil
de üzüm de Hİtİtlerde tanrısal bir bitki olarak kabul edilmiştir204.

Gül ağacı, defne ağacı, badem ağacı Anadolu efsane ve inanışlarında özel bir 
yere sahiptir. Defne Anadolu efsanelerinde bir su perisidir ve yengi ve barışın simge
sidir205. Anadolu'da genel olarak ağaçta bir can ve can kulağıyla dinleyen bir ruhun 
varlığına inanılır206. Anadolu'da Sümerler ve Roma dönemi mezar taşlarında servi 
motifi kullunılmıştır. Hurma da ilk çağlarda yaygın bir hayat ağacı temsilcisidir. Nar 
ise Anadolu'da Afrodit'in, Hristiyanlıkta ise Meryem Ana'nın simgesidir. Bu nedenle 
nar ölümsüzlüğün sembolü olmuştur207. İncir yaprakları, tahıl başakları bereket sim
gesidir. İvriz kabartmasında yer alan Hitit Bereket Tanrısının elinde tuttuğu başaklar 
ilgi çekicidir. Anadolu'da başak daima bereketin sembolü olmuştur208.

Orta Asya Türklerinde de bitki ve ağaç sembolizmi ilk yaratılış efsaneleri ile baş
lar. Uygur ve Kırgız yaratılış efsanelerinde hakanların ağaçtan türediklerine İnanılır. 
Şamanİstlerin en çok saydıkları ağaç kayın ağacıdır. Yakutlar İse karaçam ağacını 
sayarlar209.

Altay mitolojisine göre gökyüzüne doğru çok büyük bir çam ağacı yükseliyor
du. Gökleri delip çıkan bu ağacın tepesinde ise Tanrı Bay Ülgen oturuyordu. Şaman 
davullarında da bu ağaçlar görülmektedir. Altay Yaratılış Destanı'nda olduğu gibi 
bu ağaçların dokuz tane dalları vardı. Ağacın bir yanında ay bir yanında da güneş 
bulunuyordu. Abakan Tatarlarında İse büyük demir bîr dağın üstünde yedi dallı bir 
kayın ağacı bulunuyordu. Örnekler çoğaltılacağı gibi, bütün Orta Asya ve Sibirya 
mitolojisinde ağacın yaratılış İle ilgili olduğu ve kutsallığı anlaşılmaktadır210. Bir 
başka yaratılış efsanesinde tanrı Kuday dalsız ve budaksız bir ağacı görünce "Buna 
dokuz tane dal bitsin" dedi, insanlar bu ağacın meyvasıyla besleniyorlardı. Ağacın 
bir tarafındaki meyvaları yemiyorlardı. Yılan ve köpeğe "Bu ağacın dört dalından

203 Malik Aksel: Anadolu Halk Resimleri (İstanbul, 1960), 130.
204 İsmet Zeki Eyüboğiu: Anadolu Uygarlığı, age., 196-206.
205 Ali Püsküllüoğiu: age., 107-113.
206 C. Şakir Kabaağaçlı: Anadolu Efsaneleri, age., 143.
207 Güran Erbek:"Hayat Ağacı Motifi i" Antika, (İstanbul, 1986), 26-29.
208 Güran Erbek: "Hayat Ağacı Motifi II", Antika, 16 (İstanbul, 1986), 26.
209 Abdülkadİr İnan: age., 64-65,
210 Bahaeddin Ögeî: age., 90-92.
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yemek İsteyenleri bırakma" diye emretti ve onları bekçi bıraktı211.

Uygurların Mani dininde ağaç çok önemli bir unsurdu. Mani dinine mensup 
olanlara göre beş adet hayat ve beş adet de ölüm ağacı vardı. Manas Destanı'nda da 
kısır kadınların kutsal elma ağacının altında oynamaları sonucu çocuklarının olaca
ğına inanılıyordu. Ardıç ve sedir ağacı da Türklerce kutsal sayılan ağaçlardandır212.

Böylece Orta Asya Türk mitoloji ve inanışlarında kayın, çam, sedir, elma ve ardıç 
ağaçları genel olarak kutsal sayılmış; hatta ilk insanın ağaçtan türediğine dek uza
nan bir ağaç kültü gelişmiştir. Aslında ilk dönemlerden bu yana çok değişik biçim 
ve yan elemanlarla birlikte kuiianılan hayat ağacı motifi yaşamı, yeryüzü ve gökyü
zünü birleştiren yapısı ile merkeziyetçiliği, yaşamın orta direğini ve ölümsüzlüğü 
işaret etmektedir.

Hayat ağacı ile semboîleşen inançların kökünde dünya ağacı, merkezi temel 
direk, kozmik dağ inanışı dünyanın hemen her yerinde çok yaygın bir inanıştır. Ev
renin merkezinde bulunan kozmik ağaç inanışı her kültürde farklı ağaç türleri ile 
sembolleşmiştir. Bu ağaç dünyanın merkezine dek uzanır, gök ile yer arasında bir 
merdivendir213. Hayat ağacı aynı zamanda tüm bu ağaçlara denk düşmekte, yedi ya 
da dokuz dalı ile yeryüzü ve gökyüzünü birleştirmede bir basamak vazifesi görmek
tedir. Bu anlamda ağaç tanrıya ulaşmada en önemli araç görevini de görmüştür. 
Kuşkusuz, meyvalı ağaçların güzel meyvaları insanoğlunun ağacı kutsallaştırmasın
da önemli bir etken olmuştur. Özellikle bozkırda ağaçların gölgesinden yararlanma 
olanağı da ağacın yaşamdaki önemini artırmıştır.

Anadolu Selçuklu Döneminde ve günümüz maddi kültür ürünlerinde sıkça kar
şılaşılan ağaç motifleri de köken olarak hayat ağacı inanışının bir devamı olsa ge
rektir.

Anadolu Selçuklularında hayat ağacının dalları arasında yer alan nar meyvaları 
cennet sembolüdür. Dallar içinde gizli küçük kuşlar ise büyük İhtimalle doğmamış 
Şaman ruhlarıdır. Ağaç etrafındaki rozetler gezegenleri sembolize eder. İnsan, hay
van, ejder gibi tasvirler İse ağacı kötü ruhlardan koruyan bekçi tasvirleridir214. Bir 
anlamda, bu bekçiler, yukarıda sözü geçen Orta Asya yaratılış efsanelerindeki ilk 
ağacın dört dalını bekleyen yılan ve köpeğin yüzyıllar sonraki bir versiyonu olsa 
gerektir.

islamiyetin Anadolu'da iyice yerleşmesi ile birlikte başlayan İslam sanatında fi
gür giderek azalmış, yerini natüraîist ve stilize bitki motiflerine bırakmıştır. İslam'da 
figür yasağına ilişkin bariz açıklamalar olmamakla birlikte, bitki motiflerinin çoğal
ması, en azından saray sanatı olarak gelişen OsmanlI sanatında İslam'ın öyle anlaşıl
dığının bir sonucu olsa gerektir. Klasik ve Geç Osmanîı Dönemi eserlerinin hemen

211 Murat Uraz: age., 20-21,
212 Bahaeddin ögei: age., 90-92.
213 Mircea Elıade: İmgeler-Simgeier, age., 22-28.
214 Gönül Öney: "Anadolu Selçuklu Sanatında Hayat Ağacı Motifi", Belleten, XXXII, 123 (An

kara, 1968), 25-36.



58 Orta Asya'dan Anadolu'ya Kültürel Sembollere Giriş

hepsinde çok çeşitli bitki ve çiçek motifleri kul lanı i m ıştır.

Osmanlı saray kumaşlarında çiçek motifleri, lale, karanfil, sümbül, gül, elma 
ağacı, bahar dalı, hurma ağacı, servi ağacı ve nar motifi en çok kullanılan motifler 
olmuştur215. Anadolu İşlemelerinde de hayat ağacı ve nar motifleri sıkça kullanıl
mıştır216.

Anadolu İnanışında nar cenneti, haşhaş Ölüm ve ebedî uykuyu217; İncir, asma ve 
zeytin ise bereket ve bolluğu simgelerler218. Anadolu'da önemli bîr yer tutan ser
vi ağacı da mezarlıklara dikilen yönü ile ilgi çekicidir. Anadolu'da halen çok güçlü 
bir biçimde yaşayan ağaçtan medet umma {bez bağlama) ve ağaca saygı, onun 
kutsal kabul edilmesi ile bereket sembolü olmasıyla ilgili görünmektedir. "Servi 
Anadolu'da ölümsüzlüğü temsil eder"219. Anadolu'da tarikat ve ibadet eşyası ara
sında da servi motiflerine rastlanır. Kadirli ve Nakşibendi tarikatlarının bazı kolları, 
mensuplarının taç ve takkeleri üzerinde serviler dört adettir. Mevlana'nın "Divan-ı 
Kebir"'indekİ servinin ululuğu da vurgulanmıştır. Servi bu yönleriyle ışık, ışığa yö
nelme, doğruluk ve iyilik anlamlarını taşımaktadır220.

3.6. ORTA ASYA VE ANADOLU'DA YAZI VE SEMBOL

İnsanın plastik olarak yazıdan önce ilk anlatım aracı resim olmuştur. Natüralİst 
bir üslupla mağara duvarlarına yapılan ya da kazılan bu İlk resimler bîr anlatım ve 
iletişim aracı olarak da insanoğlunun dikkatini çekmiştir.

Yontma Taş Devrinden sonra gelen Cilalı Taş Devirlerinde ilk oluşan resim- 
yazıiarın gelişimini bu ilk anlatım araçlarına bağlama gereği vardır221. Yazının ta
rih boyunca çeşitli tanımları yapılmıştır. "Söz ve düşüncenin belli işaretlerle ifade 
edilmesi"222 olarak tanımlanırken E. Yolcu İse yazıyı 223 "sembollerle anlatım aracı" 
olarak tanımlamaktadır.

İlk çağlardan bu yana insanoğlu duygu, düşünce ve İsteklerini paylaşmak ve 
anlatmak istemiş ve bunları gelecek kuşaklara aktarabilmek için çeşitli yollar de-

215 Nevber Gürsu: Türk Dokumacılık Sanatı, Çağlar Boyu Desenler (İstanbul, 1988), 163- 
165.

216 Nurhayat Berker: "Türk Ei İşlemelerinde Semboller" Sanat Dünyamız, 20 {İstanbul, 
1980), 33-34.

217 Beyhan Karamağarah: "Sivas ve Tokattaki Figürlü Mezar Taşlarının Mahiyeti Hakkında", 
a.g.m., 97.

218 Burhan Oğuz: Mezar Taşında Simgeleşen İnançlar (İstanbul, 1983), 47-87.
219 Burhan Oğuz: Mezar Taşında Simgeleşen İnançlar, age., 24.
220 Cevdet Çulpan: Serviler İl (İstanbul, 1961), 74, 75,141,142.
221 E.H.Gombrıch: Sanatın Öyküsü, Çev. Bedrettin Cömert (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984). 

22.
222 "Yazı" Meydan Larousse, XII (1973), 756.
223 Enver Yolcu: Resim ve Yazı Öğretimi, (İstanbul, 1988), 5.
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nemîştir. Bu doğrultuda gelişen yazı, ilk önceleri nesnel obje ve somut varlıkların 
biçimlerinden yararlanmış, bunlara aynı zamanda tılsım ve büyü görevi görebilecek 
anlamlar yüklemiş ve böylece bir anlamda sembollere yaklaşmıştır. Bu iletişim kur
ma isteği, resmin zamanla din dışı amaçlarla kullanımını gerekli kılmıştır.

İnsanoğlu basit resimlerden sembolik biçimlere, harf dizilerine kadar gelişen ça
lışmalar yapmış; binlerce yıl süren bu çalışmaların sonucu oluşan bugünkü alfabeyi 
yaratmıştır. Bu yönüyle yazı insanlığın ortak yapıtıdır224.

İlk yazılar otan piktografilerin (resim-yazı) MÖ 4000 yıllarına dek gittiği sanılmak
tadır. MÖ 3500 yıllarında, uygarlığın hızla geliştiği Mezopotamya ve Mısır'da resim- 
yazıîarın ilk örneklerinin kullanıldığı bilinmektedir. Bunların yaratıcıları Sümerierdir. 
Mezopotamya'da çivi yazısı ve Mısır'da hiyeroglif, yazı hâline gelen resim yazıların 
kendi aralarında benzerlikler bulunmaktadır225.

Hangi coğrafya, hangi ırk ve soydan olursa olsun, ilk resim-yazıiar İçin bu benzer
liğin olması son derece doğaldır. Çünkü bu yazılar nesnelerin görünüşlerinden yola 
çıkarak, alt alta ya da yan yana sıralanmaları ile oluşturulmuşlardır. İnsan aklı daima 
gerçeği aramış ve bunu anlatma yollarını denemiştir. Bu anlamda, S.Tansuğ'un da 
bir belirlemesiyle 226 yazının keşfi insanın soyutlama yeteneğinin gelişimiyle orantılı 
gitmiştir. Bugünkü soyut alfabe ve harfler İnsan beyninin bu soyutlama ve sembol
leştirme yetisinin en güzel izleri olarak görülmektedir.

Anadolu İnsanı geçirdiği sayısız kültür süreçleriyle birlikte sayısız birçok alfabeyi 
de kullanmıştır. Burada konu gereği bu alfabelerden ilgili görünenlerinin alınması 
yeterli bulunmaktadır.

İlk piktografiler, Yunan alfabesinden türetilen ve bugün dünyada en çok kullanı
lan Latin yazılarının gelişimi, Anadolu'nun ilk karşılaştığı alfabeler olmuştur.

Orta Asya Türklerinin kullandıkları yazılar ise genel olarak iki gruba ayrılırlar. 
Bunlar İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası yazılardır. İslamiyetten önce Türkler 
Orta Asya'da Uygur ve Göktürk alfabelerini kullanmışlardır. 8. yy'a kadar inen bu 
yazılar İran kaynaklı Soğut yazısından alınıp Türkçeleştirilmiştîr. Uygurlarbu alfabe
yi XI. yy'a dek kullanmışlardır227. Türkler İsiamiyeti kabul ettikten sonra daha soyut 
nitelikler taşıyan Arap yazısını kullanmaya başlamışlardır.

Her ne olursa olsun, yazının tüm oluşum süreci aynı zamanda sembollerin olu
şum süreçlerine koşut bir gelişim gösterir. Anlam ve anlatılmak îstenen karmaşık
laştıkça ya da soyutlaştıkça, anlatım aracı da soyutlaşmakta ve minimal bir biçim 
almaktadır. Anlam, salt bir obje ya da gerçekliği yansıttığında ise anlatım aracı da 
o denli gerçeğin kendisine yaklaşmaktadır. Bu yönüyle yazı daima içinde sembolü 
barındırır. Ancak yazı daha işaretse! ve anlatıma dayalı, göstergesel bir yapı kurdu-

224 Erdoğan Munis: Evrimi İie Yazı Sanatı (Konya, 1971), 5,
225 Erdoğan Munis: age., 7.
226 Sezer Tansuğ: Resim Sanatının Tarihi (İstanbul, 1992), 16.
227 İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Türk Plastik Sanatları (Ankara, 1971), 29.
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ğundan daha disiplinlidir ve bilen herkesçe anlaşılabilir. Yazının sembolden ayrılan 
en önemli yanı budur. Yazı okunabildiği ve çözülebildiği hâlde, sembol okunamaz 
ve hem anlatım aracı olarak hem de anlamsal olarak daha karmaşık bir süreci kap
sar. Yan anlamları ve anlam kaymaları ile soyut bir yapıdadır. Yani yazı salt biçimse! 
olarak soyutlanmış şekilleri, İşaretleri içerir, ancak dizgeseldir. Birbiriyle bağlantılı 
bir bütün oluşturan sembol ise bir bağlantı içinde bütünsel olabildiği gibi, bağlan
tısız ve salt bir form ya da biçimle de ifade edilebilir.

Sonuçta, uzak veya yakın tüm yönleriyle, gelişim süreci ve mantığı İçinde yazı
lar içlerinde sembolleri taşırlar ve oluşum süreçleri sembollerin oluşum sürecinin 
koşutudur.

3.7. ORTA ASYA TÜRK BOYLARINDAN OĞUZ BOYU 
DAMGALARI

Anadolu'da maddi kültür ürünlerinin sembolik anlamlarını inceleme konusun
da yerleşik kültürlerdeki veriler kadar, Orta Asya Türk boylarının yaşayış biçimi ve 
kültürleri de önem taşımaktadır. Anadolu'da halen yarı göçebe bir yaşam sürdü
ren Yürüklerin kökleri Orta Asya Türklerinden Oğuz boylarına dayanmaktadır. Bu 
anlamda, bu boyların damgalarının incelenmesi, günümüzde özellikle kilim motif
lerinde ve mezar taşlarında kullanılan kimi sembollerin anlaşılması açısından ge
rekli görülmektedir. Bugün Yörük tabir edilen bu oymakların temeli Türkmenlerdir. 
Yörük kelimesi Türkçede yürümekten gelir ve eski Türkçede de yörük, sözün gidişi, 
anlatılışı228 anlamında kullanılmıştır.

Eski Türkçede "Tamka" olarak kullanılan kelime bugün Anadolu'da "Damga" şek
linde yaşamaktadır. Damga, herhangi bir şey üzerine vurulan İşaret, alamet, alamet-i 
farika, marka anlamlarını karşılamaktadır229.

Maddi ve manevi kültür ürünlerindeki sembolleri araştırmada en eski yazılı bel
gelere dek inme gereği vardır. Bugün için Türk dilinin en eski yazılı belgeleri olan 
"Orhun Yazıtları" ndaki alfabeyi oluşturan işaretler ve şekiller de günümüz maddî 
kültür ürünlerindeki sembollerle benzer özellikler göstermektedir. Orhun alfabe
sindeki şekiller İncelendiğinde, çoğunun çizgisel ve dikey hatlarda kullanıldığı gö
rülmektedir. Ana yapı geometriktir. Üçgen, yarım daire, kare, dikey ve çapraz düz 
çizgiler tüm alfabenin ana karakterini oluşturmaktadır. İlk bölümlerde anlatılan ilkel 
insandan bu yana, insanın doğada var olan ilk temel biçimlere (kare, daire, üçgen) 
yöneldiğini ve sembolleri bu biçimlerin korelasyonu ile kurduğu anlaşılmaktadır. 
Çizgi doğada ilk elemandır ve geometri doğanın temelidir. Dağlar üçgen, güneş ve 
ay dairedir. Bu İlk elemanlar yazıda da anlatımın biçim karakterini oluşturan temel

228 Kaşgarlı Mahmut: Dİvan-ü Lügat-itTürk, Çev. Besim Atalay (Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1985).18.

229 TuncerGüiensoy: Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları (İstanbul, 1989), 13.
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ögeîer olmuştur. Orhun Abidelerinde görülen bu temel sembollerin türevleri daha 
sonra Oğuz boylarında damgalar hâlinde görülmektedir.

Oğuzlar Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olan 
ünlü bir Türk kavmidir230, Oğuzlar Göktürkler'in bir kısmını teşkil edip 6. yy.'da Se- 
lenga ve Tuna nehirleri bölgesinde yaşıyorlardı. Oğuzlar 8. yy.'da Maveraünnehİr'e 
geldiler231. İlk dönemlerde iki kola ayrılan, daha sonra altı boy olan Oğuzlar, 7. yy.'m 
ikinci yarısında dokuz boy hâline geldi. Önce Çinlilerin idaresine giren Oğuzlar, 8. 
yy.'dan sonra Göktürklerin hakimiyeti altına girmiş ve daha sonra 840 yılına dek Uy
gurların hakimiyeti altında yaşa mı şiardır232. Oğuzlar 10. yy.'da göçebe oiarakyaşıyor 
ve 24 boydan oluşuyordu. Moğol istilası ile büyük bir kısmı Horasan'a kaçan Oğuz 
boyları İslamİyeti kabul ettikten sonra Anadolu'ya boy boy göçmeye başlamıştır233. 
Oğuzlara, İslamİyeti kabul ettikten sonra 11. asırdan itibaren Türkmen denmeye 
başlanmıştır234.

Türkiye Selçuklularında devletin ası! dayandığı kuvvet, hanedanın kendi kavmi 
olan Türkmenler îdi. Türkmenler hemen hemen Anadolu'nun her yerine böylece 
dağılmış oluyorlardı. Oğuzlar Selçuklu Devleti'ni kurdukları gibi, bu devletin geniş
lemesinde de başlıca rolü oynamışlardır235.

Oğuzları meydana getiren teşekküllerin her birisine boy denirdi. Boylar obala
ra ayrılır, obalardan sonra ise aileler gelirdi236. Oğuzlar İlk dönemlerde iki boydan 
oluşuyordu. Bunlar Boz-Oklar ve Üç-Oklardı. Oğuz Han'ın ilk çocukları Gün Han, Ay 
Han ve Yıldız Han Boz-Okları; İkinci çocukları GÖk-Han, Dağ-Han ve Deniz-Han da 
Üç-Okları oluşturuyordu237. Daha sonra 24 Oğuz boyu hâline gelen Oğuzların bu 
24 sayısı Oğuz Han'ın torunlarının İsimlerinden meydana gelmiştir238. İlk dönemler
de üstünlük gösteren Boz-Oklar daha sonraları Üç-Okların üstünlüğü ile hakimiyeti 
Üç-Okîara geçirmişlerdir. Selçuklu İmparatorluğunun kurulmasında Üç-Oklu Yıva 
boyunun etkisi büyük olmuştur239.

Oğuzlan meydana getiren Boz-Oklar ve Üç-Oklar on ikişer boydan oluşuyordu240:

230 Faruk Sümer: "Oğuzlar" İslam Ansiklopedisi Oğuziar Maddesi, IX (İstanbul: Milli Eğitim 
Basımevi, 1964), 378; Cevat Hey'et: age., 24.

231 Cevat Hey'et: age., 24.
232 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları (Ankara, 1967), 

1-4,17-24.
233 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, age., 27-42.
234 Faruk Sümer: "Oğuzlar" İslam Ansiklopedisi Oğuzlar Maddesi, IX (İstanbul: Millî Eğitim 

Basımevi, 1964), 378
235 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, age., 133- 

136. .
236 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, age., 199.
237 Bahaeddin Ögel: age., 142-143.
238 Bahaeddin Ögel: age., 213.
239 Faruk Sümer: "Osmanh Devrinde Anadolu'da yaşayan bazı Üç-Oklu Oğuz Boylarına 

Mensup Teşekküller" İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası (İstanbul, 1952), 
437.

240 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, age., 209.
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6) Döger

7} Dodurga

8) Yaparlu

9) Avşar

3) Alka-Evli

4) Kara-Evii

5) Yazır

2) Bayat

Boz-Oklar
1) Kayı

11) Begdilli

12) Karkm

10) Kızık

Oç-Oklar
13) Baymdur

14) Beçene

15) Çavuldur

16) Çebni

17) Salur

18) Eymür

19) Alayuntlu

20) Üregir

21) İğdir

22) Bügdüz

23) Yıva

24) Kinik

Anadolu'nun fetih ve İskanında Avşar, Kınık, Kayı, Bayat, Eymür, Çebnî, Yazır, Ba- 
yındur, Kızık, Karkm, Dodurga, Begdilli, Çavuldur ve Salur boylan en önemli rolü 
oynamıştır241.

Bu 24 boyun özel damgalan oiduğu gibi ongun adları da bulunuyordu. Gün 
Han'ın ongunu şahin, Ay Han'ın kartal, Yıldız Han'ın tavşancıl, Gök Han'ın sungur, De
niz Han'ın çakır, Dağ Han'ın puhu kuşu idi242. Kayı'nın ongunu şahin, Bayat'ın şahin, 
Alka-Evli'nin şahin, Kara-Evlİ'nin şahin, Yazır'ın kartal, Döger'in kartal, Dodurga'nın 
kartal, Yaparlı'nın kartal, Avşar'ın tavşancıl, Kızık'm tavşancıl, Begdilli'nin tavşancıl, 
Karkın'ın tavşancıl, Bayındur’umsungur, Beçene'nîn sungur, Çavuldur'un sungur, 
Çebnİ'nİn sungur, Salur'un uc, Eymür'ün uc, Alayuntlu'nun uc, Üregir'in uc, İğdır'ın 
çakır, Bügdüz'ün çakır, Yıva'nın çakır, Kınık'tn çakır'dır243. Bu 24 boyun ongun kuşları 
B.Ögel'de farklı244, LRasonyi'de ise daha farklı isimler almaktadır245.

Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemi yapılarında, sikkelerde, mezar 
taşlarında Oğuz boylarından Kınık, Bayat, Kayı, Bayındır, Çavuldur, Alayuntlu boyu 
damgalarına rastlanmıştır. Aynı şekilde halı ve kilimlerde de Begdilli ve Avşar boyu 
damgalan tespit edilmiştir. Bu damgalar aynı zamanda Göktürk alfabesindeki şekil
lerle de desteklenmektedir246. Bu yönüyle damgalar geçmişten bu yana Türk kültü
rünün devamını göstermek açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkierde kuş totemi veya sembolleri, 24 Oğuz boyunun sembol kuşları ilk Müs

241 Faruk Sümer: "Oğuzlar" İslam Ansiklopedisi Oğuzlar Maddesi, IX {İstanbul: Milli Eğitim 
Basımevi, 1964), 384.

242 Ali Rıza Yalgın: Anadolu'da Türk Damgaları (Bursa, 1943), 8-10.
243 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilat? - Destanları, age., 209.
244 Bahaeddîn Ögel: age., 218-219.
245 Laszîo Rasonyı: Tarihte Türklük (Ankara, 1988), 22.
246 Beyhan Karamağaralı:"Türk Damgalarının Devamlılığı Hakkında", Türk Dünyası Araştır

maları, III, 9 (Ekim 1980), 5-24.
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lüman dervişlerden Ahmed Yesevi'nin turna, Hacı Bektaşi VeÜ'nin güvercin, Abdal 
Musa'nın geyik olmaları İle de ilgili olmuştur247.

Burada dikkatle üzerinde durulması gereken bir başka konu da Oğuz boyları 
isimlerinin Anadolu'da halen köy isimleri olarak yaşatılıyor olmasıdır. Bu aynı za
manda yerleşmelere göre obaları, aşiretleri, aileleri ve motiflerin kökenini ya da bu 
kökenin değişmiş yönlerini göstermesi açısından önemlidir. Anadolu'da yer isimle
rine bakarak kesin sonuçlara varmak oldukça tehlikelidir. Çünkü OsmanlI Dönemin
den günümüze dek birçok köyün ismi değişmiş, aynı zamanda Orta Asya kökenli 
Oğuzlar da Anadolu'nun yerleşik kültürleri ile kaynaşmış ve tüm bu etkilenmelerin 
sonucunda motiflerde, hatta damgalarda bile birçok değişiklikler meydana gelmiş
tir. Burada üzerinde durulması gereken, küçük de olsa belli saptamaların yapılma
sının bu karmaşık konuya sağlıklı bir yaklaşım getirmesi olacağıdır. Bu anlamda, bir 
örnek olarak Konya ve çevresindeki Oğuz boyları yerleşmeleri ve yer isimleri olduk
ça dikkat çekicidir. Türkiye'nin diğer illeri düşünüldüğünde ayrı bir kitap oluştura
cak bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Burada kitabın konusunu aşacağından 
en dikkat çekici bir i! örnek olarak ele alınmıştır.

14. yy Anadolu'sunda Konya ve yöresinde saptanan Oğuz boyları isimleri sayıca 
şöyledir248:

Bov İsmi Adedi

Kayı 6
Bayat 7
Avşar (Afşar) 9
Çavuldur (Çavundur) 3
Salur 9
Kınık 5
Alayuntlu 5

Osmanlı Dönemi kayıtlarına göre Alayuntlu boylarından bir kısmı İlgın, Konya'da 
oturuyordu249. Karaman'ın kuzeyinde yaşayan Çebnilerin At Çekenler'! ile Kayı bo
yuna mensup At Çekenler'! bu bölgede yaşıyordu. Aynı şekilde Avşarların Boz Ulus 
teşekkülleri Karaman bölgesinde yerleşmişlerdi250.

İl. Bayezıt devrinde Konya bölgesinde Salur adlı bir oymak yaşamaktaydı. Aynı 
dönemin kayıtlarında, bu yörelerde çoğu Salur olan on adet yer ismi saptanmış

247 Bahaeddin Ögel: age., 29.
248 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, age., 211- 

212.

249 Faruk Sümer: "Osmanlı Devrinde Anadolu'da yaşayan Bazı Üç-Oklu Oğuz Boylarına 
Mensup Teşekküller" a.g.m., 467.

250 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, age., 2, 230, 
271, 288, 442; Ahmet Refik: Anadolu'da Türk Aşiretleri (İstanbul, 1930), 80, 161, 171, 
195.
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tır251. Türkmenlerin Salur topluluğunun Karaman adlı bir oymağı da bulunmakta- 
dır252. Bugün halen llgın'a bağlı Salur Köyü bulunmakta ve dokumaları île dikkat 
çekmektedir. Bu köyün Oğuzların Salur boyunu oluşturan obalardan bir kısmını 
teşkil ettiği söylenebilir.

Bir başka önemli nokta ise bugün tüm dünyaca ün yapmış Konya-Çiğîl kilimle
rindeki motiflerin kökenlerinin araştırılması konusudur. Bu konuda Çiğil ismi olduk
ça dikkat çekicidir.

X. yy'da Türk dünyası başlıca 5 büyük bölümden oluşuyordu. Bunlar Oğuzlar, 
Kartuklar, Uygurlar, Kırgızlarve Kimekierdi. Karluklar eskiden beri üç boya ayrılmış
lardı. Bunlardan birisi Çiğil boyu idi. Kariukiarm Oğuz boylan ile doğrudan ilgileri 
olmadığı gibi, Karahanlılar Devletî'nin Karluklar tarafından kurulduğu kesinlik ka
zanmıştır. Ancak Karluklar Oğuzlardan önce X. yy'da İsiamıyeti kabul etmişler ve bu 
nedenle Oğuzlar'dan çok önce, X. yy'da Karlukîara Türkmen denilmiştir. Oğuzlar'a 
İse XI. yy'dan itibaren Türkmen denilmeye başlanmıştır253. Karluklar VIII. yy'da Mani 
dinine mensup bulunuyorlardı254.

Anadolu'nun bazı yörelerinde halen köy ismi olarak geçen Çiğil İsmi bu anlam
da düşündürücüdür. Moğol istilası ile Anadolu'ya göçen Oğuz boylarının dışında 
da Türk boyları olmuş, bunlar da Anadolu'da yerleşmişlerdir. Bu konuda yapılacak 
daha derin tarih araştırmalarına ihtiyaç vardır. Burada üzerinde durulması gereken, 
bu Türk boylarının Anadolu'da hemen her yere dağılmış olmaları, Orta Asya'da kar
şılaştıkları çeşitli boy ve ulusların kültürleri İle Anadolu'nun yerleşik kültürlerinin 
yüz yıllarca değişerek gelen özelliklerini bir sentez içinde bugünün kültür ürün
lerine yansıtmalarıdır. Bu boy ve oymaklar Anadolu'ya geldiklerinden bu yana bir 
tek bölgede kalmamış, sürekli sürülmüş, yer değiştirmiş ve yarı göçebe yaşamlarını 
sürdürmüşlerdir. Bu yaşam biçimlerinin sonucu olarak zengin bir sembolik hafızaya 
sahiptirler.

3.8. ANADOLU HALK İNANIŞ, GELENEK VE 
GÖRENEKLERİNDE SEMBOL

Ağaç, bitki ve canlı varlıkların dışında, Anadolu'da çeşitli olay ve nesnelerin de 
yoğun sembolik anlamları bulunmaktadır. Bu nesne ve olaylar işaret ettikleri sem
boller doğrultusunda maddi ve manevî kültür ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Anadolu'da inanış, gelenek ve görenekler üst başlıklarda anlatılan din, büyü, 
astroloji, mitoloji gibi köklerden kaynaklanmış ve beslenmişlerdir. Zaman içinde bu

251 Faruk Sümer: Oğuzlar (Türkmenİer) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, age., 333.
252 A.Zeki Veltdi Togan: Bugünkü Türkiye (Türkistan) ve Yakın Tarihi i. Batı ve Kuzey Tür

kistan (İstanbul, 1942-1947), 76.
253 Faruk Sümer: "X. yy'da Oğuzlar", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Dergisi, XVI, 3-4 (Eylül 1958), 131,132,145,160,161.
254 Emel Esin, "Miladi Vil-X. yy'larda Sır-Derya Oğuzlarının Maddi Kültürü Hakkında Notlar", 

VİII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (Ankara:TürkTarİh Kurumu Basımevi, 1981), 718.
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inanışlar değişse de temel anlamlarını korumuşlardır. "Gelenek, görenek ve âdetler 
yapılan gereği bir kuşaktan diğerine geçen ve kapalı kültürlerde daha etkin olarak 
yıllarca devam eden yaşantı biçimleridir"35.

Anadolu halk inanışlarında ay ve güneş tutulmaları, yıldız kayması, şimşek çak
ması ve gök gürlemesi genel olarak ölüme bir ön belirtidir. Aynı şekilde, değişik hay
vanların bağırması, uluması, kişnemesi de ölümün ön belirtisi olarak algılanır. Bun
lar arasında köpek uluması ve baykuş bağırması ile ilgili inanışlar tüm Anadolu'da 
çok yaygındır250.

Yatırların yanı başında bulunan ağaçların kesilmesi uğursuzluğu255 256 257, mezar taşı 
ölümü258, incir ağacının ateşte yakılması ölümü ve ocağın sönmesini259 sembolize 
eder.

Ölüm gibi soyut bir kavramı Anadolu İnsanı doğa olaylarının değişiminde sem
bolleştirdiği gibi bazı hayvanların seslerinde, ağacın kutsallığından gelen dokunul
mazlığında sembolize etmiştir. "Anadolu'da turna ve karga ötüşü, baykuşun tersine 
uğur ve hayırlı olarak kabul edilir"260.

Anadolu'da ateş de kökleri geçmişe ait önemli bir inanç kaynağıdır. Orta Asya 
Türklerinde hastaların iki ateş arasından geçirilerek iyileştirileceği inancı, bir ölüm 
durumunda topluluğun ateş üzerinden atlama törenleri İlgi çekicidir. Eski çağlar
dan bu yana ateş kuvvet, güç, bereket, canlılık, gençlik, hareket, azap, ıstırap, sıhhat, 
bolluk, refah, servet ve mutluluğun timsali sayılmıştır. Türklerde ateş daire ve üçgen 
formları ile de sembolize edilmiştir. Mevlevî ve Hrİstiyanhkta ateş, aynı zamanda 
ruh ya da tanrı sayılmıştır261. Ateşle ilgili inançların temeli ilk çağlara dek iner. Doğa 
unsurlarından biri olan ateş; toprak, su ve havadan sonra en önemli unsur olmuştur. 
Güneşin daire formunda olması da ateşin daire ile sembolize edilmesinin bir uzan
tısı olsa gerektir. Bugün Anadolu'da ateşle ilgili inançların ilkel dinlerin etkisi ile de 
beslendiği söylenebilir. Anadolu'da halen yatırlara mum adanması, ateşte nazara 
karşı tuz, üzerlik vb. otların yakılması geleneği yoğun olarak sürdürülmektedir.

Anadolu halk inanışlarında çok eski bir geleneğe dayanan ayna motifi de önem
li bir sembol olarak değerini korumaktadır. İlk aynalar Anadolu'da MÖ 7000 yıllarına 
ait Çatalhöyük kazılarında ele geçmiştir. Eski Türk inançlarında ayna saadet, sağ
lık ve uğur olarak kabul edilmiştir262. Aynı zamanda günümüz halk inançlarında da 
ayna kısmet, gelecek, bereket, günah gibi kavramlara işaret etmektedir263,

255 SedatVeyİs Örnek: Türk Halk Bilimi, age., 123-128.
256 Sedat Veyis Örnek: Türk Halk Bilimi, age., 209.
257 Pertev Naili Borotav: age.., 65.
258 Mehmet Önder: "Anadolu'da Halı Kilim Demek", Kültür ve Sanat, T (1973), 97.
259 Hikmet Tanyu: "Türkierde Ateşle İlgili İnançlar", I. Uluslararası Türk Folklor Kogresi Bil

dirileri, (Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, 1976), 295.
260 Pertev Naili Borotav: age., 73-75.
261 Hikmet Tanyu: a.g.t, 285.
262 Yılmaz Önge: "Türk Halk Mimarisinde Aynalı Tezyinat", III. Milletlerarası Türk Folklor 

Kongresi Bildirileri, (Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, 
1987), 283-287.

263 Yaşar Kalafat: age., 16.
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Anadolu'da maddî kültür ürünleri üzerinde sıkça görülen ibrik motifi, yerleşik 
Anadolu kültürlerinden günümüze dek süren bir geleneğin devamı olsa gerektir. 
"İbrik Hititçede'assuzeri'olarak anılırdı. Bu kelime aynı zamanda Hîtitçede köken 
olarak iyilik anlamına gelirdi. Bu da suyun İnsana iyilik getirmesi ile ilgili olduğunu 
göstermektedir"264. Hangi dinde olursa olsun sular her zaman günahları yıkamakta, 
yeniden hayat vermektedir. Yani su, yaratmanın başlangıcıdır265. Anadolu'da ibrik 
İbadetin, tarak nazarlığın266, Kars yöresinde ise tarak ve ibrik temizliğin sembolü
dür267. Bu motiflerde geçmiş kültürlerden bu yana suyun kutsallık ve temizliği sem
bolize ettiği gözlenmektedir. İslamiyette de abdestin ibrik ile ilgisi kurulmuş ve ibrik 
ibadetin dolaylı bir sembolü olagelmiştir.

Halk inanışlarındaki soyut kavramların sembolleştirilmesinde, geçmiş kültürle
rin, Anadolu'nun sayısız dinî inanış ve buna bağlı olarak tarikat ile etnik yapısının 
etkisi büyük olmuştur. Anadolu'da her inanç ve geleneği homojen olarak görmek 
olası değildir. Aynı şekilde maddi ve manevi kültür ürünlerindeki elemanlarda ho
mojen bir yapı göstermez. Bunun en önemli nedeni, Anadolu'nun coğrafi ve kül
türel olarak çok farklı uygarlık ve inanışların etkisinde kalması, onun zengin kültür 
birikimi olarak açıklanabilmektedir.

İnsanların en bağlı bulundukları adetler ölümle ve ölü gömme ile ilgili olanları
dır. İlk pazırık halısının da Ölüm kültüyle İlgili olduğu düşünülmektedir. Cesetlerin 
halı ve kilimlere sarılması bu kültün bir göstergesidir. Özellikle Anadolu'da halen 
Niğde ve Kayseri yörelerinde Ölüleri kilimlere sararak gömme adeti yaşatılmakta
dır268. Anadolu'da bir Türk boyu olan Varsaklarda da ölü gömme adetlerinde kilim 
ve halı önemli bir yer tutmaktadır. Varsaklarda Ölülerin çoğu yerde çul veya kilimin 
üzerine konarak dışarı taşınmaktadır. Günümüzde Antalya ve Aydın yöresi Varsaya
rında ölüye kefenin dışında bir kilim sarılır ve o şekilde tabuta yerleştirilir. Aydın'da 
da tabutun üzerine halı örtme adeti halen yaşamaktadır269. Bu yönüyle kilim ve halı 
aynı zamanda ölüm kültünün de önemli bir elemanı durumundadır.

SONUÇ

Sembol, ilk çağlardan bu yana filozof, sanatçı ve sanat tarihçilerinin önemle üze
rinde durdukları bir kavramdır. Semboller doğrudan açıklanamayan yönleri ile salt 
bîr nesne ve olguyu işaret etmezler. Çoğu kez birden çok anlam ve kavramı kapsar
lar. Bu yönüyle sembol, zaman ve mekânın ötesinde evrense! bir dile sahiptir.

264 İsmet Zeki Eyüboğlu: Anadolu Uygarlığı, age., 174.
265 Mircea Elıade: İmgeler, Simgeler, age., 183.
266 Mehmet Önder: Anadolu'da Halı Kilim Demek, age., 97.
267 Ayşen Aidoğan: "Türk Kilim Sanatı", Sanat Dünyamız, 29 (1984),.
268 Beyhan Karamağaralı:"Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine", Arış, 3 {Aralık 

1997), 28-30.
269 Ahmet Gökbel: Anadolu Varsaklarında İnanç ve Adetler (Ankara, 1998), 117-118.
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İnsanoğlunun gelişimi ile koşut bir süreçte gelişme gösteren sembol, taşıdığı 
anlam ve bu anlamın İfade ediliş biçimi İle var olur. Sembol, sembolik anlatım ve 
sembolik formlar, tarih öncesi dönemlerden günümüze dek değişik ifade ediş bi
çimleri İle ortaya konmuştur. Bu ifade ediş biçimi her dönemin kültür, yaşantı ve 
sanata bakışı ile gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermiştir. Sembolün ifade 
biçimi değişse de taşıdığı anlam ve kavramlar tüm insanlığın ortak üretimi olmuş
tur.

___________________ Orta Asya ve Anadolu Türk Kültüründe Semboller

Sembol, anlam ve kavramın ortaya çıkışı insan duygu, beyin, yaşantı ve ihtiyaç
larının gelişimi ile ortak nitelikler taşır. İlk insan İçin korku, din, büyü ve bu çerçeve
de gelişen bir dizi ritüel, doğadan yola çıkılarak oluşturulan ilk çizimler ve ilk varoluş 
eylemleri sembolleştirmenin temelini oluşturmuştur. Bu anlamda ilk nesne, biçim 
ve eylemler doğanın taklidini içermektedir. Ancak bu nesne, biçim ve eylemler artık 
doğanın değil, insanın yeni anlam ve kavramlar yüklediği sembollerle donanmıştır. 
İnsanoğlunun süreç içerisinde gelişen zihinsel, duygusal, sosyal yönü ve ihtiyaçları 
doğrultusunda sembol aynı zamanda bir iletişim aracı olmuş, yazı, alfabe ve resim
ler bu İletişimin somut belgeleri olan semboller dizisine dönüşmüştür. Dil, din, mi
tos ve sanat son tahlilde sembollerden kurulu bir bütündür. İnsanoğlu için doğada 
gördüğü ilk temel nesneler; dağlar, yıldızlar, ay, güneş, ağaçlar, taşlar, sular geomet
rik yapıları, kapalı formları ve süreklilikleri İle güçlü bir biçim hafızası oluşturmuştur. 
Tüm çağlarda insan, biçim yaratma sürecinde bu temel geometrik formlara ulaşmış, 
doğanın dili olan soyutlama ve geometriyi kullanmıştır. İnsanoğlu sembollere yö
nelirken; bir nesne, olgu ya da duyguyu sembolleştirirken; çoğu kez anlattığı nesne, 
olgu ya da duygu geride kalmış, anlatmak İstediği öz ve içerik öne çıkmıştır. Bu çift 
yönlülük aynı zamanda sembolün özünü oluşturmuştur.

Felsefede özellikle fenomenoloji sembolün, anlamın ve kavramın ortaya kon
masında önemli yaklaşımlar sağlamıştır. Bu yönüyle felsefe, anlamın ortaya çıkarıl
masında temel yöntemleri belirlemiştir. Bu yaklaşımlarda sanatın tümü bir sembol 
alanı olarak ortaya konmuştur. Çağdaş sanat akımları biçimin ötesine geçmiş anlam 
ve kavramı öne çıkararak sembollere ulaşmıştır.

Anadolu MÖ 7000 yıllarına dek İnen, dünyanın eski yerleşmelerinden birisi olma 
konumuyla, özellikle kültürel semboller açısından büyük bir zenginliğe sahiptir.

Anadolu ve Orta Asya yaratılış mitleri, din, büyü, astroloji, gelenek ve görenek
leri sembolik anlatımlarla donanmıştır. Mitolojik kökenli semboller, kültürel alanda 
en geniş grubu oluştururlar. Genel olarak yaratılış mitlerinde (insanın, evrenin ve 
dünyanm) yer alan temel elemanlar, pek çok ana sembolün temelini teşkil etmiştir. 
Gök, su, insan, toprak, ağaç, hayvanlar, güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, mağara, ateş 
ve demir bu anlamda en önemli sembollerdir. Bu temel elemanlar, iyiîik-kötüiük, 
aydmlık-karanlık, yaratılış-Öİüm, dişi-erkek gibi temel zıtlıkları ve aynı zamanda te
mel birlikleri içinde barındırırken aynı zamanda bereket, doğurganlık, kutsal olan, 
tanrı, tanrı mekânı, güç, kudret, ışık, ruh, ata gibi önemli kavramlara da işaret ederler. 
Mitolojide yer alan tanrı ve tanrıçaların, kralların, hükümdarların yaşam biçimleri, 
taşıdıkları nitelikler tarihin her döneminde sembollerle ifade bulmuştur. Genel ola
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rak ilk mitler; doğa, hayvan, insan ve evren çerçevesinde güç-zayıflık, iyilik-kötülük, 
güzel-çirkin, öiüm-yaşam gibi zıtlıkları sembolize etmiştir. Anadolu ve Orta Asya 
inanışlarında ilk sembolik unsurlar ateş, su, toprak, hava, ağaç ve hayvan etrafında 
oluşmuş, doğa güçleri ilk sembolleri ortaya çıkaran önemli birer unsur olmuştur.

Astrolojik kökenli semboller, genellikle gökyüzü unsurlarından yola çıkılarak 
oluşmuş sembollerdir. Güneş, ay, gezegen ve yıldızlar bu anlamda temel elemanları 
oluştururlar. Bunların hareketleri, birbirleri ve diğer başka unsurlarla olan ilişkileri, 
bu ilişkilerin oluş biçimleri birtakım inanca da temel oluşturmuştur. Aynı şekilde 
gök tanrı ve kutsal sayılan gökyüzü unsurları sembolik birtakım anlam ve yaptırım
ları da beraberinde getirmiştir. Gökyüzü ve yıldızlar ilk çağlardan bu yana sembolik 
anlamlarla yüklenmiş, bu doğrultuda sayılar, hayvanlar ve gezegenler üçgeni İçeri
sinde astrolojik semboller oluşmuştur.

Büyü, İnanç ve din kökenli semboller ise mitolojik kökenli sembollerin bir kısmı
nı içerdiği gibi ayrıca hayvan kökenli birtakım sembolleri, kutsal olarak kabul edilen 
bazı sayıları, nesneleri, gökyüzü ve atalara ait kutsallık alanlarını da kapsamaktadır. 
İnanç sembolleri, diğer kültürlerde de olduğu gibi pek çok ritüelin ve tapınmaların 
oluşumunda etken olmuşlardır. Aslında bu tapınmaların kendileri deyani inançların 
tamamı da (mitoloji de olduğu gibi) semboliktir. Bu ritüel ve tapınmalarda kullanılan 
objeler, yaptırımlar, ana ve yardımcı elemanlar, kutsal olan ile kutsal olmayan gibi 
inancın temel sembolünü oluştururlar. Orta Asya ve Anadolu kültürlerinde iik dinsel 
inanışlar doğa dinleri ve hayvan kültü ile sıkı bir bağlantı içindedir. İlk dinlerdeki ta
pınma ve inanış biçimleri tümüyle sembolleri içermektedir. Bu yönüyle Orta Asya ve 
Anadolu dinleri dolaylı ve sembolik anlatımlarıyla dikkat çekerler. Bugün Anadolu'da 
Islamiyetle birlikte, bu ilk dinlerin (doğa dinleri, Şamanizm, Manihaizm, Zerdüştlük) 
etkilerini maddi ve manevi kültür ürünleri üzerinde görmek mümkündür. Hayvan ve 
bitki sembolizmi, din, büyü, mitoloji ve astroloji sembollerden oluşmuş; Anadolu ve 
Orta Asya Türk sanatının gelişmesinde büyük bir altyapı sağlamıştır.

Anadolu ve Orta Asya Türk kültüründe boğa, koç gibi boynuzlu hayvanlar, güç, 
bereket ve erkeklik; uçan yırtıcı hayvanlar, güç, liderlik ve gökyüzü unsuru; yılan, ak
rep gibi hayvanlar ise yer altı unsuru olmuşlardır. Ağaç ve bitkiler toprağın, bereke
tin ve tarımsal üretimin sembolü olmuştur. Kadın, doğurganlık, analık ve bereketin 
sembolü olmuş ve bîr anlamda toprakla özdeşleşmiştir. Su bolluk, bereket, temizlik 
ve devamlılığın; ateş İse temizlik, güç ve kudretin sembolü olmuştur.

Gelenek-görenek kökenli semboller, esasen yukarıda söz edilen mitoloji, İnanç 
ve astroloji kaynaklı sembollerin bir geleneğe dönüşüp zaman içinde değişikliğe 
uğrayarak, pek çok farklı inanç ve kültür kaynaşmasının da etkisi ile günümüze dek 
gelmiş sembolleri içerirler. Aslında gelenek ve görenek kavramlarının tamamı da 
(diğer alanlarda olduğu gibi) sembollerden kurulu bir bütünü oluşturur. Bu neden
le ve günümüze uzanan yanı ile de gelenek görenek sembolleri çok geniş bir yel
pazeyi oluştururlar. Nazar, büyü, muska, fal, bereket, doğum, ölüm, evlilik, çocuk, 
gebelik, av, hayvan, hastalık, aşk, ev-ocak, kuraklık, tarım gibi güncel hayatı ve onun 
akışını ve aynı zamanda geleceği ilgilendiren konularda oluşan yaptırımlar, inançlar
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ve bir dizi eylem gelenek görenek sembollerini oluşturur. Bu semboller öylesine 
köklü ve güçîüdür kİ en çağdaş yaşam biçimlerinde bile gelenek göreneğe İlişkin 
sembolleri görmek oiasıdtr. Güncel yaşamı İlgilendirdiği için bu grup semboller her 
yerde ve her zaman İnsanı belirleyen, etkileyen ve yönlendiren bir yapı sunarlar. 
Gelenek yolu ile taşındıkları İçin sorgulanmazlar, tartışılmazlar ve bu nedenle de 
çok uzun zaman içerisinde değişirler. Yerlerine yeni bir şey konmadığı sürece de
vam ederler. Gelenek görenek sembollerinin zor değişen ya da dönüşen bu yanı 
halkın yaşam biçiminin de geç ve zor dönüştüğünün bir anlamda göstergesi gibi
dir. Kuşkusuz tersi bir bakış açısı ile halkın yaşam biçimlerindeki değişiklikler ve bu 
değişimin nitelik ve niceliği, gelenek ve göreneklerin nitelik ve nicelik değişimine 
parelel gittiği izlenimini vermektedir.

Anadolu'da bugün halen canlılığını koruyan kültürel semboller, Anadolu halkı
nın gelenek, görenek ve yaşam biçimi, Orta Asya'dan gelen dinî inançlar ile İslami- 
yetin kaynaşması, yerleşik Anadolu kültürleri ile Anadolu coğrafyasının sunduğu 
olanaklar, doğadaki temel geometrik formlar, İletişim kurma İsteği, anlatılamayan, 
somut olmayan olay, duygu, düşünce ve istekleri dolaylı anlatma zorunluluğu gibi 
etkenlerin sonucunda oluşmuştur.

Anadolu'da bugün devamını görebileceğimiz sembolik anlamlar; yaratılış- 
yaşam, iyiiik-aydınhk-ışık, kötülük-karanlık, bereket-doğurganlık-üreme, kutsaîiık- 
ibadet-tapmma, tanrı-tanrı mekânı, temizîik-arınma, güç-kuvvet-kudret, ata- 
koruyucu ruh, ölüm-ebedî uyku, nazar-korku-korunma, uğur, şifa, cennet, güneş, 
hastaiık-acı-keder, barış-yengi, aşk-evlilik-sevgi ve mutluluk olarak sıralanabilir.

Ağaç, Anadolu insanının yaşantısında önemli bir yer tutar. Besininin bir bölümü
nü sağladığı, hem ısınma hem de geçim kaynağı olarak kullandığı ve güneşten ko
runduğu ağaç bu işlevsel yararlarına koşut olarak bereketin de sembolü durumun
dadır. Bereket aynı zamanda doğurganlığın ve üremenin de bir anlatımı olmuştur. 
Meyvesiz ağaçlar ise çoğunlukla kutsal kabul edilmiş, koruyucu bir ruh ya da atalar 
kültünün anlatımı olmuştur.

Ateş, temel bir eleman olarak değer görmüştür. Ateş yiyeceklerin pişirilmesi, 
ısıtma, ışık verme gibi temel işlevinin gücü ile aynı zamanda ocak ve ev kültünün 
gelişmesinde en önemli unsurdur. Bu nedenle ateş kutsaldır ve kutsalın İçinde yer 
almasından ötürü, aynı zamanda güneşin işlevlerine benzemesi yanı ile de dinî 
sembollerin de önemli bir elemanıdır. Yok edici yanıyla güç, kuvvet ve kudrettir. 
Yine yok ediciliğin diğer yönü ile de temizlik ve arındım olarak kabul edilir. Ateşte 
de koruyucu, tanrısal bir ruh olduğuna inanılır.

Su, bütün kültürlerde olduğu gibi Anadolu kültüründe de en önemli yaşamsal 
temel elemandır. Yaratılış ve yaşamın sembolü, aynı zamanda temizlik ve arınmanın 
da anlatımıdır.

Anadolu kültüründe insan iyiliğin, aydınlığın ve yaratılışın temeli ise de aynı öl
çüde kötülüğün de sembolü durumundadır.
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Toprak, Anadolu insanı için en temel unsurdur. Tarıma dayalı ekonomilerde ol
duğu gibi toprak, mahsulün, bereketin, doğurganlığın; bu anlamda yaşamın da 
temelidir. Aynı zamanda Anadolu insanında toprak ya da yer unsuru kötülüğün ve 
karanlığın da sembolüdür. Kara toprak deyimi ile de örtüşen ölüm ve ölü mekânı 
olmasının burada önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

Gök ve gökyüzüne ait elemanlar, diğer kültürlerde olduğu gibi Anadolu kültü
ründe de önemli bir inanç bütününü oluştururlar. Her şeyden Önce gökyüzü yük
sek, sonsuz, gizemli ve ulaşılamaz olduğu için tanrı mekânıdır; kutsaldır. Işık un
surlarını barındırdığı İçin aydınlık ve ışığın sembolüdür. Tanrı mekânı olmasından 
ötürü yaratılışın da temel unsurudur. Ruhların ve özellikle atalar ruhunun gökyüzü
ne uçtuğuna dair inançlara da temel oluşturmuştur. Gökyüzü; ay, yıldızlar, güneş ve 
gezegenler gibi önemli elemanları barındırmasından ötürü de astrolojinin sembol 
alanına da girmektedir. Yağmur, fırtına, kar, kuraklık gibi yaşamsal işlevleri yönetme
si yönüyle bereket ya da felaket (fırtına, kasırga vb.) gibi zıtlıkları da içermektedir.

Dağlar, Anadolu'nun coğrafî olarak dağlık bîr yerleşim alanı içinde bulunması 
parelelliğinde önemli bir yere sahiptir. Yüksek olmaları tanrı mekânı olmasını çağ
rıştırırken kutsallığı da beraberinde getirmiştir. Dağların aynı zamanda mitolojik 
olarak türeme ile ilgilerinden ötürü doğurganlığı da içeren anlamları bulunmak
tadır.

Anadolu coğrafyasında bulunan pek çok hayvan, karakteristik Özellikleri nede
ni ile pek çok sembolün gelişmesinde etkili olmuştur. Tarım ve hayvancılığa dayalı 
üretim biçimlerinde olduğu gibi hayvan, insan için etinden, sütünden, gücünden 
ve yan ürünlerinden faydalanılan temel bir elemandır. Boynuzlu hayvanlar genel 
olarak güç, kuvvet ve bereketi; yırtıcı kuşlar gökyüzü elemanı olmaları yönüyle 
tanrısal gücü, kudreti ve atalar ruhunu sembolize ederler. Yırtıcı olmayan kuşlar ise 
genel olarak uğur, muşta, aydınlık ve iyilik sembolü durumundadırlar. Anadolu'da 
baykuş, ölüm ve yıkımın sembolü iken karga da kötü sesi ile uğursuz sayılmıştır. 
Yılan, akrep gibi sürüngen hayvanlar toprağın altında olmalarından ötürü kötülük 
unsuru olarak nitelendirilirler. Ancak yılan, zehirinin panzehir olarak kullanılması 
nedeni İle şifa olarak da semboîleşmiştir. Uzak Doğu etkisi ile Türk kültürüne gi
ren ejder, güç, kuvvet ve kudretin sembolü olmuştur. Aslan Anadolu'nun yerleşik 
kültürlerinde Önemli bir yere sahiptir. Anadolu Selçuklu sanatında aslanın güneş
le birlikte kullanımı, hükümdarlığı, tanrısal gücü, bazı araştırmacılara göre güneşi 

■ temsil etmenin yanı sıra, güç, kuvvet ve kudretin de sembolü olmuştur. Aynı şekilde 
Anadolu Aleviliğinde aslan, Hazreti Ali'nin sembolüdür. Güvercin, kaz, balıkve kuğu 
gibi hayvanlar çoğu kez barış, uğur, muştu ve bereketin anlatımı olmuştur.

Anadolu kültüründe en az hayvan sembolizmi kadar önemli bir yer tutan bitki 
sembolizmi, en çok bereketin anlatımında yer almıştır.

Anadolu insanının yaşantısında sınıflamaya giremeyecek kadar çok sayıda nes
neler de önemli bir yer tutar. Bu nesnelerdeki ortak yan, çoğunun taşınabilir nite
likte olmasıdır. Özellikle göçer ve yarı göçer yaşama ait nesneler dikkat çekicidir.
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Nesnelerin büyük bir kısmının uğur olarak insanın üstünde kullanıldığı bilinmekte
dir. Bu anlamda taşınabilir büyüklükte olması doğaldır. Nesneler büyük çoğunlukla 
nazar ve kötü niyetlerden korunma amaçlı kullanıldıkları gibi uğur getirdiğine ina
nılan nesneler de bulunmaktadır. Özellikle hayvanların belli uzuvları ve bazı kuru 
bitkiler (deniz kabukları, diş, boynuz, boncuklar, hayvan kemikleri, post, deri, üzerlik 
otu, tuz vb.) nazara karşı koruyucu amaçlı kullanılmaktadır.

Özellikle Anadolu insanının halen kırsal yörelerde tarım ve hayvancılığa dayalı 
yaşam biçimi, hayvan-bitki çerçevesinde bereket kavramına yönelik sembollerin 
gelişmesinde etkili olmuştur. Aynı şekilde kırsal yörelerde ve kentlerde bile nazar, 
uğur, büyü, muska kavramlarının Anadolu insanının yaşantısında önemli bir yer tut
tuğu bilinen bir gerçektir. Bir anlamda kendi kaderi ile baş başa bırakılmış Anadolu 
insanı geleceğini, yaşamını; nazar, büyü ve muska ile yönlendirmekte, doktorun ve 
ilacın olmadığı pek çok yörede halk kendi başının çaresine bakmakta, birtakım mis
tik ve kutsal sembollere bel bağlamaktadır. Bu davranışlar, inanç ve geleneklerle de 
beslenmektedir.

Kültürel semboller çerçevesinde bir başka önemli alan ise konuşulan dile iliş
kin sembollerdir. Sözcükler tek başlarına pek çok anlama işaret ederler. Bir sözcük 
kullanıldığı cümleye göre anlam değiştirebildiği gibi aynı zamanda tek başına kul
lanıldığında birbirine zıt olabilecek denli farklı anlamları da içerebilir. Sözcükler 
bu yönüyle semboliktir. Göstergebilimin kapsam alanına giren dil ve onun yapısı 
apayrı bir uzmanlık alanı olduğundan bu kitap bütünlüğünde ele alınmamıştır. An
cak sözcükler kültüre ait sembollerde çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle İnanç 
sembollerinde, büyü ve mitolojide aynı zamanda gelenekle taşınan sembollerde 
sözcükler bu bölümlerin bir parçası durumundadır. Bazı sözcüklerin gizemli ve mis
tik anlamları ve yaptırımları olduğuna inanılır. Pek çok ritüele sözcükler ve bunların 
peş peşe sıralanışı eşlik eder. Ezbere söylenen ve okunan ve bir anlamda da şiirsel 
nitelik taşıyan bu sözcük dizilimleri tamamen semboliktir. Öyle ki tapınma ya da 
tören sırasında ki sözcükler canlı bir ruh taşır gibi anlamlar ile donatılmışlardır. Bu 
yönüyle sözcükler kültürel sembollerin vazgeçilemez bir parçasıdır.

Yazık ki XXI. yy Türkiye'sinde Anadolu İnsanının yapıp yarattığı kültür ürünleri, 
yine Anadolu insanının sandığında, evinde, bahçesinde, köyünde ve mahaliesin- 
dedir. Bu anlamda belge, bilgi ve arşivler Anadolu'nun kendi öz kimlikleri ile halen 
korunmaktadır. Gerek devlet kanalı İle gerekse özel kurum ve kuruluşlar bazında 
müze ve arşiv bilincinin yeterince gelişememiş olması, kültür ve halk bilim çalışma
larına yerterli desteğin sağlanmaması, bu anlamda yöresel kültür ürünlerinin hari- 
talanmasını neredeyse olanaksız hâle getirmektedir. Halkbilimcilerin kişisel çabala
rı ile yapılan çalışmaların bir bütünlüğe kavuşması Anadolu'nun zengin kültürünü 
anlamak için gereklidir. Bu kitapta Anadolu kültüründeki sembolik değerlere giriş 
niteliğinde bir yaklaşım sağlanmış, bu önemli konunun altı çizilmeye çalışılmıştır. 
Unutulmaması gereken önemli bir nokta İnsanı anlayabilmek, bazen tüm yaşamı 
anlamaktır. Bu nedenle insanın yapıp yarattıklarını, yapamadıklarını ve bunların ne
denlerini anlamak yaşamı anlamlı kılmakla özdeştir.
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