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BETİK“EVREN” 
“Betik” üç ayda bir simitcay.com tarafından ücretsiz olarak genel ağ üzerinde yayımlanmaktadır. 
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Ücretsizdir. 

Siz kâinatın etrafınızda 

dönmesini istiyorsunuz. 

Düşünmüyorsunuz ki 

hayat sizi yörüngenin 

dışına atmış. Hayat 

kimsenin etrafında 

dönmez, herkesle beraber 

yürür. 

A. Hamdi Tanpınar 
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GGKEY: 8Q0ZN3RA00H 

BETİK HAKKINDA 
Ensar KILIÇ (Yayın Danışmanı) 

“Evren” konulu bu sayımızda zengin bir içerikle karşınızdayız. Bu sayıda 

“evren”i edebî, bilimsel, mecazi, teolojik, dil bilimsel vb. birçok boyutta ele aldık. 

Kıymetli hocalarımızla söyleşiler yaptık. “Evren Betik”i keyifle okumanız 

dileğiyle… 

“Betik”e Kendi Yazımı/Sanatsal Çalışmamı Nasıl Önerebilirim? 

 

Siz de aşağıdaki “telif hakkı ve sorumluluk beyanı” hususlarını kabul ederek elektronik 

yayınımıza yazı önermek istiyorsanız derginin biçimsel ve tematik gerekliliklerine uygun 

yazılarınızı yonetici@simitcay.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

 Ocak 2021 sayımız için konu olarak “başlangıç” seçilmiştir. Başka bir konuyu 

ihtiva eden yazılar kabul edilmeyecektir. 

 Dergiye önerilen yazıların “başlangıç” temasını ihtiva etmesi zorunludur. 

 

Telif ve sorumluluk beyanı 

 Yayımlanmak üzere gönderilen hiçbir eser için telif hakkı maksadıyla ödeme yapılmaz. 

 Eseri gönderen kişi metnin içeriğinden ve verdiği mesajdan, doğacak hukuki 

durumlardan, intihalden veya eser daha önce başka bir yerde yayımlandıysa bu durumun 

oluşturduğu yasal sorumluluklardan bizzat kendisi sorumludur. 

 Eseri gönderen kişi gönderdiği yazının telif haklarını devrettiğini kabul eder. Bununla 

birlikte yazar, bu yazısını (kendi adıyla müstakil olarak çıkması  şartıyla) şiir, roman, 

öykü vb. şahsi kitaplarında izne ihtiyaç duymaksızın yayımlayabilir, kendi yazısına ait 

bölümü internet ortamında paylaşıp çoğaltabilir. 

 Eserin sonunda yazar adını, soyadını doğru şekilde beyan etmekle yükümlüdür. 

 Yazısının yayımlanması için yonetici@simitcay.com e-posta adresine yazı gönderen 

herkes yukarıdaki şartları ve sorumlulukları peşinen kabul ve tebellüğ etmiş sayılır. 

 Dergi danışman ve editörleri kabul edilen yazılardaki imla, noktalama hataları ve anlatım 

bozuklukları nedenleriyle kısmi (anlam farkı doğurmayacak, yazarın tarzına müdahale 

etmeyecek) değişiklikler yapmaya yetkilidir. 

 

 Yayının Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri: Mustafa KILIÇ 

 Yayın Danışmanı ve Tasarım: Ensar KILIÇ 

 Editörler: Seda Nur KURT, Hayati SARIEKİZ 

 Özgün Kapak Görseli: Evrim Gonca 

 Redaksiyon ve İçerik Takip: Tolga ALVER 

 

Bu yayın yalnızca genel ağ üzerinde ticarî kaygı güdülmeksizin kültür-sanat 

etkinliği olarak yayımlanıp çevrim içi ve ücretsiz dağıtılmakta, fiziki ortamda 

basılmamaktadır. Yayının ve içeriğin tüm hakları simitcay.com’a ait olup izin 

alınmadan yayının tamamı ya da bir kısmı hiçbir şekilde başka bir yerde 

yayımlanamaz, basılamaz, çoğaltılamaz. 

 

Copyright © 2020 | Trabzon 
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EDİTÖRDEN: “EVREN” BETİK 
ÜZERİNE 

kinci sayımızda “evren” dosyasıyla karşınızdayız. Betik evreni sizleri 

kimi zaman mistik kimi zaman bilimsel yönlerden saracak. Evrenin hiç 

bilmediğiniz yahut hayli vâkıf olduğunuz köşelerinde uzun ince 

yolculuklar yapacaksınız. Sirkeci’den kalkan tramvay kim bilir hangi 

garda inecek, siz kim bilir daha nerelere yolculuk edip evrenin hangi 

köşelerinde anılar biriktireceksiniz? Anılar demişken bu sayımızda bir 

adet gezi yazısı da mevcut. Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri bünyesinde 

oluşturduğumuz tatilanim.com internet sitesinde de gezi yazılarımıza 

ulaşabilir dahası yazılarınızla sitemize katkı sağlayabilirsiniz.  

Evren Betik’te sizleri neler bekliyor? Sanat tarihi alanında uzman Prof. Dr. 

Yaşar Çoruhlu ve Eski Türk edebiyatı uzmanı Yard. Doç. Dr. Ayşe 

Büyükyıldırım ile olan söyleşilerimizi sizlere sunmaktan büyük mutluluk 

duyuyorum. Betik’te otizmlileri anlattığı Masumiyet Çağı isimli kitabını 

tanıtan Dilaver Korkmaz’a Betik ailesi olarak teşekkür ederiz. Sıla Erbaş 

ve Alper Sadıç’ın minimal öyküleri Betik evrenine yeni bir soluk kattı. 

Betik editörlerinden Hayati Sarıekiz’in evren karikatürü de çok değerli bir 

çalışma olarak karşımızda. Betik’e özgün resimleriyle destek olan değerli 

Evrim Gonca’ya da teşekkür ederiz. Bu sayımızda özgün fotoğraflara da 

yer verdik. Sizler de özgün resim ve fotoğraflarınızı dergimize 

gönderebilirsiniz. “Evren” Betik sanattan edebiyata, tarihten bilime, 

şiirden makaleye pek çok farklı alanda evreni ele alan dolu dolu bir sayıyla 

karşınızda. Evren yolunun yolcularına selamlar! 

        Seda Nur KURT 

                                                                                  (Editör) 

 

 

İ 
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BETİK’TEKİLER 

1 Coşkun KARACA: Belki Bir Evren Hesabı: Sonsuzluk ve Bir Kalp 

3 Dilaver KORKMAZ: Otizmliler Evreni 

6 Seda Nur KURT: Ayşe Büyükyıldırım ile Söyleşi Zarif Bir Evren: Klasik 

Türk Edebiyatı 

15 Ensar KILIÇ: Evrenin Son Kullanma Tarihi 

17 Zehra Sena ŞENTÜRK: Evren 

19 Sıla ERBAŞ: Rüya ve Kozmos 

21 Metin & Feyza KÖSEOĞLU: Evrenin Kalbine –Kekova’dan 

Demre’ye- 

31 Zeynep GÜLDİKEN: Âşık Gözünden Evren 

32 Hayati SARIEKİZ: Zombi Evrenine Sosyal Mesafeli Bir Bakış 

35 Tolga ALVER: Evrene Yeniden Bakmak: Kör Çoban 

41 Seda Nur KURT: Ruhum Evrenin Kanatları Altında 

43 Alper SADIÇ: Evrenin Nefesi 

45 Ensar KILIÇ: Yapay Zekâ Evreninde Doğal Dili Tanımlamak: İstatiksel 

Öğrenme ve Dil Edinimi 

56 Rumeysa KULA KILIÇ: -Evrenin Ardında- Meteor Yağmuru 

58 Tolga ALVER: Bir Çocuğun Evreni 

60 Seda Nur KURT: Türk Mitolojisi Evreninde Geyik Motifi Üzerine 

Genel Bir İnceleme 

74 Alperen TURAN: Evrenin Anaforu: Nedir Bu Kara Delik? Ne Zaman 

Ortaya Atıldı? 
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78 Elif KIZILKAYA: Özdemir Asaf’ta “İnsan”dan “Evren”e Bakış 

90 Ferda TARA ÖZTÜRK: -Evrende Yeni Odalar Açılır- Dengeler 

Mengeler 

91 Elif SAĞLAM: Carl Sagan: “Cosmos” Tanıtımı 

94 İrem HATIL: Sezgin Kaymaz’ın Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz 

Misafir Adlı Romanında “Paralel Evrenler” 

102 Tolga ALVER: Karagöz’ün Evreni 

113 Ayşenur OKAN ŞENGEL: İslam’da Evren Yaklaşımlarına Kısa Bir 

Bakış 

122 Feyza ARSLAN: Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu ile Eski Türk Sanatında 

Evren ve Kozmogoni Üzerine 

137 Hamit ÖZYURTLU: Evren Ne Kadar Büyük? 

139 Hayati SARIEKİZ: Evrene Mesaj Gönderiyorum 

 

ÖZGÜN FOTOĞRAFLAR/RESİMLER 

19 Mithat EROĞLU 

31 Olcay ÖZKAN 

35 Olcay ÖZKAN 

38 Olcay ÖZKAN 

41 Ayşe SARAL 

43 Evrim GONCA 

56 Evrim GONCA 

58 Mithat EROĞLU 

90 Esra SARAL 

113 Evrim GONCA 

115 Olcay ÖZKAN 

 

ARKA KAPAK (KARİKATÜR) 

Hayati SARIEKİZ 
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(…) 

Elleri nasırlı pamuk işçileri gibi 

Biraz nostaljik desek de 

Yakışıyor şiirlere 

(…) 

-BELKİ BİR EVREN HESABI- 

SONSUZLUK VE BİR KALP 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Bu titreşimler” dedi Tesla 

“Belki bir evren hesabı, 

farkı yok Shakespeare’in kaleminden”. 

Sanki öyle duyduk ve hissettik ki 

farkı yoktu yüzlerin 

yeryüzü çehresinden. 

 

Göğsümüzü gerdik 

annelerin çamaşır ipi gibi. 
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Boş kâğıtta acı mürekkep 

Hedefe doğru 

titretmek için tüm kalpleri. 

 

Hey gidi  

sümüklü çocukları tarihin, 

Çeke çeke bitiremediniz dertleri. 

Elleri nasırlı pamuk işçileri gibi 

Biraz nostaljik desek de 

Yakışıyor şiirlere 

Sanki olmasanız, 

Siz, 

Güzel eller 

Kim okşayacak bu topraktan bedeni. 

 

Tükenmiş işte  

şerefi 

bütün yerlerin. 

 

Ah bir bilseniz, 

Yok yok, 

Bilin, bilin! 

 

Sevişmesek düzelmeyecek 

ağızdaki kelimeler ve 

Tarihe not düşsek de  

bilinmeyecek 

ay gibi tende gezinmeyince 

buseler. 

 

Coşkun KARACA 
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OTİZMLİLERİN EVRENİ*
 

Dilaver KORKMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

tizm bugün bir dünya gerçeği... Doğan her altmış yedi çocuktan 

biri sebebi bilinmeyen bir şekilde otizmli doğuyor.  Kısaca 

anlatacak olursak otizm, otizmliler ve ailelerinin hayatlarını 

olumsuz etkileyecek pek çok özelliği bulunan bir rahatsızlık. Öyle 

filmlerde gördüğünüz yanından çok farklı. Hafiften en ağırına kadar 

değişik özellikler göstermekte. Her otizmlide aynı durumlar söz konusu 

olmuyor. Göz teması olmaması, çeşitli takıntılar, el ayak çırpma, dönen 

şeylere uzun süre bakma, ağır otizmlilerde ise konuşamama, 

konuşabilenlerde zamirleri karıştırma, kendini tam ifade edememe ve buna 

                                                           
*Künye: Korkmaz, Dilaver (2020). “Otizmlilerin Evreni”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 3-5. 

O 
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bağlı öfke nöbetleri… Bazı otizmlilerde dikkat eksikliği, hiperaktivite, 

epilepsi, mental redertasyon, olabildiği gibi bazılarında da genelde 

filmlerde gördüklerinize esin kaynağı olan süper zekâ, kusursuz bir görsel 

hafıza, kusursuz bir müzik kulağı gibi özellikler olsa da bunların sayısı 

aynen diğer insanlarda olduğu gibi yüzde biri geçmez. 

Otizmliler ve ailelerine kendi sıkıntıların yanında en büyük problemi 

toplum çıkarmaktadır. Ailelerin en yakın tanıdıkları bile sanki çocuğun 

durumu ailelerin suçuymuş gibi bir 

tutum izlediklerinden aileleri 

dışlayabilmektedirler. Aileler 

otobüste, sokakta, parkta aynı 

dışlanmaya maruz kalabiliyorlar. 

Daha geçenlerde eğitim almak için 

gittikleri okula girerken diğer 

çocukların aileleri tarafından 

yuhalandıklarını haberlerde hepimiz 

gördük. Gün geçmez ki bu olumsuz 

haberlerin arkası kesilsin. Ya 

gittikleri okulda uğradıkları şiddet 

haberleri ya da kaybolan otizmli bir 

çocuğun bulunan cansız bedeni 

haberlere konu olur. Bütün anneler 

çocuklarının acısını görmemek için 

onlardan önce ölmeyi dilerken bütün 

engelli anneleri gibi otizmli anneleri 

de çocuklarına kendilerinden sonra ne 

olacağı endişesiyle Allah’a çocukları 

ile aynı anda canlarını alması için dua 

ederler. Bunun nedeni acımasız, adaletsiz, bencil, zalim, kötü insanların 

yaşadığı bu dünyada çocuklarının geleceğinden emin olmamalarıdır. 

Peki, bu açlığın, savaşların, kan ve gözyaşının hüküm sürdüğü dünyayı 

otizmliler yeniden kurabilseydi? O masum yürekleri ile yardımlaşmanın 

adaletin hüküm sürdüğü; kimsenin dili, dini, cinsiyeti, görünümü, inancı, 

“Masumiyet Çağı” otizmli bireylerin iç 

evrenlerini anlatan ve farkındalık yaratmaya 

çalışan özgün bir çalışma. Eser, tüm internet 

kitap sitelerinde sizleri bekliyor. 

javascript:
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engeli ve başka pek çok nedenden dolayı dışlanmadığı bir dünya... İşte 

otizmlilerin kurdukları yepyeni bir dünyayı anlattığım “Masumiyet Çağı” 

adlı bilim kurgu romanımda onlara gerçekte veremediğimiz bir evreni bu 

romanımda vermek istedim.  Merak edenler için otizmliler ve ailelerine 

ithaf ettiğim ilk kitabım bütün internet kitap satış sitelerinde ilginizi 

bekliyor. 

 

Kendini gelişmiş modern olarak adlandıran ülkelerde de 

durum çok farklı değildi. Gelişme uğruna kurulan fabrikalar, 

havayı suyu toprağı kirleterek çevreyi yok olmanın eşiğine 

getiriyordu. Büyük şehirlerde trafik sıkıntıları, kalabalıkta 

yalnızlaşan insanlar, her geçen gün artan psikolojik sorunlar 

ve aşırı beslenmeden kaynaklı sağlık problemleri ile 

uğraşıyordu. Hırsızlıklar, soygunlar cinayetler ve 

tecavüzlerin oranı her geçen gün artıyordu. Dünya 

yaşanmaz bir hale adım adım gidiyordu. Ta ki yetmiş beş yıl 

önce bugün başlayan masumiyet çağına kadar. 

 

Masumiyet Çağı (Tanıtım Bülteni) 
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AYŞE BÜYÜKYILDIRIM İLE SÖYLEŞİ 

ZARİF BİR EVREN: KLASİK TÜRK 

EDEBİYATI*
 

 

Söyleşiyi Yapan: Seda Nur KURT 

Yıllarca Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eski Türk 

Edebiyatı Ana Bilim Dalında öğrenciler yetiştiren çok sevgili hocamız 

Yard. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM ile Klasik Türk edebiyatının 

evreni üzerine sohbet ettik.  

                                                           
*Künye: Kurt, Seda Nur (2020). “Ayşe Büyükyıldırım ile Söyleşi/Zarif Bir Evren: Klasik Türk 

Edebiyatı ”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 6-14. 
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Ayşe hocamızdan: “Sevgili gençler, hocaları 

olmaktan her zaman gurur duyduğum değerli 

öğrencilerim/meslektaşlarım, sizlerle bir röportaj 

aracılığıyla söyleşiyor olmaktan çok çok mutlu 

oldum. Sağ olun, var olun. Bu vefayı Necatibey’i de 

minnet ve şükranla anarak Necatibeyli olmaya 

bağlayacağım izin verirseniz. 

Klasik Türk edebiyatı evreninde bir araştırmacı olarak sizi en çok 

etkileyen nedir? 

Bu sorunun cevabı biraz da kullandığınız zarif başlıkta gizli. Benim 

öğrencilerim iyi bilirler zarafet, incelik denince klasik şiir dönemi çok öne 

çıkar. Bu konuda Nedim’in benim de hayran olduğum, 
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 “Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder 

 Nâzenînim sâye-i gül-i hâr-ı_dîbâ seni” 

 

beyti klasik şiirdeki inceliği tek başına bile temsil edebilir. Elbisedeki gül 

motifinde yer alan dikenin gölgesinin sevileni incitebileceğinden 

endişelenen bir âşık fikri, sevgide,  sanatta, mübalağalı ama oldukça zarif 

bir anlatımın son noktası değil midir? Bir de şu var sizi çeken demiştiniz 

ya birkaç örnek verelim. Sevgili incitir ama asla incinmemelidir, 

Fuzûlî’nin dediği gibi hatta “Gamdan ölür de öldüm demez.”: 

 Gamdan öldüm demedim hâl-i dil-i zâr sana 

 Ey gül-i tâzerevâ görmedim âzâr sana 

 

Bir başka örnek de Fuzûli’nin zirve 

eseri, Leyla ile Mecnun’dan; Kays’ın 

akıl engelini ortadan kaldırarak 

Mecnun’a dönüşümü ve sonrasında 

Leylâlı yolculuğunun anlatımındaki 

estetik;  Leyla’yı arayışı, aşk derdini 

paylaşma biçimi, hayvanlarla kurduğu 

yakınlığın da onların Leyla’ya 

benzerlikleriyle ilişkilendirilmesi, 

Leyla adlı mecaz basamağının 

Mecnun’u alıp Mevla’ya yükseltmesi; 

yani “Leylî-i sırr-ı hakikat”’e eriş… 

Bir başka yolculuk neferi Aşk’ın 

mumdan gemilerle ateş denizinde, 

aslında kendinde var olan Hüsn’ü son 

derece çileli arayışı… Ancak gam 

biletiyle kimyayı bulabileceğini işaret 

ederek sınavdan sınava koşturduğu ama pes ettirmediği Aşk ve beyit 

aralarına ustaca gizlediği “sonsuz bilgi” iddiasında, eser sonunda: 

 

Leyla ile Mecnun’dan bir 

minyatür 
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“Kim Aşk Hüsn’dürayn-ı Hüsn Aşk 

  Sen râh-ı galatta eyledin meşk” 

 

beytini adeta kanıt göstererek haklı çıkışı… Ve evrenin aslında insanın 

kendini arayış ve buluş arasındaki zamandan ibaret oluşunun dünya 

çapında şiirsel bir öykü olup resme, sanata, müthiş bir harekete, renge 

dökülüşü… İşte Eski/Klasik/ Divan şiirini sevme sebepleri ve cazibe 

noktaları… Bilmeyene nasıl anlatılır ki… Ve okuyucuyu sarsan bir dizi 

mesaj… Eski şiirin sevgi ile karılmış bu temelini/evrenini seviyorum. Bu 

şiirin en fazla ilgimi çeken kısmı da bu. Diğer taraftan size hem gerçek 

hem mecaz sevgiye dair ipuçları verirken dünya işlerine dair 

güncellemeler yapmanıza da imkân tanıyabiliyor, yukarıdaki metinlerde 

de var bu, Necatî Bey’de de, şöyle ki 

 

Ayağı yer mi basar zülfüne ber-dâr olanın 

Zevk u şevkîle verircân u seri döne döne 

 

“Senin saçına asılanın ayağı yere basar mı? O canını ve başını döne döne 

zevk ve mutlulukla verir.” Uğruna seve seve can verilecek o kadar çok 

değerimiz var ki… İşte klasik şiirimizin evreni içinde üzerine çok şey 

yazılabilecek bercestelerden biri… 

Türklerde evren tasarımı nasıldır? İslamiyet öncesinden Klasik 

edebiyata bu tasarım nasıldır?  

Evet, sanırım asıl soru buydu ama çerçeve çok geniş, toparlayabilirim 

umarım. 

Eski Türklerde evrenin bütün görünüşlerini yer ve gök olarak algılayan bir 

anlayış vardı ve bu ikisini birbirini tamamlayan unsurlar olarak 

görmekteydi. Bu doğrultuda yer ve gökle ilgili kutsallar da yaratmışlardı. 

Örneğin“Gök” kutsallığı, iyiyi ve tanrısal olanı temsil eder. Göğün evren 

tasarımı bakımından daha dikkatle ele alındığı, gerek mitolojide gerekse 

bu mitolojiden beslenen sanat ve edebiyatta ayrıntılarıyla işlendiği 

görülmektedir. Gök, Türk evren düşüncesindeki en önemli sembollerden 

biridir. Önemi de ona Tanrı anlamı yüklenmesi ve Tanrı’nın gökte olduğu 

inançlarından kaynaklanmaktadır. Nitekim Göktürk Yazıtları’nda da bu 
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inanış sık sık vurgulanır, hatta Kağanlar da gökte “Tanrı katında” 

doğduklarını ifade ederler,  “Tengri teg Tengride bolmış Türk Bilge 

Kağan” sözü meşhurdur bildiğiniz gibi. Tanrı’nın devlet yönetimi 

üzerindeki etkisi de çok açıktır. Özellikle Göktürk Yazıtlarında 

hükümdarın, Gök (Tanrı) tarafından tahta oturtulduğu sıkça belirtilmiştir. 

Bu tasarımda, Evrenin ikinci en önemli 

unsuru olan dünya, yer olarak 

adlandırılmıştır. Tanrı tarafından 

insanların yaşamasına olanak verecek 

şekilde biçimlendirildiğine şüphe 

yoktur. Aynı zamanda, kozmik bir 

nehirle sınırlandırılmıştır. 

Göktürkler için dünyanın merkezi 

Ötüken bölgesidir. Bütün boyları 

kendine çeken bu kutsal yer, aynı 

zamanda dünyanın dört köşesinin 

birleştiği noktadır.  Dünyanın merkezi 

olarak kabul edilen yer terk edildiğinde, 

felaketler başlamaktadır. Çünkü 

dünyanın merkezi olarak kabul edilen 

Ötüken aynı zamanda kutsal merkezdir. 

Kutsal merkez, insanın kültürel düzen 

içinde varoluşunu, güvence altına alır.  

Eski Türklerde evren tasarımı ile ilgili 

bilgiler büyük ölçüde destanlarda da yer 

alır. Konuyla ilgili destanlara da bakılabilir tabii. Bu tasarıma Türklerin 

yaşayış biçiminin etkisi büyüktür. Göçebelik ve bozkırlarda hayvancılığa 

dayalı yaşama biçimi evrenle ilgili bir hatta birkaç düşünce yapısının 

oluşumunu da tetikler.  

Gök çarkı eski kaynaklarda kadırıkegirçek, gök çıkrısı ve tezginç gibi 

isimlerle adlandırılmaktaydı. Bir araştırmacı evren sözcüğünün metaforlu 

anlamları arasında “ejderha” anlamının olmasından hareketle Ķutadġu 

Orhun 

Yazıtları’nda 

Türklerin evren 

tasavvuruyla ilgili 

birçok bilgi 

bulunmaktadır. 
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Bilig’de iki beyitte geçen evren tuçı ibaresindeki evren sözcüğünü ejderha 

olarak çevirmiş ve bunu da Eski Türk inancında bulunan gök kağnısını iki 

ejderin devamlı olarak çevirmesi mitsel inanışına dayandırmıştır. Çıkrı 

/tezginç/ ķadırıkegirçek olarak adlandırılan felek sürekli dönüş halindedir. 

Bu dönüş bir sıra üzerine yapılır ve burçlar buna göre oluşur. Kâşgarlı, 

Türklerin dünyayı çıkrı üzerinde dolaşan bir gezegen olarak düşündüğünü 

gösteren bir dörtlüğe de yer verir. 

Bakınız İskandinav mitolojisinde de dünyanın etrafını bir yılanın sardığı 

ve kendi kuyruğunu ısırdığı bilgisi yer alır. Hatırladığım kadarıyla Haluk 

Duman bir yazısında ejderha sözcüğünün Farsça “Ajdahak, Ajdaha” 

sözcüklerinden türetildiğini belirtir. İngilizce yazılışı Dragon olan 

sözcüğün Türkçe karşılığının da evren olduğu bilgisini verir. Hatta bu 

anlamıyla Dede Korkut’ta da “Kara Evren koptu Tepegöz.” biçimiyle yer 

aldığını söyleyelim. Belki “evirip çevirmek” gibi bir ikileme de evren, 

felek, dönme kelimeleriyle ilişkilidir. Bu soru çok su götürür gençler. 

Devamını ayrı bir söyleşiye bırakıp klasik şiir dönemine geçelim 

dilerseniz.    

İslamiyet sonrası döneme baktığımızda tasavvuf düşüncesinin eski 

şiirimizi büyük ölçüde etkilediğini görürüz. Klasik şiirde evren denilince 

Âşık Paşa’yı anmadan geçmemeli. Âşık Paşa,  Garib-nâme adlı kitabında, 

dönemin tasavvuf çevrelerinde hâkim olan evren tasavvuruyla ilgili şöyle 

söyler: O vakit daha zaman yaratılmamıştı, zamansız ve mekânsız yalnız 

o vardı. Âşık Paşa’ya göre evrenin bütün aşamaları ve yeryüzündeki bütün 

varlıklar birbirleriyle ilişki içindedirler ve Tanrı’nın oluşturduğu evrensel 

düzende kendilerine düşen görevleri yerine getirmektedirler. Asıl olan ise 

yaratıcıdır. Bütün bu oluşun arkasında Tanrı vardır. Hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir dilin haber vermediği, hiçbir kulağın adını işitmediği, 

aklın ulaşamadığı, yalnızca tanrısal inayetin belirlediği evrensel 

yapı, birlik ülkesi olarak anılmaktadır. Hatırlarsınız, Âşık Paşa bu yapıyı 

on bölüme ayırdığı mesnevisinde farklı destanlar/öykülerle bize masal 

tadında anlatırken kimsenin bakmadığı/gönül akıtmadığı Türkçeyi de bir 

kez daha garibanlıktan kurtarma çabasına girer ve çok da başarılı olur. 

Ruhları şad olsun diyelim bütün Türkçe âşıklarının.  
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Bir de İslamiyet’ten sonra gelişen düşünce sisteminin dünyaya sırtını 

dönmek şeklinde ifade edilen anlayışı devreye girer. Bu da evren 

tasavvurunu farklı değerler üzerinden kurar. Şöyle ki Tanrı, evren ve insan 

temelli bu yapı Tanrı’ya ulaşmayı amaç olarak belirler ve bu da uzun yıllar 

sürecek divan şiiri serüveninin yapı taşlarından birini oluşturur. Şairler 

hem tasavvufi hem de yaşamsal bağlamda anlamlandırılabilecek âşık-

sevgili kimliği giydirilmiş yüzlerce eser meydana getirirler. 

Sözlüklerde, dünya, cihan, kâinat, evren yerine kullanılan âlem sözcüğü 

üzerinde de kısaca duralım. Eskilerin çok kullandığı bir kelimedir bu. En 

büyük âlem Tanrı, küçük âlem ise insandır. Bazen küçük evren veya âlem 

olarak dünya da kastedilir. Edebiyatta âlem mecaz yoluyla insan yerine de 

kullanılır. Tasavvuf düşüncesi eski şiirimizi çok etkilemiştir demiştik 

yukarıda, bu etki evrenin bir konuk evi, gezinti yeri olarak algılanmasına 

da yol açar; bu algı onun gelip geçici bir pazar yeri, fani, aldatıcı, yalancı, 

göründüğü gibi olmayan, ikiyüzlü, yedi başlı ejderhanın sarmaladığı bir 

hazine, talihin çoğu zaman ters gittiği tanımlamalarıyla ilgilidir. Nitekim 

âşığın ahvâli de bunun en güzel kanıtıdır. Hemen iki örnek verelim, 

Bâkî’den olsun: 

Kaçan mestâne gezsen çârsû-yıdehri ey bâkî 

Olur, ol demde peydâ her tarafdan nâleler yiryir 

 

Felek bir ejdehâ-yıheft-serdir 

Tolanmışgenc-i dünyâyı ser-â-pây 

Dikkat ederseniz, dünya, âlem, felek sözcükleri birbirinin yerine de 

kullanılmakta ve evreni karşılayabilmektedir. Bir de 18 bin âlem vardır ki 

söylemeden geçmemeli. 

Feleğin de eski şiirimizde, gök, gökyüzü anlamlarının yanı sıra dünya, 

evren, âlem anlamlarında kullanıldığını belirtelim. Yaratılmış âlem 

olgusunun bu derece olumsuz oluşu Yaratanın tartışılamaz mükemmellik 

ölçüsünden geldiğini de belirtmek gerekir. İnsanın asıl evreni de orasıdır. 

Bu inancın, geri kalanı zararlı ilan etmesinin bana göre en güzel sembolü 

Mevlana’nın vuslat/kavuşma anını “şeb-i arus” olarak adlandırmasıdır. 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 13 

 

Siz nefis evrenine (bir nevi iç düşman) yol verdiğinizde asıl evrene ulaşmış 

oluyorsunuz. Bakın bir evren karşılığı daha: Nefis (kişinin öz varlığı, 

kendisi, insanın yeme içme gibi yaşamsal gereksinimlerinin tümü) neyse 

bu da başka bir konuşmanın konusu olmalı. Çünkü Eski/Klasik/ Divan 

edebiyatında bu konunun sınırları oldukça geniş. 

Sadece klasik şiirde böyle değildir aslında, halk şiirinde, türkülerinde, yeni 

şiirde de “felek” adıyla ifadesini bulan metinler vardır. Hatta klasik şiirde 

tek başına bir tür olan feleknâmeleri de analım. Felekle ilgili algı da 

çoğunlukla olumsuzdur. Yalancı, fani, geçici, kötü, aldatıcı, alçaktır fakat 

orayı gerçek güzelliğin yansıması olarak gören ender kişiler için bu mekân 

aslında Tanrıya ulaşmada bir vasıta olabilmektedir. 

Nef’î’ de, on sekiz bin âlemi seyretmek yerine her nefeste yaratıcıyı 

hissetmeyi tercih eder:  

On sekiz bin âlemi seyr eylemek lâzım değil 

Her nefeste feyz-i hak bir özge âlemdir bana 

 

Mevlana’nın görüşleri klasik edebiyatın evrene bakışında önemli 

bir etkiye sahiptir. 
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Özetle dini ve tasavvufi kabuller, tercihler evren fikrine her dönemde daha 

farklı bir anlayışla yaklaşmayı da zorunlu kılmıştır.  

İnsanın ve evrenin Tanrı’dan gelip Tanrı’ya gitmesine dayanan 

devriye inancının klasik şiirdeki yansımaları nelerdir? 

“Devriye” konusuna gelince; insanın ve evrenin Tanrı’dan gelip tekrar Tanrı’ya 

dönmesi görüşünü temel alan devir kuramını anlatan şiirlerdir, diyebiliriz. 

Devriye, yaratılışın başlangıcı ve sonu, varlığın nereden gelip nereye gittiği ve bu 

ikisi arasındaki safahatın tasavvufa göre açıklamasıdır. Daha açık söylemek 

gerekirse devriye, bir çember veya dairenin üzerinde tecellinin çeşitli görünüşler 

şeklinde Tanrı katında cansız varlıklara doğru iniş kaydetmesi ve belli 

deneyimlerden sonra çeşitli aşamalar kat ederek Allah katına ulaşması seyridir. 

Bu türü tasavvuftan ayrı düşünemeyiz. Edebiyatımızda bu türde yazılmış epeyce 

şiir ve devir nazariyesine ait birçok terim vardır. Burada iniş ve çıkış yayını 

tamamlayarak Tanrı’ya ulaşmak esastır. Daha çok Bektaşi şairlerince işlenir. 

Hamlıktan olgunluğa insanın iç evrenindeki yolculuğu anlatır aslında. 

Gufranî’den: 

Kaç kez alet oldum elde bakıldım,  

Semadan kaç kere indim çekildim,  

Balçık olup kerpiç kerpiç döküldüm, 

Kaç bozuldum kaç kuruldum kim bilir. 

 

 Dünyaya dolaştım hep karabatak, 

 Görmedim bir karar bilmedim durak,  

Üstümü kaç örtü bu kara toprak, 

Kaç serildim kaç dirildim kim bilir. 

 

Sevgili Seda; dipnotlu, asık suratlı, sayfa sınırlı, etki alanı dar, hazır ola geçiren 

kibirli yazılar yerine rahatça konuşabilmeyi her zaman tercih ederim. Bana 

böyle güzel bir konuşma zemini hazırladığınız için teşekkür ederim. İşlerinizde 

kolaylıklar dilerim. 
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vadedilmiş ruhlar uyurken yerin derinliklerinde 

sismik dalgaların boyu uzadıkça uzarken 

teyakkuzla gelen büyük vahşeti duydum 

saat 06.25 

merkez üssü göğüs kafesimden taşan bu derin sarsıntıda 

zemin sıvılaşmış 

evrenin çatısı çökmek üzere 

şimdi anlıyorum kırmızı alt yazılardaki istatistikleri: 

evet, tıpkı anlattığın gibi 

bu sabah zehirli okçular sızmış kalbimdeki çatlaktan 

Grejuvalar dökülmüş avurduma 

EVRENİN SON KULLANMA TARİHİ 
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ipeksi hıçkırıklar takılmış çaresizce fırlattığım mızrak uçlarına 

ve bayraklar delik deşik olmuş 

oysaki tan ağarırken 

delici bir şâhî’nin ayaklarını her iki tarafa yerleştirmişti rüzgâr 

tıkanmış damarlarımda erirken üşüyen kışlar 

sımsıkı giyinmiştim seni gömleğimin üstüne 

at yarışlarında nal sesleri  

ince kum zerrelerinde kaybolmuştu 

gözlerim sıvılaşmıştı 

 

çisil çisil gövdelere saklanan korkutucu rüzgârda 

mendireklerdeki gemilerden kaçan beyaz çarşaflar 

deniz suyu gibi titretmişti, dağlamıştı dilimi 

hissediyordum 

düşmemek için vadi sırtlarına kadar dayanmıştı deniz 

kır meltemi, mümkün olduğunca yukarı kaldırırken ayaklarını 

dalgalar yavaşça arşın bileklerinden kavramıştı 

işte ilk kez o zaman gördüm 

deniz, ayakları üstüne düşmüştü, hastaydı 

öksüren dalgalar vadide derin yarıklar, fay hatları açmıştı 

husumet derinleşmiş, tarih sıvılaşmıştı 

 

kan basıncın yavaş yavaş düşerken 

inşa ederken, toprağı delerken, kömür madeni kazarken 

hatırladın işte: tarih senin icadındır 

mucidin bir tarihi yoktur 

anladın mı şimdi? 

tüm arşivler, devrimleri pas geçen ruhumun 

bozuk bir sismografla kaydedilmiş, volkanik tüfle kaplanmış hikâyesidir 

Ensar KILIÇ 

 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 17 

 

EVREN* 
Zehra Sena ŞENTÜRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vren... Sonsuz, uçsuz bucaksız dediğimiz ama içine bir türlü 

sığamadığımız evren. Evren o kadar akıl almaz ki her yeni kilitli kapıyı 

açışımızda daha da kilitli kapılar olduğunu fark ediyoruz. Belki de 

evreni tam anlamıyla anlamaya insanlığın ömrü yetmeyecek. Evet, 

evren bizden çok daha yaşlı, Dünya yaklaşık 4 milyar yıl önce 

oluştuğuna göre. Ama yaşlı olması sonunun yaklaştığı anlamına 

gelmiyor. Belki de sonsuzluğu ifade ediyor. 

Evet, belki bizim ömrümüz yetmeyecek evrenin gizemlerinin tamamını çözmeye 

ama insanlığın en büyük avantajı bilgileri kümülatif olarak saklaması. Herkes 

taşları koya koya örüyor duvarı. Kimse bu dünyadan göçüp gidince koyduğu taşı 

                                                           
*Künye: Şentürk, Z. Sena (2020). “Evren”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 17-18. 

E 
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çekmiyor. O yüzden insanlık elinden geleni yaparsa belki de milyonlarca yıl 

sonra gelecek nesillerin açacağı kilitli kapı sayısı azalır. 

Evren denilince aklımıza genellikle uzay gelir. Aslında illa ki uzakta aramaya 

gerek yoktur. Minicik bir kılıç balığının kalbidir belki de evren. Ya da 

keşfedilmemiş derin okyanus tabanlarında saklıdır. Belki de kilometrelerce 

uzaktaki sönük bir yıldızın içinde saklıdır evrenin sırrı ya da bir kara deliğin 

içinde... 

Bu kadar büyük, akıl almaz evrene yine de 

sığamayan bir insanlık var. Bu insanlık koca 

koca havuzlarını doldurabiliyor ama bir 

çocuğa içmesi için bir damla su veremiyor. Bu 

insanlık, başka yer yokmuş gibi 200 yıllık 

ağacın köklerini topraktan ayırıp orayı işgal 

edebiliyor. Bu insanlık, bir şeyleri anlayıp 

keşfetmek yerine uyuşturulmayı seçebiliyor. 

Bu insanlık daha fazla toprak için daha fazla 

insan öldürebiliyor. Bu insanlık sınırlı aklıyla 

sınırsız evrene karşı gelebiliyor.  

Bunların yanı sıra çoğu insan uzaylıların 

varlığı konusunda olumsuz düşünmeyi seçer. 

Dalgasına konuşmak ya da bilim kurgu 

filmlerine malzeme yapmak hoşlarına gider. 

Ama iş ciddiye binerse işte o zaman 

kovanlarına çomak sokulmuş arılar gibi 

öfkeyle çıldırırlar. Çünkü canlı cansız bütün 

varlıkların insan emrindeymiş gibi davranılması hoşlarına gider. Meydan boşken 

at koşturmak kolaydır. İnsanlık kendilerinden daha üstün bir varlık olabileceği 

fikrini kaldıramaz. Egosuna ters bir durum... 

Belki de Dünya, evrenin yanında keşfedilmemiş ilkel bir kabile gibidir. 

Keşfedilmemiş galaksilerde, gezegenlerde suya dahi ihtiyacı olmayan canlılar 

olamaz mı? Buna cevap olarak direkt “Hayır.” denilir. Biyoloji açısından 

bakıldığında su hayattır ve susuz hayat olmaz gibi kalıp yargıyla desteklenir. 

Peki, bizi bu kadar emin kılan inanma isteği mi yoksa gerçekten sağlam delillerle 

ispatlayabilir miyiz? 
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RÜYA VE KOZMOS* 
Sıla ERBAŞ 

 

er içinde uyandığımda başucumda duran saate korkuyla baktım. 

Tevekkeli değil gündüz uyumamam. Ne zaman gündüz uykusu 

çekse canım, uyumamak için kendimi oyalarım. Uyku kokusu 

geldiğinde burnuma kendime sade bir Türk kahvesi yaparım. Bu sefer 

yenik düştüm, bunu uyandığımda anladım.  

 

                                                           
*Künye: Erbaş, Sıla (2020). “Rüya ve Kozmos”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 19-20 

T 

Özgün Fotoğraf: Mithat EROĞLU 
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Rüyamda bir ormandaydım. Koyu yeşil ve konuştuğunu hissettiğim bir 

ormanda. Ben kendimden başka biriydim. Daha önce yüzlerini bile 

görmediğim ama tanıdığımı yürekten hissettiğim insanlarla konuşmadan 

telepatik olarak anlaşabiliyorduk. Daha sonra kötü olanlar geldi. Orman ve 

arkadaşlarımla bir olduk, karşı geldik onlara. Öylece uyandım.  

 

Yataktan kalkıp boydan boya uzanan pencereye doğru yürüdüğümde 

onları gördüm. Yıldızlar... Bana kendimi hep güvende hissettirdiler. Bir 

yerde okumuştum aslında hepimiz birer yıldız tozuymuşuz. Garip değil mi 

kendimize bu kadar önem atfetmemiz ve aslında birer toz zerresi olmamız. 

Zerre olup kozmosun büyüklüğü ve sonsuzluğunda Dünya’mızda kendi 

dünyamızı yaratmamız için yollanmamız... Güçlü bir his... Ama aynı 

zamanda da bir çelişki... İnsan evren karşısında önemli midir? Ya da her 

insan birer evren midir? Evrenin özü nedir? Cevaplar bende değil. Bazen 

bir şeyler sezebilsek de net bir cevap bulabileceğimizi düşünmüyorum. 

Sokrates gibi “Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.” desem de 

kalbimin bir yerinde hissettiğim birçok sorunun cevabı sevgi. Evrendeki 

canlı veya cansız her şeye bağlanma sebebimiz. Bağlanmak ne kadar doğru 

bir tabir tartışmaya açık. Zira aslında hiçbir şey bize ait değil. Sahip 

olmadan ait de olmadan sevmek, sevmeyi öğrenebilmek önemli bir 

yolculuk. Bir de enerji dedikleri var. Acaba enerji de bir nevi sevginin 

aktarılış biçimi mi? Emin değilim. Aslında emin olmayı da istemiyorum. 

Tek isteğim umarım bu yolda ve yolculukta çoğunluk iyiyi seçer. 

 

Bir rüya bazen her şeyi sorgulamaya itebiliyor. Bu benim en sevdiğim 

lanetim. Hissetmek ve düşünmek... Varlığımızın sebepleri. Ya da değil. 
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EVRENİN KALBİNE 

–KEKOVA’DAN DEMRE’YE-* 
     Metin & Feyza KÖSEOĞLU 

 

kdeniz’in güzelliği tatilimize eşlik ederken denizden esen  rüzgâr 

tenimizi okşarcasına tatil  rotamızda yol alıyorduk. Kaş-Demre 

yolundan Kekova istikametine döndüğümüzde içimdeki heyecan 

giderek arttı. Kekova’ya giden herkesin büyülendiğini, tekrar tekrar 

gitmek istediklerini hatırladıkça “Acaba dedikleri kadar var mı?” 

demeden duramıyorduk. Yol üzerindeki göçebe yörüklerin çadırları ve 

davarların çan sesleri eksik kalan müzikali de tamamlıyordu. Sağlı sollu 

                                                           
*Künye: Köseoğlu, Metin; Köseoğlu, Feyza (2020). “Evrenin Kalbine: Kekova’dan Demre’ye”. 

Simit Çay Betik, S. 2, s. 21-30. 

A 
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çam ağaçları eşliğinde yolumuza devam ederken kendimizi bir anda 

kıpkırmızı bir vadide bulduk. Daha önce bu kadar kızıllığı bir arada 

gördüğümüzü hiç hatırlamıyorum.  

 

 

Akdeniz bölgesinde görülen terra-rosa toprak çeşidi, renginin  kırmızı 

olmasıyla bilinir. Verimliliği azdır ve kalkerlerin paslanmasıyla kırmızı 

rengi almıştır. Kısaca topraktaki demirin oksitlenmesi diyebiliriz buna. 

Burnumuza gelen deniz kokusu ve tenimizdeki serinlik hedefimize 

yaklaştığımızın habercileriydiler. Heyecanlı ilerleyişin ardından 

karşımızda tüm güzelliği ve büyüleyiciliğiyle Kekova duruyordu. 

 

Arkadaşlarımızın söyledikleri ve okuduklarımızı da düşününce “Az bile 

söylemişler.” diyoruz. Üzerinde bulunduğumuz yol  Üçağız-Kaleköy 

yolu. Üçağız köyü ve Kaleköy (Simena) bölgesinin genel adına Kekova 

deniliyor. Eskiden buraya “Kekik Ova” deniyormuş. Dağlarında bol 
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miktarda kekik bulunması, adının nereden geldiğini bize bildiriyor 

zaten.  Yerel halkı zamanla “Kekik Ova” yerine “Kekova” demişler ve 

böylece şimdiki adını almış Kekova.  

                                                                     

KEKOVA’YA ULAŞIM 
 

Dalaman Havaalanı-Kekova arası 181 km, araçla yaklaşık 3 saat; Antalya 

Havaalanı-Kekova arası 212 km, araçla yaklaşık 3 saat 40 dakika; Kaş-

Kekova arası 35 km, araçla yaklaşık 45 dakika; Demre -Kekova arası 53 

km, araçla yaklaşık 1 saat. 

 

Çoğu kişi Kekova’nın Kaş’a bağlı olduğunu bilse de aslında Kekova, 

Demre ilçesine bağlıdır. Güzel bir tatil yapmak istiyorsanız şahsi 

aracınızla veya kiralık araçlarla tatile çıkmanızı tavsiye ederiz. Aksi 

takdirde 40-45 derece sıcaklık tatili çekilmez bir çileye dönüştürebilir. 

 

KEKOVA’DA NE YENİR? 
 

Kaleköy’ün (Simena) ev yapımı dondurmasını mutlaka tavsiye ederiz. 

Yöreye has kekik yağı, ada çayı, keçiboynuzu (harnup) pekmezi ve süs 

eşyaları alabilirsiniz. Üçağız limanı civarındaki balık restoranlarının eşsiz 

mezelerini ve taze balıklarını tadabilirsiniz. Fiyatlara gelecek olursak 

temmuz-ağustos aylarında bu saydıklarımız biraz pahalı. 2020 salgın 

süreci dolayısıyla fiyatları normale göre daha yüksek. 

 

KEKOVA’DA NEREDE KALINIR? 
 

Bizim gibi doğayı ve kamp hayatını seviyorsanız Kekova Camping’i tercih 

edebilirsiniz. Bölge, Kekova Turizm Bakanlığınca 1.derece sit alanı olarak 

geçtiği için bu bölgede betonlaşmaya izin verilmiyor. Bunun için de 

yapılar doğal kalmış. Kamp sahipleri sizi aile sıcaklığında karşılıyor. 

Özellikle Kekova manzaralı teras harika. Terasın bazı temel eksikleri olsa 

da biz memnun kaldık. 

 

Kaleköy ve  Üçağız civarında pansiyonlar mevcut. Yaz sezonda oda 

fiyatları 500 TL’den (kahvaltı fiyata dâhil) başlıyor. Önceden arayıp 

rezerve yaptırırsanız daha uyguna da oda bulabilirsiniz. 
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KEKOVA-DEMRE GEZİLECEK YERLER 

 

Kekova Tekne Turu: Üçağız Limanı’ndan kalkan tekneler  İnönü Koyu, 

Akvaryum Koyu, Tersane Koyu, Batık Şehir, Simena, Üçağız Koyu, 

Yağlıya Koyu, Çamlık Koyu gibi koyları dolaşıp size muhteşem bir gün 

yaşatıyorlar. Burada bizi en çok etkileyen kısım Batık Şehir. Kekova’daki 

Batık Şehir, Likya dilinde “Dolichiste” olarak bilinir. M.Ö. 2. yy.da 

yaşanan deprem sonrası kent, sular altında kalmış ve bugünkü adını 

almıştır. Denizin içinde Likya Limanı  kalıntılarını ve derinliklerinde ise 

çanak ve çömlekleri görebilirsiniz. Kalıntıların çoğu  su seviyesinde ve 

adanın eteğine doğru uzanmaktadır. Burada Likya, Bizans ve Roma 

dönemlerine ait ev ve dükkânların kalıntılarını, Bizans Dönemi’ne ait 

kilise kapısını, Likya dinî tapınaklarını ve su sarnıçlarını görüp 

fotoğraflayabilirsiniz. Tekne turuna gidecek olursanız altı cam olan 

tekneleri tercih etmeniz Batık Şehir’in ve turkuaz rengi suyun güzelliğine 
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hayran olmanıza yardımcı olacaktır. Kalıntıların deniz seviyesinde olan 

taşa oyulmuş bölmeleri, çatıyı oluşturan ahşap malzemenin yataklarıdır. 

Kuşkusuz “mavi tur” anlamında Kekova’yı 1. sıraya koyabiliriz. 

 

Tekne turlarının 2020 yılı Haziran ayı tur  fiyatları şöyle: 

Klasik tur (1,5 saat); Theimussa Kaya Mezarları, Simena Kaleköy, Batık 

Kent ve Tersane Koyu (yüzme): 400 TL. 

Yarım gün tur (3,5 saat); Theimussa Kaya Mezarları (1 saat), Simena 

Kaleköy (molalı), Batık Kent, Tersane Koyu (yüzme) ve Akvaryum Koyu 

yüzme: 750 TL. 

Tam gün tur; Akvaryum Koyu, Tersane Koyu, Batık Kent, Korsan 

Mağarası, Gökkaya Koyu, Burç Koyu, Simena Kaleköy ve Adalar: 1250 

TL. (Burada bazı bölümler koruma altında, Kekova’nın hemen yanı 

başında bulunan batık şehrin zarar görmemesi için denize girmek ve dalış 

yapmak yasak.) 

KALEKÖY (SİMENA) 
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Köy halkı Simena yerine “kale” diyor yaşadıkları yere. Kaleköy’e gitmek 

isterseniz iki seçeneğiniz var: Üçağız Limanı’ndan teknelerle Simena 

Kalesi’ne geçiş yapabilirsiniz. Karadan araçla gitmek isterseniz 

navigasyona “Kaleköy” yazdığınız zaman son noktaya kadar 

gidiyorsunuz. Aracı toprak alanda bırakıp yaklaşık  500 metre patika 

yoldan Kaleköy’e tırmanabilirsiniz. Bu yol çok keyifli çünkü tepeye 

ulaştığınızda denizin bin bir tonunu görebileceğiniz harika bir manzara ve 

lahitler karşılıyor sizi. Önünüz deniz, sağınız ve solunuz tarih fışkırıyor 

adeta. Kaleköy’ün daracık sokakları, kekiği, ada çayı, keçiboynuzu, el 

yapımı dondurmasıyla size sanki kırk yıllık buralıymışsınız hissi veriyor. 

Sıcaktan bunalıp yüzmek isterseniz de halkın tabiriyle mezar tarafında 

(denizin içinde bir lahit) serinleyebilirsiniz. Hatta vaktiniz varsa kano turu 

bile yapabilirsiniz. 

 

2020 kaleye giriş ücreti 14 TL. Müze Kart sahiplerine ve öğretmenlere 

ücretsiz. Müze Kart’ınız yok ise de 60 TL vererek Müze Kart çıkartıp 

bütün ören yerlerine ve müzelere ücretsiz girebilirsiniz. Kalenin zirvesine 

çıkarken  sıcaktan buharlaşacak gibi oluyorsunuz ve nefes nefese 

kalıyorsunuz. Zirveye ulaştığınızda ise adeta nutkunuz tutuluyor. Turkuaz 
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rengi deniz karşınızda... Begonvil kokusu sarmış Simena’yı... Teknelerin 

bıraktığı köpükler aklınızı başınızdan alıyor. Daha önceki 

seyahatlerimizde bizi etkileyen Ayvalık Şeytan Sofrası’ndaki, Patara Kum 

Tepesi’ndeki, Ölüdeniz’deki gün batımı kuşkusuz buradaki gün batımı ile 

kıyaslanamaz bizim için. 

BURGUÇ ŞİFALI SU 

 

Antalya’nın Demre ilçesinde şifalı olduğu söylenen kükürtlü ve sodalı su 

kaynağı, yerel halkın ve tatilcilerin gözde yerlerinden bir tanesi. Suyun 

sıcaklığı 12-13 derece. Çelik gibi su öyle işliyor ki vücudunuza, içinde 5 

dakika kalabilene aşk olsun! Suyun güneş yanığına, kas ağrılarına, cilt 

rahatsızlıklarına ve böcek ısırıklarına iyi geldiği söyleniyor. Şifalı su 

kaynağının olduğu yerde bir kuyu mevcut ve herkes oraya dalıp çıkıyor. 

Biz de daldık ve gerçekten havuz suyuna göre çok temiz ve berrak bir 

yapısı vardı. Şifa niyetine bizde birkaç yudum aldık. Sudaki kükürtten 

dolayı su, çürük yumurta gibi kokuyor ancak kesinlikle tavsiye ederiz. 
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ANDRİAKE ÖREN YERİ VE LİKYA 

UYGARLIKLARI MÜZESİ 

 

Burguç şifalı su kaynağına çok yakın Andriake(Çayağzı) Ören Yeri, 

Myra(Demre) Antik Kenti’nin liman kentliğini yapmış. Tek biletle hem 

antik kenti hem de müzeyi gezebilirsiniz. 2020 yaz ücreti 10 TL. Müze 

Kart’a sahip olanlar ve öğretmenler ücretsiz girebilir buraya. Pazartesi 

günleri ziyarete kapalıdır ören yeri. 08.30-17.30 arası açıktır. Siz yine 

gitmeden önce saatlerine bakın çünkü yaz ve kış saatleri farklılık 

gösteriyor.  

 

M.Ö. 1. yy.da 23 kentin bir araya gelmesiyle oluşturulan Likya Birliği 

tarihteki ilk demokratik oluşum olarak kabul edilir. Likya toprakları 

Hititlerin verdiği isimle “Lukka” yani “Işık Ülkesi” olarak kayıtlara 

geçmektedir. Likya Uygarlığı’nı merak edenlerin ya da tarih 

meraklılarının kesinlikle gitmesi gereken muhteşem bir müze. 
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MYRA ANTİK KENTİ 

 
 

Myra Antik Kenti özellikle Likya Dönemi kaya mezarları, Roma Dönemi 

tiyatrosu ve Bizans Dönemi Aziz Nikolaos Kilisesi (Noel Baba) ile 

ünlüdür. Aziz Nicholaos’ın piskoposluk yaptığı ve bu nedenle tüm Orta 

Çağ boyunca ününü sürdüren Myra önemli bir Lykia kenti olup ismi “Yüce 

Ana Tanrıçasının Yeri” anlamına gelmektedir. Lykia dilinde “Myrrh” 

olarak geçen Myra, Demre Ovası’nı kuzeybatıdan çeviren dağların denize 

bakan yamacına kurulmuştur.  

Myra Antik Kenti kalıntıları korunmuştur. Bu kadar net geçmişi bizlere 

sunan ender yapılardan bir tanesidir burası. Marmara-Ege-Akdeniz’de 

olan antik kentlerin içinde Efes’ten sonra bizi en çok büyüleyen antik kent 
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burasıydı diyebiliriz. Taşlara oyulmuş kabartmaları ve yüz 

ifadesi  figürleri insanı mest ediyor. Hele ki kaya mezarlarının o dönemin 

şartlarında nasıl bu kadar estetik bir ruhla yapıldığını anlamakta 

zorlanıyoruz. Ören yerine girişte 2020 yaz ücreti 30 TL. Müze Kart 

sahiplerine ve öğretmenlere ücretsizdir.  

 

ST. NİCHOLAS KİLİSESİ 
 

Dünyada Noel Baba olarak tanınan Aziz 

Nikolas, Lykia bölgesinin önemli kentlerinden 

biri olan Patara'da doğmuş ve Myra'da 

(Demre) yaşamıştır. Aziz Nikolaos, Myra'da 

piskoposluk yapmıştır. Aziz Nikolaos'ın 

saygın dini kişiliği öldükten sonra onun aziz 

mertebesine ulaşmasını sağlamıştır. Fakirlerin 

kurtarıcısı, denizcilerin ve öğrencilerin 

koruyucusu olduğuna inanılan Aziz Nikolas 

için Myralılar bir kilise inşa ederek cenazesini 

içindeki lahite koymuşlardır.  

Rusya, Avrupa ve Amerika'da özel saygı 

duyulan biz aziz olan Aziz Nikolaos'ın, 

Akdeniz’de küçük büyük bütün teknelere 

resmi veya ikonası asılmış, sefere çıkarken 

"Dümenini Aziz Nikolaos Tutsun!" dileği 

dilemek bir gelenek hâline gelmiştir. 

Kiliseyi ziyaret ederken özellikle Rum ve Rus 

Ortodoks turistlerin fazla olması dikkatinizi 

çekecektir. Onlar için Noel Baba ayrı bir 

öneme sahip. Ağlayarak mum diken ve dua 

eden insanları görünce etkilenmemek elde 

değil. Hristiyanlık inancına göre bu kiliseyi 

ziyaret eden Hristiyan ların  hacı olduklarına 

inanılıyor. Kilisenin mozaik ve freskleri göz 

alıcı güzelliğe sahip. Demre’ye yolunuz 

düşerse uğramanızı tavsiye ederiz. Bir başka gezi rehberinde görüşmek 

dileğiyle, kalın sağlıcakla.                                

Instagram hesabı:@birkesifrehberi 
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ÂŞIK GÖZÜNDEN EVREN 

Bir avuçtu toprak anadan; ne kadar taşırsa elleri 

Bir soluktu; içine en çekebildiği 

Başka gözde aşk, sildi göreceleri 

Ve o, yaşarken fani yeryüzünde 

Evren oldu tüm kümelerde 

Âşık bakınca büyülenir gözleri 
O tüm kıtalardan büyükken, miniciktir elleri 

Bir temas kadar yakınken, 
Yıldızlar kadar da uzaktır 

O evrenin ta kendisiyken tek bir bedende candır 
Âşığın kıstası yoktur 

Âşık bakarsa evren maşuktur 

Zeynep GÜLDİKEN 

Özgün Fotoğraf: Olcay ÖZKAN 
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ombiler... Ölümün bile durduramadığı ancak yavaşlatabildiği, kıyamet 

sonrasının gözü pek, yiğit et yiyicileri... Yorulmazlar, pes etmezler, 

düştüklerinde kalkmayı bilirler.* 

Peki, nereden geldi bu zombiler? Ne yerler, ne içerler? Dert midir onları 

yalpalayarak yürüten, yoksa aşk mı? Zombilerin evrenine adım atma vakti... 

Zombi kavramı Haiti’deki dinlerden biri olan Voodoo’ya ait inanışların 

arasındadır. Voodoo ya da Vudu (okurken u’ları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.) 

“manevi varlık, ruh veya ilah” anlamlarına gelir. İzlediğiniz filmler nedeniyle 

aklınıza “kara büyü” gelmesin.  Kara büyü Hoodoo inancına aittir. Yani 

Vuducular bez bebeklere iğne batırmazlar. Vudu ile Hudu’yu karıştırmamak 

gerek.  

Vudu dinine inanan, kendi yağlarında kavrulan Haitililer bir gün dünyanın en 

tehlikeli varlıkları olan sömürgecilerle karşılaşırlar. Gittikleri her yerde kendi 

dinlerini empoze eden, bunun karşılığında toprakları alan sömürgeciler Vudu 

dinini bitirmek için de uğraşırlar, tapınakları yakarlar, din adamlarına zarar 

                                                           
*Künye: Sarıekiz, Hayati (2020). “Zombi Evrenine Sosyal Mesafeli Bir Bakış”. Simit Çay Betik, S. 

2, s. 32-34. 

Z 

ZOMBİ EVRENİNE SOSYAL 

MESAFELİ BİR BAKIŞ* 

Hayati SARIEKİZ 
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verirler. Tabii bu sırada da bu dine ait bazı kavramlardan da etkilenirler. Zombi 

kavramı bunlardan biridir. 

Zombi inancından etkilenen Batılılar, zombilerle ilgili filmler çekmeye başlarlar 

ve böylece dünya da tanışır zombilerle. Yerel bir inanıştan tüm dünyaya mâl olan 

zombiler, aynı zamanda filmlerle de küresel sermayeye mal olur. Sonra gelsin 

zombi kitapları, dizileri, filmleri... İşin en ironik kısmı şurası: Sömürgeci düzen, 

dünyadan silmeye çalıştığı dine ait inanışları yok etmek bir yana o dini tüm 

dünyaya tanıtmıştır. Vudu dininin havarileri sömürgecilerdir. Yoksa biz nereden 

bilelim zombileri? 

Zombiler hakkındaki filmler ve kitaplar ortak bir zombi kültürü oluşturmuştur. 

Salgın ve kıyamet kelimeleri ile zombi kelimesi özdeşleştirilmiştir. Her şeyi 

tastamam bir zombi karakteri ortaya çıkmıştır. Zombi filmi çekmeyi 

düşünüyorsanız kurallara uymak zorundasınız. Mesela zombiler asla sebze 

yemezler. Sebzenin faydalarını zombi filmiyle anlatamazsınız. Zombiyi yok 

edecekseniz kafasına vuracaksınız. Onlar için aslolan beyindir. Vücudun 

işlevlerini tamamen kaybetmemiş nadide organlarındandır. Bir zombinin kalbine 

zarar verirseniz zombi ölmez. Temel organ kalp olsaydı birbirine trip atan 

zombilerden film izlenmezdi. “Onu ben yiyecektim, senden nefret ediyorum!” 

diyerek olay yerinden ağlayarak uzaklaşan zombiler izleyebilirdik.  

Gelelim zombiler ile ilgili yazılı ve görsel eserlere. Zombi filmleri genel olarak 

bir salgın ile başlar. Salgın tüm dünyaya 

yayılır ve insanların büyük bir çoğunluğu 

zombiye dönüşür. Hayatta kalan insanlar da 

zombilerle mücadele ederler. Ancak bir 

müddet sonra ipin ucu kaçar ve zombiler 

ikinci plana düşer. İnsanların birbirleriyle 

mücadelelerini izleriz. Eşyanın tabiatı gereği 

zaman ilerledikçe zombiler çürüyeceğinden, 

vücutları dağılacağından böyle bir yol 

izlenmiş olabilir. Zombilerin zamanla 

akıllanmaya başlaması ve insanlarla daha 

bilinçli mücadele etmesi de bazı filmleri ilgi 

çekici kılmaktadır. 

Farklı görüşler olsa da tam anlamıyla zombi 

konulu ilk film 1932 yılında çekilen Beyaz 
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Zombi filmidir. Ardından çekilen birçok zombi filmi ile konu farklı boyutlarıyla 

seyirciye sunulmuştur. Bu filmlerin arasında kaliteden yoksun filmler olduğu gibi 

izleyiciyi çeken, kaliteli filmler de vardır. 28 Gün Sonra, 28 Hafta Sonra, Ölülerin 

Şafağı filmleri; Ölümcül Deney ve Rec film serileri bana göre başarılı filmler 

arasındadır. Şiddetle tavsiye ettiğim iki film ise Ben Efsaneyim ve Cargo filmleri. 

Ben Efsaneyim filminde biraz farklı bir durum var. Yine bir salgın ve hayatta 

kalan bir avuç insan anlatılıyor filmde. Ancak bu filmde insanların –daha doğrusu 

bir insanın- mücadele ettiği varlıklar zombiler değil mutantlardır. Film özü itibarı 

ile zombi filmleriyle uyuştuğu için bu filmi de tavsiye etmem gerektiğini 

düşündüm. Cargo filmi ise tam anlamıyla zombi filmi. Minicik evladını 

korumaya çalışan bir babanın mücadelesini izliyoruz. Final sahnesi de çarpıcı. 

Türkler de bu işe el atıp “Ada” isimli bir zombi filmi çektiler. Şiddetle tavsiye 

etmemekle beraber yerli ve milli bir film izlemek isteyen için şurada durabilir. 

The Walking Dead (Yürüyen Ölüler) dizisi bu konuda ses getiren biz dizi 

olmuştur. Yayımlanan her sezonu bir önceki sezonunu aratsa da, artık yapımcı ve 

yayımcılarına zarar ettirse de benim gibi izlemeyi bırakamayan kemikleşmiş 

izleyici kitlesi hâlâ var. Dizinin 10. sezonunun final bölümü salgın nedeniyle 

tamamlanamadı. 4 Ekim’de yayımlanacağı 

söyleniyor. Dizi 11. sezonun da vizesini almış 

durumda. Ayrıca ana diziyle karakter paslaşan 

Fear the Walking Dead adlı yan dizi de var. 

Kitaplara gelince Mary Shelley’in yazdığı 

Frankenteın eseri, zombi konulu ilk kitap 

olarak görülmelidir. Kitapta her ne kadar 

“çılgın bir doktor”un deneyi ön planda olsa da 

canlandırılan adsız “yaratık” aslında bir 

zombidir. Çünkü kitapta farklı bedenlerden 

toplanmış bir ceset dirilmektedir. Stephen 

King’in Cep adlı romanı da zombi konusunun 

işlendiği başarılı kitaplardandır. Cep 

telefonundaki frekans insanları zombiye 

çevirmektedir. Belki de King teknolojinin 

zararlarına atıfta bulunuyordur. Ayrıca yukarıda adı geçen Yürüyen Ölüler 

dizisinin de kitap serisi vardır. İzlemek yerine okumayı tercih edenler için güzel 

bir seçenek.  
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-Evrene Yeniden Bakmak-  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KÖR ÇOBAN 

Tolga ALVER 

 

(Yeşil bir ağacın gölgesi. İnceden bir kaval sesi. Çoban bir sesin geldiğini duyar 

ve kavalı çalmayı bırakır.) 

Çoban: Kim var orada? 

Nur Peri: Affedersiniz. Sizi rahatsız ettim sanırım. (Çoban’ın biraz uzağına 

oturur.) Lütfen devam edin çalmaya. 

Çoban: Sürünün toplanması içindi o melodi. Tekrar çalarsam kaçışıverirler 

etrafa. 

Nur Peri: Onları müzikle toplamanız ne kadar da ince bir düşünce. 

Çoban: Buralara yabancısınız sanırım. Kimsiniz? 

Özgün Fotoğraf: Olcay ÖZKAN 
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Nur Peri: Adım Nur Peri. Köye yakın bir yerde aracımız bozuldu. Arkadaşlarla 

gezintiye çıkmıştık. Yolumuzu kaybettik. Sağ olsun köylüler bize yardımcı oldu. 

Şimdi de arabayı tamir için bir ustaya haber verdiler. Onları beklerken biraz 

gezintiye çıkayım dedim. 

Çoban: Uzak diyarlardan geldiniz demek. Hoş geldiniz. 

Nur Peri: Şehrin telaşından kaçalım dedik birazcık. 

Çoban: Yanlışlıkla da olsa bu güzel topraklara gelmeniz iyi olmuş. Buranın 

havası şifadır.  

Nur Peri: Siz bunca zamandır burada yaşamaktan sıkılmadınız mı? Manzara 

güzel ama hep aynı. İnsan bir süre sonra sıkılır bence. Mesela biz arkadaşlarla her 

yaz yurtdışında başka bir ülkeye gideriz. Babam çok büyük bir iş adamı benim. 

Hayatımda ilk defa bir köy görüyorum desem yeri var. 

Çoban: Bense bu köyden bir kez bile dışarı çıkmadım. 

Nur Peri: Buna inanmam işte! Nasıl vakit geçiriyorsunuz bu yabanda? 

Çoban: İşte bu gördüğün kuzucuklarla. 

Nur Peri: Çok güzeller. Başka yerleri görmek, başka kültürler tanımak evreni 

kucaklamak sarmalamak benim yaşam felsefem. 

Çoban: Her yolculuk kalpte başlar… 

Nur Peri: Anlamadım? 

Çoban: İnsanları keşfetmeden önce kendinizi, evreni keşfetmeden önce 

dünyanızı tanımanız gerekiyor. 

Nur Peri: Böyle romanlardaki bilgeler gibi konuştunuz. Kendimi ne kadar 

tanıyorum? Evet, güzel soru. Bunun üzerine düşünmem gerekecek sanırım. Kendi 

dünyamı keşfetmek nasıl olacak peki bilge çoban? 

Çoban: Her yıl başka ülkelere gittiğini ama hayatında ilk defa bir köy gördüğünü 

söyledin. Önce yaşadığın toprakları tanımalısın.  

Nur Peri: Bazı belgesellerde, kitaplarda Anadolu köylerine ait ufak tefek bilgiler 

okudum. 
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Çoban: Peki ne diyordu o okudukların? 

Nur Peri: İşte yaban yerler! İnsanı… 

Çoban: Evet? 

Nur Peri: Şey bunu konuşmasak daha iyi. 

Çoban: İnsanı cahil, toprağı çorak, mevsimi kurak, yolları uzak, tuzak… 

Nur Peri: Sizi üzdüm galiba. 

Çoban: Bunları sen söylemedin ki. Böyle söyleyenlerin çoğu Anadolu’nun bir 

köyünü bile görmemiştir biliyor musun? 

Nur Peri: Öyle midir? 

Çoban: Hor görmek hiç görmemekten daha kötü. Bu topraklar, bu insanlar çok 

şey bilmez belki ama çok şey hisseder. Hislidir, vefalıdır, anadır… 

Nur Peri: Sanırım doğru söyledikleriniz. Kaybolduğumuzdan beri yaşananları 

düşünüyorum da bize herkes oldukça iyi davrandı. 

Çoban: Bunu hissetmene sevindim. 

Nur Peri: Peki siz? Siz nasıl bu küçücük yerde onca zamanı geçirdiniz? 

Yetinmek zor değil mi? Mesela hiç mi denizi merak etmediniz ya da büyük ışıltılı 

binaları? Kalabalık caddeleri, modayı, düşleri… 

Çoban: Az şey mi hayvanlarla bu küçücük kavalla anlaşabilmek? 

Nur Peri: Bu çok büyük bir sanat. Siz bir şehirde iyi bir eğitim alsaydınız şimdi 

çok iyi bir müzisyen olabilirdiniz. Burada kazandığınızın çok çok daha fazlasını 

kazanabilirdiniz! 

Çoban: Dünya kocaman bir ev. Çatısı gökyüzü, halısı toprak. Güz geldiğinde 

sizin oralarda da bizim buralarda yere düşüyor yaprak. Sonradan insanlarca 

oluşturulan yeniliklerin ihtiyaca dönüşmesi midir kazanmak? 

Nur Peri: Bak yine bilgeler gibi konuştunuz?  
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Çoban: Az şey midir güneşi görmek, ağaca sırtını dayamak… 

Nur Peri: Çok şey midir? 

Çoban: Yeterlidir. Bazı şeylerin az ya da çok olmasına gerek yok. Yeterli olması 

bile iyidir. 

Nur Peri: Şimdi hava güzel, kış gelince ne yapıyorsunuz bilge çoban?  

Çoban: Sen hep gülümser misin? 

Nur Peri: Bağlantıyı kuramadım sorumla ama yok her  zaman gülümsemem.  

Çoban: Sevinirsin, gün gelir öfkeden delirirsin. Fırtına olur bakışların. 

Nur Peri: Valla öyle olur! Arkadaşlarım bile öyle söyler. 

Çoban: Doğa da her zaman gülümsemez. Biri gelir ağacını koparır kökünden, 

biri yakar yıkar ormanı. Birisi ne bulursa atar etrafa diğeri kendi menfaati için 

Özgün Fotoğraf: Olcay ÖZKAN 
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kıyar masum hayvana. O da kızar, köpürür, üzülür yağmur olur, titrer kar olur. 

Delirir hortum olur, deprem olur, sel olur… 

Nur Peri: Bu sözleri toplasak, bir kitap çıkarsak, altına da ünlü bir kişisel gelişim 

uzmanının ismini yazsak kitap patlama yapar. 

Çoban: Benim sözlerimle başkasının patlamasındansa kendi sessizliğimi tercih 

ederim.  

Nur Peri: Çok orijinal birisiniz bilge çoban. Sizi yine görmeye gelebilir miyim? 

Çoban: Her zaman buyur gel Nur Peri.  

Nur Peri: Aaaa arkadaşlarım geliyor.  

(Sahneye iki kız girer. Hilal ve Nermin) 

Hilal: Sana inanamıyorum Nur Peri!  

Nur Peri: Kötü bir şey mi oldu? 

Nermin: Kaç zamandır seni arıyoruz be kızım! 

Hilal: Usta geldi, arabayı tamir ettiler. 

Nermin: Hanımefendi oturmuş burada manzarayla takılıyor. 

Nur Peri: Bakın burada kim var? 

Hilal: Bakalım, ha çoban ok! Haydi Nermin bir selfie yapalım da ortamda 

namımız yürüsün! 

(Kızlar türlü mimiklerle fotoğraf çekilirler.) 

Nur Peri: Siz onların kusuruna bakmayın bilge çoban! 

Çoban: Bakmam merak etme. Sağlıcakla Nur Peri. 

Nur Peri: Hoşça kalın!  

(Nur Peri kızların yanına doğru gider.) 

Hilal: Bana bak ne konuşuyorsun sen elin çobanıyla ha? 
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Nur Peri: Ya öyle söylemeyin, bilge birisi! 

Nermin: Ne bilgesi be? 

Nur Peri: Oturduğumuzdan beri bana öyle şeyler söyledi ki inanamazsınız. 

Evrene başka bir gözle bakıyorum artık! 

Hilal: Haydi ya! Falcı falan mı? Adı neymiş? 

Nur Peri: Sahi sormadım. (Çobana dönerek) Bilge çoban adınız neydi? 

Çoban: Adımın pek önemi yok bana Kör Çoban derler. 

Hilal: (Kendini tutamaz ve güler.) Bana bak kızım adam görmüyormuş baksana! 

Nermin: Sessiz ol kızım adam duyacak! 

Nur Peri: Gerçekten de görmüyormuş! Hilal sus artık. Yemin ederim benim 

şimdiye kadar tanıdığım insanların tamamından daha iyi görüyor bu hayatı bilge 

çoban.  

Hilal: Haydi haydi artık gidelim hava kararacak birazdan. 

Nur Peri: Memnun oldum bilge çoban! Çok memnun oldum… 
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RUHUM EVRENİN 

KANATLARI ALTINDA 
 

Özgün Fotoğraf: Ayşe SARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aynada kendime bir 

yabancıya bakar gibi 

baktığım o ilk an..." 

 

 
 
 
Candan değil yalnız bu özgeçi, 
Ruhumu eline andaç bıraktım... 
 
Rüzgârdan tenimin acıyan noktalarına, 
Pütürlü titreşimler... 
Kendi eksenimin senin evreninle kesiştiği anlara, 
Uçsuz methiyeler, 
Küskün kasideler, 
Yeşil fahriyeler boy boy... 
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"Nisan yağmuru düştü, 
Hayallerimin ırasına..." 
 
Jambıl ol Dina, 
Umut olsa gerektir. 
 
Birlikte yürünecek yollarımı tükettim... 
 
Şol obamın içinde, 
Küflü peynir yenilir. 

Uş mekân zahiri, 
Ardımdan erlik gelir. 
 
Bu kerte senden bana mirastır... 
 
Tuttukça acıtan 
                    sancılar... 
        -yol zamanın loşluğu- 
Değdikçe sağaltan 
                      yortular... 
         -ruh evrenin matemi- 
 
Kapalı kapı ardında biz bize  
                    öpüşler, gülüşler 
Ve dahi küseğenler, acı acı 
                    sözler, inildemeler 
 
Bir yanımı en kanattığın âna akıttım... 
 
Saltık kabıma taşıp 

Hep aştığım yolu 
İlk kez gibi 
Her seferinde; 
Ah, sevinin ereği... 
 
Cırnaklarımla kazıyarak tuttum; 
Düşme... 
 
Seda Nur KURT 
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EVRENİN NEFESİ* 

Alper SADIÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve gelen misafirlerin çoğunu tanımadığı için çok mutluydu. 

Bakışlarını bir süre yere serili halının motiflerinde gezdirdi. 

İlmeklerin arasında kaybolmak istiyordu. Oldukça yavaş bir 

                                                           
*Künye: Sadıç, Alper (2020). “Evrenin Nefesi”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 43-44. 

E 

Özgün Resim: Evrim GONCA 
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şekilde başını doğrulttu ve etrafına bakındı. Herkesin bir sohbetin 

köşesinden bucağından tuttuğunu gördü. İnsan olmak ne zor, diye 

düşünürken kendisine yöneltilen soruyu tam zamanında yakaladı ve 

"İyiyim." diyebildi. Gerçekten iyi miydi? Belki de kötülük yapacak fırsatı 

olmamıştı. Bu hislerle tepsideki kahve fincanına uzandı. Köpüklü bir 

kahveyi adabına uygun içmeyi yeğlerdi. Bardaktaki suyun yarısıyla 

ağzının pasını sildi. Sıcak kahvenin dumanındaki hüzün, şefkat ve inceliği 

ciğerlerine doldurdu. Daha sonra soğuk sudan yapılmış telvesi bol 

kahveden koca bir yudum aldı. Gözlerini bilerek kapatmıştı. Ağzının 

içinde dolaştırdığı sıvıyı midesine uğurlarken bencillik edip aldığı hazzı 

kimseye belli etmemeye çalıştı. Konuşulan konulara dikkatini vermeye 

çalıştı ama nafileydi uğraşları. Kullandığı ilaçların yan etkisi gibiydi her 

şey. Daha fazla direnemedi ve odaya dolan havanın içinde kaybolup gitti. 

Kimsenin bilmediği bu evrende saatlerce hatta günlerce kalabilirdi. 

Buluttan öte beyazların üstünde, sessizlik dağlarının arasında saf oksijen 

soluyarak en kötü anıları hatırlamaya çalıştı. Yine aynı şey olmuştu. Hiçbir 

şey yoktu zihninde. Ayaklarına sürtünen kedinin mırıltısı ile tekrar zamanı 

kavradı ve yumuşak tüylerin arasında parmaklarını dolaştırdı. Fal bakan 

Huriye teyzeyle göz göze gelince kediyi sıktığını fark etti. Canı yanan 

kedi, tırnaklarını eline geçirdi ve koşarak divanın altına gizlendi. Huriye 

teyze, Tanrı ile iletişim kurduğu için mahallenin mistik kadını ilan 

edilmişti. Kurduğu cümlelere bakılırsa üç vakte kadar herkesi üzecek bir 

olay yaşanacaktı. Kalın camlı gözlüklerinin ardında fıldır fıldır dönen 

gözleriyle Huriye teyzeyi dikkate almamak elde değildi. Birinci dakikanın 

sonunda fincanlarla dolu tepsi, mutfağa götürülürken yere düştü. İkinci 

dakikanın sonunda Huriye teyzenin tansiyonu düştü. Üçüncü dakika 

başlarken Huriye teyze elini kalbine götürdü. Acı dolu bir ifade yüzüne 

yerleşirken ruhu bedenini terk etti. Son sözleri hançeresindeki hırıltıların 

arasında zorlukla seçildi: "Başka bir evrende..." 

 

 

 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 45 

 

YAPAY ZEKÂ EVRENİNDE DOĞAL DİLİ TANIMLAMAK: 

İSTATİSTİKSEL ÖĞRENME VE DİL EDİNİMİ* 

DEFINING NATURAL LANGUAGE IN THE ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE UNIVERSE: 

STATISTICAL LEARNING AND LANGUAGE ACQUISITION 

   

   

Ensar KILIÇ 

Öz: İnsanın dil edinimi sürecinin en önemli besleyicisi dış dünyadır. Bu 

yönüyle insanlar, sonsuz veri akışını örtük ya da açık bağlamlarda bilişsel 

olarak depolayan ve elde ettikleri bu deneyimleri davranış ya da söyleme 

dönüştüren canlılardır. Aslına bakılırsa her insan, isteyerek veya 

istemeyerek maruz kaldığı uyaranların algoritmik sonuçlarını hayatı 

boyunca yaşamaktadır. Nitekim son yarım asırda makinelerin de 

öğrenebileceğinin keşfedilmesi, dil bilimi alanında önemli bir paradigma 

                                                           
*Künye: Kılıç, Ensar (2020). “Yapay Zekâ Evreninde Doğal Dili Tanımlamak: İstatistiksel 

Öğrenme ve Dil Edinimi”. Simit Çay Betik, S. 2, s.45-55. | Doktora [Anadolu Üniversitesi] 
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değişikliğine yol açmıştır. Böylelikle dilin istatistiksel bir alan olduğunu 

savunan yeni yaklaşımlar, onlarca yıldır dilin kökeni tartışmalarının en 

büyük açıklayıcılarından biri olan “evrensel dil bilgisini” de derinden 

sarsmıştır. Çünkü evrensel dil bilgisi, dil edinimini doğuştan getirilen bir 

yeti olarak görmektedir. Kısacası, öğrenme ve dil edinimini yoğun veri 

akışına bağlayan istatistiksel öğrenme kuramı, çocukların örtük veya 

doğrudan uyaranlardan elde ettikleri bilgilerin çok daha zengin öğrenmeler 

inşa ettiğinin saptanmasıyla, dil bilimi alanında 21. yüzyılın başat aktörü 

hâline gelmiştir.İşte bu makalede, zamanla etki alanını genişleterek “dil 

edinimi ve dilin kökeni” tartışmalarının yeni bir boyutu hâline gelen 

istatistiksel öğrenme kuramı, evrensel dil bilgisi ile karşılaştırmalı olarak 

tartışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: İstatistiksel öğrenme kuramı, evrensel dil bilgisi, 

yapay zekâ bağlamında dil, makine dili. 

Abstract: The outside world is the most important feeder of human 

language acquisition process. In this respect, human are a living being that 

cognitively store the endless stream of data in implicit or explicit contexts 

and transform these experiences into behavior or discourse. In fact, every 

person experiences the algorithmic consequences of the stimuli they are 

exposed to throughout their life. As a matter of fact, the discovery that 

machines can learn in the last half century has led to an important paradigm 

change in the field of linguistics. Thus, the new approaches that defend 

language as a statistical field have deeply shaken the "universal grammar" 

which is one of the biggest explanations of the debate on the origin of 

language for decades. Because universal grammar sees language 

acquisition as an innate skill. The statistical learning theory, which 

connects learning and language acquisition to intensive data flow, has 

become the leading actor of the 21st century in the field of linguistics, with 

the determination that the information obtained by children from implicit 

or direct stimuli builds much richer learning. In this article, the statistical 

learning theory, which has become a new dimension of the "language 

acquisition and the origin of language" discussions by expanding its 

domain over time, is discussed in comparison with universal grammar. 

Keywords: Statistical learning theory, universal grammar, language in the 

context of artificial intelligence, machine language. 
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Giriş 

nsanlık tarihi, tabiatın ve doğalın taklidi üzerine kurulmuştur. Heykeller, 

resimler, fotoğraflar ve hatta helikopter gibi ileri teknoloji ürünleri hep bu 

yönelimin bir sonucudur. Ancak geldiğimiz bu yeniçağda insanoğlu, binlerce 

yıllık kadim geçmişi boyunca çözümleyemediği muammaları çözmek için 

“yapay” olanla iş birliği yapmak zorundadır. Teknolojinin geldiği yeni boyut ve 

büyük veri havuzlarının kıymetinin keşfedilmesi, yalnızca mühendislik alanında 

değil dil alanında da “makine evreni”ni yeni bir olgu olarak karşımıza 

çıkarmıştır. Çeyrek asrı aşkın bir süredir insanoğlu yapay sistemlere etkili ve 

güçlü doğal dil ara yüzleri yüklenebilmektedir (Guida & Tasso, 1982: 417). 

Böyle bir çağda bilim, fütüristlerin “Makineleşmek istiyorum!” söylemine “Belki 

de siz zaten makinesiniz.” diye yanıt vermek üzeredir. Nitekim Powers ve Turk 

doğal dilin yapay zekâ ve bilişsel psikolojinin bir konusu hâline gelme serüvenini 

şu şekilde anlatmaktadır (2012: 1): 

Bize göre doğal dil, insan beyninde daha derin ve temelde yatan 

bilişsel bir sürecin yüzeysel bir ifadesi veya gizil bir gerçek değildir. 

Dil bilişin bizzat kendisi için oldukça temeldir ve yaygındır. Bu 

nedenle, dilin dil bilimcilerin yegâne alanı olmadığını, dünya ile tüm 

etkileşimlerimizde, bilimimizde ve düşüncemizde çok önemli 

olduğunu düşünüyoruz. Dil, bu ilkeye göre, insanlara ait tüm 

entelektüel disiplinlerin merkezindedir. Öğrenilir ve bu yüzden 

psikologlar tarafından incelenir. Beynimizin bir işlevidir ve bu 

nedenle nörologlar tarafından analiz edilir. Kendi başına basitliği 

ve karmaşıklığı birleştiren güçlü bir yapıdır ve bu nedenle ortak 

noktaları yüzyıllar boyunca matematikçilerimize ve filozoflarımıza 

meydan okumuştur. Ancak bu elektronik çağda dil, her biçimini ve 

temsilini kaydeden, ileten, simüle eden ve analiz eden bilişsel 

psikoloji ve yapay zekâ alanlarında çalışanların gittikçe ilgisini 

çeken bir alandır. 

1. Evrensel Dil Bilgisi ve İstatistiksel Öğrenme Rekabeti 

Dilin istatistiksel bir alan olduğunu savunan yeni yaklaşımlar, onlarca yıldır dilin 

kökeni tartışmalarının en büyük açıklayıcılarından bir olan “evrensel dil 

bilgisini” de derinden sarsmıştır. Çünkü evrensel dilbilgisi, dil edinimini 

doğuştan getirilen bir yeti olarak görmektedir (Nowak vd. 2001: 114). Bu yüzden 

kuramın köklerini atan Chomsky, dilin nasıl edinildiği üzerinde yoğunlaşmış ve 

İ 
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bunun için ilk aşamada dil bilgisinin içeriğinin ne olduğunu saptamak istemiştir 

(White, 1989: 18). Dolayısıyla ona göre dil bilgisi; evrensel dil bilgisi içeriğini, 

doğuştan gelen evrensel ilkeleri ve bu ilkelerin yardımıyla elde edilen dile özgü 

bilgileri içermektedir (White, 1989: 18). Ancak çocukların örtük veya doğrudan 

uyaranlardan bir nevi veri depolama yöntemiyle elde ettikleri bilgilerin çok daha 

zengin öğrenmeler inşa ettiğinin saptanması; evrensel dil biliminin karşısında 

yapay zekâ ile eş güdümlü ilerleyen istatistiksel öğrenme kuramını ön plana 

çıkarmıştır (Lidz & Gagliardi, 2015: 333). Başlangıçta veri havuzlarındaki 

bilgiden yeni sonuçlar çıkarabilme amacıyla bilişim alanında kullanılan bu 

kuram, zamanla etki alanını genişleterek “dilin kökeni” tartışmalarının yeni bir 

boyutu hâline gelmiştir (Vapnik, 1999: 988). Çünkü istatistik öğrenme kuramı 

yapay zekâ ile alakalı çalışmalar çerçevesinde geliştikçe yalnızca teorik analiz 

için bir araç olmaktan çıkmış, aynı zamanda çok boyutlu fonksiyonları tahmin 

etmek için pratik algoritmalar sunmaya başlamıştır (Vapnik, 1999: 988).1 

Dil Chomsky’nin iddia ettiği gibi doğuştan gelen bir yetinin sonucu mudur? 

Yoksa hayatın sıradan değişkenlerinin özel formlarda depolandığı biyolojik bir 

“büyük veri” örüntüsü müdür? 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, dil edinimini biyolojik mekanizmanın ağırlıklı 

bir çıktısı olarak gören evrensel dil bilgisi, son zamanlarda ağır eleştirilere maruz 

kalmıştır. 2 Hatta Evans ve Levinson evrensel dil bilgisinin ölümünü ilan etmiştir 

(2009: 429). Bu araştırmacılar dünyada 6000 ila 8000 arasında dil bulunduğunu 

ve bu diller arasında büyük farklılıklar olduğuna vurgu yaparak aslında dillerin 

çok sınırlı sayıda evrensel ortaklık taşıdığı kanısını yinelemiştir (2009: 429). 

Nitekim yenidoğanlar üzerinde yapılan birçok çalışma aslında dil ediniminin hem 

biyolojik hem de tıpkı yapay zekâ uygulamalarında olduğu gibi istatistik bir 

bağlamda gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Saffran ve arkadaşları, yalnızca 

sekiz aylık bebeklere 2 dakika boyunca birtakım kelimeleri içeren bir metin 

                                                           
1 Rosenblatt’ın bilgisayar ortamında tanımladığı algılayıcılarla, örüntü tanımlama ve bu 

örüntüleri çözmeye yönelik deneyleri istatistiksel öğrenmenin çağ atlamasını sağlamıştır 

(Vapnik, 2013: 1-4). 
2  Evrensel dil bilgisi, insanların birbirleriyle doğal bir dil aracılığıyla iletişim 

kurduklarında, bunu tipik olarak basit cümlelerle değil, bağlantılı söylemlerle yaptığını 

iddia eden bir yaklaşımdır (Foley, 2009: 1). Evrensel dil bilgisine göre, anlaşılır söylem 

için gerekli ön koşul; konuşmacının karşı tarafa zaman ve şahıs bilgisini açıkça 

aktarmasıyla mümkündür (Foley, 2009: 1). 
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Saffran ve arkadaşları, yalnızca sekiz 

aylık bebeklere 2 dakika boyunca 

birtakım kelimeleri içeren bir metin 

okunduğunda bu bebeklerin komşu 

konuşma sesleri arasındaki istatistiklere 

dayanarak bir söz dizimindeki kelimeleri 

ayrı ayrı algıladığını tespit etmiştir. 

okunduğunda, bu bebeklerin komşu konuşma sesleri arasındaki istatistiklere 

dayanarak bir söz dizimindeki kelimeleri ayrı ayrı algıladığını tespit 

etmiştir(Saffran vd. 1996: 1926). 3  Yani 

küçük yaşlardan itibaren dil öğrenen 

insanlar, sürekli konuşmadaki kelimeleri 

keşfetmek için hece dizilerinin istatistiksel 

özelliklerini algılayıp kullanmaktadır 

(Saffran vd. 1999: 27). Bu keşif, dilin 

kökenine dair tartışmalarının “makine 

öğrenimi” ile aynı düzlemde tartışılmasının 

yolunu açmıştır. Zamanla istatistik öğrenme 

kuramının yanına örtük öğrenme de dâhil 

edilerek 21. yüzyılda doğal dillerin veri 

tabanlı izahı daha güçlü bir kuramsal 

altyapıya kavuşturulmuştur (Perruchet & 

Pacton, 2006: 233). 

Evrensel dil bilgisi her ne kadar 21. 

yüzyılda istatistiksel bakış açısına karşı kan 

kaybetmiş olsa da temelde dili anlamanın 

tek başına “istatistik” ve “veri” ile mümkün 

olmadığını savunan yaygın bir görüş daha 

vardır. Bu görüşe göre insanlar çevresel 

uyaranlardan aldıkları sonsuz sayıdaki veriden tabii olarak etkilenmektedir. 

Ancak bu verinin anlamlı davranış ve iletişime dönüştürülmesi için insanoğlunda 

mutlak surette doğuştan getirilen bir bilişsel altyapı vücut olmalıdır. Bu açıdan 

bakıldığında “makineye bile dil öğretilebilirken ve birçok dil birbirinden çok 

farklı özelliklere sahipken dil edinimini bilişsel ve evrensel bir altyapı 

çerçevesinde tartışmayı yersiz bulan” görüşün de düştüğü bazı açmazlar vardır. 

Dolayısıyla dil edinimi ancak evrensel dil bilgisi ve istatistiksel öğrenme 

kuramlarının uzlaştırılmasıyla açıklanabilir. Yang bu konudaki fikrini şu şekilde 

açıklamaktadır (2004: 452): 

Dil öğrenimiyle ilgili tartışılmaz iki gerçek vardır. Birincisi, sadece 

bir insan yavrusu dil öğrenebilir. Bir kedi yavrusu öğrenemez. 

                                                           
3  Bulf ve arkadaşlarının yaptığı deneyde yenidoğanların dahi istatistiksel öğrenme 

ilkelerine uygun bazı davranışlar sergilediği görülmüştür (2011: 127). 
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Öyleyse, biyolojimizde bu eşsiz yeteneği açıklayan bazı unsurların 

olmasının gerekliliği açıktır. Dile özgü doğuştan gelen bir bilgi 

formu olan Chomsky’nin evrensel dil bilgisi, bu yeteneğin ne 

olduğunun bir açıklamasıdır. Bu görüş, öğrenme alanında belirli 

şartlar oluşmadıkça öğrenmenin mümkün olmadığı şeklindeki 

mantıksal sonucu savunan formal öğrenme teorisinden destek alır. 

İkinci gerçek ise şudur: Bir çocuğun evrensel dil bilgisi ile dil 

öğrenmeye ne kadar avantajlı bir başlangıç yaptığına 

bakılmaksızın, bir dilin öğrenilebileceği de açıktır.  

İstatistik Öğrenme, Yapay Zekâ ve Dil 

İstatistik öğrenme bugün teknolojinin ve hayatın birçok alanında etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. İstatistik öğrenme, mantık olarak “büyük veri” (big data) adı 

verilen devasa veri yığınlarının veri analizi ve makine öğrenimi yoluyla 

işlenmesini esas alan bir alandır. Bugün internet uygulamaları, biyolojik 

hesaplamalar, tıp, finans, pazarlama, lojistik, gazetecilik, iş analizi ve medya gibi 

birçok farklı alanda “büyük veri”lerin analiziyle katrilyonlarca eşleştirme 

arasından damıtılan algoritmalar geliştirilmiştir (Boyd vd. 2011: 1). Başka bir 

ifadeyle, yapay zekânın hizmetine verilen makineler, sonsuza yakın devasa bir 

olasılık havuzundan beslenmektedir. Böylelikle dışarıdan bakıldığında organik 

tepkiler veren bir cihaz üretmek bile mümkün hâle gelmektedir. Kısacası, 

istatistiksel öğrenme teorisi, bir dizi örnekten başlayarak modellerin 

geliştirilmesi için zengin bir teorik temel sağlamaktadır (Brunato & Battiti, 2005: 

825). 

Bugün makine öğrenimi denildiğinde akla ilk önce işlev kopyalama, veri yığını 

üzerinden tahminde bulunma ve örüntü tanıma hususları gelmektedir. Aslında bu 

üç yöntem “büyük veri”lerin kurduğu doğal bir sonuçtur. Zor olan daha az veri 

ile öğrenme verilerini türevlendirebilmektir. Vapnik, verinin az olduğu 

durumlardaki seçenekleri çoğaltmanın yeni istatistik prensipler ortaya koymakla 

çözülebileceğini düşünmüş ve “Vektör Destek Mekanizması” adını verdiği yeni 

ve güçlü bir öğrenme yöntemi geliştirmiştir (akt. Zhang, 2000: 32). Tüm bunların 

yanında, insanı taklit eden bir yapay zekânın yaşadığı en büyük sorunlardan biri 

esnekliktir. Çünkü herhangi bir yapay zekâ uygulamasında uygulama 

senaryosunu genişletirken veya uygulamanın etki alanını değiştirirken, kural 

kümesinin büyük bir kısmının genellikle yeniden yazılması gerekmektedir 

(Macherey vd. 2001: 1). 
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Boyd “büyük veri”ler marifetiyle kurgulanan istatistik öğrenmenin üç önemli 

unsurunu şu şekilde sıralamaktadır (2011: 1): 

i. Bu öğrenme çeşidinde veri kümeleri genellikle son derece büyüktür. 

Öncelikle sistemde “öğrenme kalıplarını” içeren devasa bir veri 

kütüphanesi oluşturulur. 

ii. Veriler genellikle çok yüksek boyutludur, bu sayede her örnekle ilgili 

çok ayrıntılı bilgileri ölçmek ve saklamak mümkündür. 

iii. Birçok uygulamanın büyük ölçekli olması nedeniyle, veriler 

genellikle dağıtılmış bir şekilde depolanır ve hatta toplanır. 

Peki, daha ziyade makine öğrenimi için tasarlanan istatistiksel öğrenmenin 

canlı bünyelerle nasıl bir alakası vardır? 

Bebekler de dâhil olmak üzere insanoğlu çevresinde olup bitenlere karşı oldukça 

duyarlıdır. Dil ve insan açısından bakıldığında istatistiksel öğrenme, insanların 

açıktan ya da örtük bir şekilde çevrelerinden maruz kaldıkları etkiyi içsel bir 

süzgeçten geçirdikten sonra davranış ve tepkilere dönüştürmesini ifade 

etmektedir.4 Bu durum dilin aslında çevresel uyaranların zihinde işlenmiş bilişsel 

bir görüntüsü olabileceği tezini ima etmektedir. Bu nedenle son dönemlerde dil 

edinimindeki en önemli sorulardan biri, bebeklerin ana dillerini edinmek için 

istatistiksel öğrenme mekanizmalarını ne ölçüde kullandıkları olmuştur. Nitekim 

bitişik ögeler arasındaki geçiş olasılığı gibi, bebeklerin dilsel girdideki yapıları 

çıkarma yeteneklerini gösteren birçok araştırma yapılmıştır (Romberg & 

Saffran, 2010: 906).  

Dil edinimi hususunda bu bakış açısında olan araştırmacılar, belirli bir dili 

konuşan her bir topluluğun(“olasılık ormanı” benzetmesiyle ifade edilen) 

kendisine ait bir "algı üretme döngüsü"ne sahip olduğunu iddia etmektedir. Bu 

döngü sayesinde insan zihni farklı bilişsel kategoriler arasında devasa bir ilişki 

                                                           
4Görsel ortam, uzay ve zamandaki nesneler arasındaki ilişkileri içeren muazzam miktarda 

bir bilgi kütüphanesidir. İşte bu durum örtük öğrenme ve istatistik öğrenmenin birbiriyle 

buluştuğu noktadır. Çünkü insanlar, açık ya da örtük olarak maruz kaldıkları her şeyle 

etkileşim hâlindedir. Dolayısıyla insanlar, duyuları sayesinde sürekli veri depolar ve 

benzersiz bilişsel yapılar elde eder. Bu durumu destekler nitelikte, ortamdaki uyaranlara 

karşı seçici bir dikkat geliştirmese bile örtük uyaranların bulunduğu bir ortamdaki 

bireylerin zihninde otomatik bir istatistik modellemenin varlığı keşfedilmiştir (Turk-

Brown, 2005: 552). Bu, insanların farkındalık geliştirmedikleri bir durumda bile “sürekli 

bir kayıt hâlinde” olduğunu göstermektedir. Yani zihin aslında yaşadığı her anı 

kaydetmekte, anılar ve deneyimler biriktirmektedir. 
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ağı kurmaktadır. Bu ilişki ağının en önemli besleyicileri de yine yetişkinlerdir. 

Nitekim bebekler, doğumdan itibaren uzun bir süre konuşma eylemini 

gerçekleştiremese de yetişkinlere ait konuşmalardaki yüzeysel istatistikleri 

algılayabilmektedir (Pierrehumbert, 2003: 115). Aslında bu durum insanoğlunun 

bir çeşit "fonetik okuryazarlık" ile dünyaya geldiğini göstermektedir. Yani 

bebekler bir konuşmadaki dil bilgisel anlamdaki "karşıt kategorileri" ayırt etme 

yeteneğine sahiptir (Pierrehumbert, 2003: 115). Bu da istatistik öğrenme ve 

evrensel dil bilgisinin uyuşabileceği noktalardan biridir. Çünkü insanların 

neredeyse sınırsız sayıda benzersiz görsel nesneyi tanıma yeteneği, karmaşık 

görsel özellikleri ortamdan çıkaran sağlam ve verimli bir öğrenme 

mekanizmasına dayanmalıdır (Fiser, 2002: 18822). 

2. İnsan ve Makine Öğreniminin Temel Farkları 

İnsan ve makine öğrenme biçimlerinin en temel farkı hataya dayanıklılıktır. 

Yapay zekâ ile kurgulanmış cihazların genellikle en büyük sorunlarından biri 

olası hataların daha sonraki öğrenmelerin dengesini bozması ve programlanan 

makinenin âdeta şizofren davranışlara sürüklenmesidir. Çünkü geleneksel model 

tabanlı veri işleme yöntemleri, bir sistemin modellemesi için uzmanların bilgi 

birikimini gerektirir (Du & Swamy, 2013: vii). Oysaki insanoğlu günlük hayatta 

dilsel veya eylemsel olarak birçok hata yapsa da bu genellikle algoritmik 

bozukluklara yol açmaz. Son dönemlerde yapılan çalışmalar neticesinde, 

istatistik öğrenmenin bu konudaki açmazları sinirsel ağlar vasıtasıyla 

çözümlenmeye çalışılmıştır. Sinirsel ağlar, grafik ve bilgi ağlarıyla temsil edilen 

birtakım istatistiksel yöntemlerin bileşkesi olarak adlandırılabilir (Du & Swamy, 

2013: vii). Sinirsel ağlar temelde insanı taklit eden algoritmalarla kodlanmakta 

ve tıpkı insanlar gibi karmaşık problemleri yine karmaşık kurallarla 

açıklamaktadır. Du ve Swamy sinirsel ağları şu şekilde açıklamaktadır: Sinirsel 

ağlar, bilinmeyen bir sistemin iç bağlantılarını vebu sistemin ürettiği neden-

sonuç ilişkilerini tanımlayan işlevleri; tahmine dayalı olmayan yöntemlerle 

doğrudan öğrenen bir kara kutudur. (…) Özellikle karmaşık mantık ve sinirsel 

ağların bir sinerjisi olan bulanık biliş (neurofuzzy) sistemleri, hem öğrenme hem 

de bilgi temsili yeteneklerine sahip bir yapı olarak geliştirilmiştir (Du & Swamy, 

2013: vii). 

Peki, istatistiksel öğrenme kuramına göre doğal bir dilin bilişsel işleyişini 

belirleyen asıl faktörler nelerdir? Dil öğrenmenin altyapısını nasıl 

kurulmalıdır? 
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Dilin istatistiksel öğrenmeye yönelik boyutu özellikle “söylenileni anlama” ve 

“sözel çalışma belleği” faktörleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Nitekim Misyak 

ve Christiansen tarafından yapılan bir çalışmada; akıcı zekâ, okuma deneyimi, 

kelime dağarcığı ve bilişsel motivasyon gibi birçok faktör arasında “söylenileni 

anlama” ve “sözel çalışma belleği” faktörlerinin doğal dil yetisi ile en güçlü 

ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır (2011: 302). Bu açıdan düşünüldüğünde 

özellikle bir dil öğrenme sürecinde, üzerinde çalışılan dili anlamaya yönelik çaba 

sarf edilmesi ve bolca bu dille ilgili materyalle meşgul olunması sözel-zihinsel 

gelişimi olumlu yönde etkileyecektir. 

Tüm bu sonuçlar gösteriyor ki, örtük istatistiksel öğrenme ve söz dizimsel edinim 

arasında doğrudan bir ilişki vardır. Dünya genelinde yabancı dil öğretiminde 

yaşanan birçok sorunun temelinde de öğreticilerin “anlamadan anlatma” çabası 

yatmaktadır. Dolayısıyla yeni bir dil öğrenme sürecindeki bireyde o dile ait anlam 

evreni zenginleştikçe gramer kendiliğinden üretilmektedir. Başka bir deyişle 

genel yaklaşımın aksine gramer bir anlam sorunudur. Belki de gün geçtikçe 

“yapay zekâ”nın gelişimine daha da hayranlıkla bakan insanoğlu, kendisinde 

“doğal bir zekâ” olduğunun farkına varmalıdır.  

İstatistiksel Öğrenmede Duyu Farklılıkları 

Bazen insanlar karşılarındakini süreçle değil 

sonuçla ilgilenmekle suçlar. Bunun nedenini hiç 

düşündünüz mü? Aslında bunun istatistiksel 

öğrenmede duyu farklılıkları temelinde oluşan 

bir yanıtı vardır. 

Conway ve Christiansen tarafından yapılan bir 

çalışmada işitsel modalitenin görme ve 

dokunmaya kıyasla nicel bir öğrenme avantajı 

sergilediğini tespit etmiştir. Bu araştırmacılar 

ayrıca, duyular arasında var olan nitel öğrenme 

ön yargılarını keşfetmiştir. Örneğin bir veri 

dizisinin son kısmının öğreniminde kişinin kendi 

seçimlerinin daha iyi bir öğrenme fırsatı sunduğu 

saptanmıştır (2005: 24). Dolayısıyla bireyler bir sürecin sonuç evresine dâhil 

olma konusunda çok daha motive bir durumdadır. Yani sonuç, süreçten daha 

çekicidir. Bu durum istatiksel öğrenme sürecinin aslında tek birimden oluşan bir 

yapıya sahip olmadığını göstermektedir. 

İnsanların süreç değil sonuç 

odaklı canlılar olduğu bilimsel 

olarak da kanıtlanmıştır. Çünkü 

insanlar bir sürecin sonuç 

evresine dâhil olma konusunda 

çok daha motive bir durumdadır. 
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Sonuç 

İstatistiksel öğrenme kuramı dil edinimi ve dilin kökeni tartışmalarına birçok 

farklı boyut kazandırmış, insana daha “mekanik” bir gözle bakarak birçok 

geleneksel kalıbı yıkmıştır. Ayrıca bu kuram sayesinde devasa veri yığınlarının 

“organik söylem ve davranış kalıpları” üretme konusundaki başarısı test edilmiş, 

insanların sürekli bir şekilde maruz kaldığı örtük ya da açık uyaranların önemi 

fark edilmiştir. Böylelikle yapay zekâ ile doğal dil, birbirini besleyen eş güdümlü 

çalışma sahaları hâline gelmiştir. Ancak bu kuram hâlâ birçok konuda evrensel 

dil bilgisi kuramına muhtaçtır. Öyleyse bu iki kuramı zıtlık temelinde ele 

almaktansa uzlaştırmak, dil bilim çalışmaları için daha uygun bir bakış açısı 

olacaktır.  
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Gökyüzünde hiç bulut yok 

Yıldızlar ışıl ışıl 

Huzur kokuyor ıhlamur ağacı 

Ve ben çatı katımda bu eşsiz güzelliğe ruhumu teslim ediyorum. 

Az sonra olacaklardan habersizim. 

 

Bir gözyaşı düştü dünyaya 

Ruhumda kocaman bir çukur oluştu. 

Her yer delik deşik 

Ortalık yangın yeri 

-Evrenin Ardında- 

Özgün Resim: Evrim GONCA 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 57 

 

Kayıp giderken kaç kişi gördü? 

Saymak istemediğim bir meteor yağmuruydu bu. 

Oysa ben çocukken kayan yıldızları sayardım. 

Bir tane bile görsem içim mutlulukla dolardı. 

 

Ses çok uzaktan gelince kimse duymadı mı? 

Oysa frekansı hesaplanamayacak kadar büyüktü. 

Çığlıklar evrenin içinde mahpus. 

Duymak irade içinde kalmış bugünlerde 

Anlamaya çalıştım 

Aklım almadı. 

 

Gökte Ay ile Mars yan yana 

Görüyorum 

Bir daha görmeyeceğim 

Biliyorum. 

Ruhumdaki meteor çukuruna kirli ruhları gömmek istiyorum. 

Suç mu? 

 

Rumeysa KULA KILIÇ 
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BİR ÇOCUĞUN EVRENİ 

       Tolga ALVER 

 

ir çocuk vardı. Ayakkabısını ters giyer, burnunu elleriyle silerdi. Yüreği 

ütülüydü yavrunun libasından kime neydi? Kimsenin bahçesine dalmaz, hiç 

kimsenin umuduna işemezdi. Bir yalancı sokağın eşliğinde anlatılan 

masallara inanırdı. Çizgi filmden kareler arardı güneşin her doğuşunda. Gökkuşağı 

çıktığında zengin olmayı değil yalnız olmayı severdi… 

B 

    Özgün Resim: Mithat Eroğlu 
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Bir çocuk vardı. Peynir ekmeğe sarılmış bir yaşamın eşliğinde küçücük bir sokakta 

kocaman düşlerin pususunu kurardı. Duvarların ardında annesinin feryadını dinlerdi. 

Onca dayak yemesine rağmen kendisine her vakit gülen garip annesini çok severdi. 

Koparttığı papatyalardan annesinin gözyaşına merhem sürerdi.  

Bir çocuk vardı. Puslu ve yalnız. Çünkü her solukta hayallerinden dayak yerdi. 

Çamurlu bir yolda ıslanan çoraplarından daha ıslaktı gözleri. Kaç fotoğraf karesine 

sığacak bir dram yaşadığını hiç bilmezdi. Ödevlerini okuldan geldiği an bitirir ve 

bittiğine küfrederdi.  

Bir çocuk vardı. Öyle korkak yetişmişti ki bütün mahalle kavgalarında dayak yerdi. 

Mahalle maçlarında bir köşede beklerdi. Uzun eşeklerin değişmeyen minderiydi. 

Hiçbir zaman hiçbir insan tarafından fark edilmezdi. En sevdiği şey kalabalığın 

arasında hiç gözükmemekti. Çünkü gözüktüğünde gökyüzünden kovulan yıldızlara 

benzerdi. Bir dilek tutulan ama hiç o dileği oldurmayan… 

Bir çocuk vardı. Kardeşleri arasında en uysalı kendisiydi. Hiçbir şey istemez, hiçbir 

düzeni bozmazdı. Ama mütemadiyen hakkı yendi. Bir ona bin başkasına dağıtıldı 

gülüşleri. Kendine ait bir bisikleti hiç olmadı. Annesi geceleri uyurken onun için 

gözyaşı dökerdi.  

Bir adam vardı. Bir kadını kadınlığından eden bir adam. Emek bilmez, sevgi bilmez, 

aman bilmez bir adam. Sebepsizce siyahlara inanırdı. Kendi keyfi uğruna kimseleri 

düşünmezdi. Gece gündüz çocuğun önünde annesini döverdi. Küfreder, mahveder ve 

terk ederdi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi döner yine mahvederdi. 

Bir kadın vardı. Hayatını adadığı adam yüzünden hayatından vazgeçen bir kadın. 

Bakmaya kıyamadığı evladının önünde gözleri görmeyecek kadar işkenceye maruz 

kalan bir kadın. Evladını hangi pamuklara saracağını düşünürken kendisi çırılçıplak 

kalan zavallı bir kadın. Susardı, kan kusardı ama evladı için tutardı karanlığın 

elinden. Düştükçe bacaklarına sarılırdı. 

Bir çocuk, bir adamı bir kadın uğruna ziyan etti. Hiç istemezdi. Böyle olmasını kim 

isterdi? Çocuk daha ayakkabısını bile düz giyemezdi. Ama dümdüz etti karanlığını 

gözünü karartıp. Annesi artık ağlamayacaktı. Kendisi artık hiç ağlamayacaktı. Annesi 

onsuz kalacaktı. Olsun. Annesi artık hiç ağlamayacaktı. Çöle düşen bir damlanın 

kıymeti gibiydi intikamı. Hiç istemezdi. Ama çocuk puslu ve yalnızdı. Annesi hiç 

ağlamayacaktı… 
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TÜRK MİTOLOJİSİ EVRENİNDE GEYİK 

MOTİFİ ÜZERİNE GENEL BİR İNCELEME 

Seda Nur KURT* 

ÖZET 

eyik motifi yalnızca Türklerde değil Kore, Moğol gibi pek çok kültürde 

karşımıza çıkan eski bir simgedir. Mitolojik bir sembol olan geyik ongun, 

kutsal, yol gösterici ve uğur getirici özellikleri ile dikkat çeker. 

Destanlarda, Halk hikâyelerinde, dizilerde, kıyafetlerde, çeşitli kültürlerin 

ritüellerinde sık sık kendini gösteren bu motifin ortaya çıkışı oldukça eskiye 

dayanır ve etkisi günümüze kadar sürer. 

 

Anahtar Kelimeler: Geyik, motif, simge. 

                                                           
*Künye: Kurt, S. Nur (2020). “Türk Mitolojisi Evreninde Geyik Motifi Üzerine Genel Bir 

İnceleme”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 60-73. 

G 

https://get.pxhere.com/photo/elk-reindeer-wildlife-mammal-horn-antler-deer-woodland-wilderness-organism-tree-terrestrial-animal-sky-moose-national-park-forest-plant-fawn-stock-photography-landscape-white-tailed-deer-1551805.jpg
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GİRİŞ 

 

Diğer milletlerde olduğu gibi, Türk milletinin de 

kendince kutsal saydığı hayvanlar vardır. 

Bunlardan biri de geyiktir. Geyik tıpkı Bozkurt 

gibi bazı Türk boylarının sembolü olmuştur. Bu 

bakımdan Türk mitolojisi ve efsanelerinde geyik 

motifine sıkça rastlanır. Geyik motifi, dilimizde, 

edebiyatımızda, halımızda, kilimimizde; 

velhasıl bütün sosyal hayatımızda farklı renk ve 

şekillerde yer alır. Kimi Türk destanlarında 

rastlanan geyik motifi kutsal özelliğini 

korumaktadır. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

geyik avlamanın uğursuzluk, hatta felaket 

getireceğine inanılır. Geyiğin kutsallığı 

nedeniyle geyik boynuzunun kimi evlerde uğur 

için duvara asıldığı bilinmektedir. 

 

Her Türk boyunun bir ongunu olduğu 

bilinmektedir. Bu ongun genelde kendisinden 

türediğine inanılan “kurt, kaplan, dağ keçisi, 

koç, geyik, boğa, at, kartal, şahin, doğan…” gibi 

hayvanların şeklini ayırıcı niteliği ortaya 

konulmuş öğelerdir. Dağ keçisi ve geyik 

motifleri milattan önceki bin yılda Avrasya’da 

yaşayan bütün göçebe boyların başlıca 

ongunlarındandır. 

 

1. Mitolojide Geyik 

 

Geyik Türk mitolojisinin kökleri mezolitik devre kadar inen en eski 

simgelerinden biridir. Gök ve yer unsurlarına bağlı olarak diğer birçok hayvanla 

benzer özellikler gösterir. Hayvan-Ata’ları temsil eden üç tip elbiseden biri de 

geyiktir. Şaman elbisesinde geyiği simgeleyen bir parça olduğu gibi, şamanın en 

önemli aksesuarı olan davul üzerinde de geyik resmi bulunurdu. 

 

Geyik motifi Türk efsanelerinde değişik şekillerde karşımıza çıkar. Göktürklerin 

Türeyiş Destanı’nda bir dişi kurt, bir çocukla birlikte mağaraya giriyor ve orada 

yaşıyor; Dede Korkut Kitabı’nda Bamsı Beyrek, geyik kovalayarak, nişanlısı 

Banu Çiçek’in otağının önüne gidiyor. Geyik Türk Destanları’nda, dağların, 

vadilerin ve sarp kayalıkların görünüp kaybolan sihirli ve en güzel 

hayvanlarındandır. Kurt göklerin, alageyik ise yerlerin sembolü ve ruhu gibidir. 

Güney Sibirya’da yaşayan Baraba-Om Türklerinin Radloff tarafından derlenmiş 

Cengiz AYTMATOV’un “Beyaz Gemi” adlı 
romanı Türklerin “kutsal geyik” motifini 
anlatan en güzel örneklerdendir. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.dr.com.tr/Kitap/Beyaz-Gemi/Edebiyat/Roman/Dunya-Roman/urunno=0000000156851&psig=AOvVaw3jVdl08kql3Usw3XtVUurf&ust=1599056487218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCD2uOTyOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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“Yestey Möngkö” masalında geyik şöyle anlatılmaktadır: “Geyik-kız, yeraltının 

bittiği yerde oturuyordu. Yestey Möngkö adlı bir yiğit, geyik-kızı bir gün 

yeryüzünde gördü. Yedi yıl yorulmadan ve yılmadan geyiğin peşine düştü ve 

kovaladı. En sonunda onu bir taş evde yakaladı ve geyik-kızla evlendi. Yer Kara-

Alp adlı bir yer ruhu ise, onlara düşman oluyor. Geyik-kız, Yer Kara-Alp’in 

baldızı imiş. Bundan sonra savaş hazırlığı başlar. Geyik-kız da kocası gibi silahlı 

imiş.” Konuşan geyikler de Türk mitlerinde görülmektedir. Yavrusu kötürüm 

olan bir geyik, kimsesiz bir yiğide geliyor ve ondan kötürüm yavrusu için ilaç 

istiyor. Yiğit de gerekli ilacı veriyor ve yavru iyileşiyor. Bundan sonra da geyik 

yiğide çeşitli iyilikler yapmaya başlıyor. “Ala-geyik” tüylerinin arasında beyaz 

benekler olan geyiktir ve Türk Halk Edebiyatı’nda da önemli yeri olan bir türdür. 

Orta Asya Türk Halk Edebiyatı’nda da bu geyiğin çok daha farklı mitolojik 

türlerine rastlayabiliyoruz. Yaşar Kemal’in “Üç Anadolu Efsanesi” eserinden 

uyarlama olan “Alageyik” adlı filmde de alageyik yol gösterici vasfıyla karşımıza 

çıkmaktadır. Geyik esaslı kayıtlara baktığımızda, geyiklerle ilişkilendirilmiş 

atasözleri de görebiliyoruz: “Bu dağda durarak, öbür dağa göz diken geyik ölür.” 

Anadolu’da görülen basma mevlit kitaplarının içinde de nazım şeklinde yer alan 

“Hikâye-i Geyik” bölümleri vardır. Ali Rıza Yalgın (Yalman)’ın, Binboğa 

Türkmenlerinden derlediği geyik hikâyesi kısaca şöyledir: “ Nurhaklı bir yiğit 

ava gidiyor. Bir geyik sürüsüne rastlıyor. Sürünün yanında da bir “Koca Adam” 

görüyor. Yiğit, geyiklere saldırıyor. Koca, bir geyik oluyor. Yiğit de kaçıyor…” 

Bu hikâyeyi anlatan Nurhaklı geyik avcısı, şu atasözlerini de sıralamaktadır: 

“Geyiğin avına biyol (bir kez) giden, bir daha tövbe eder.” “Geyiği iyi sayarlar, 

onun piri varmış.” “Bir adam su içen geyiğe bir ok atmış, geyik hemen aksakallı 

koca olmuş.” “Davarın uğruna bir geyik çıkarsa, o obaya zeval olmaz.” Gene 

Nurhaklı geyik avcılarının anlattığı bir başka geyik efsanesi de şöyledir: “ Yusuf 

adlı bir avcı, geyik avına gitmiş. Geyik sürüsünün yanında, aksakallı bir koca 

görmüş. Koca, Yusuf’a; beni kimseye söyleme, sana bir çebiş vereyim demiş. 

Fakat Yusuf dinlemeyip, sürüyü talana başlamış. İşte o zaman “koca” bir geyik 

tekesi oluyor ve Yusuf’a “yuf” diyor. Yusuf kayalardan düşerek ölüyor…” 

Yukarıda anlatılan efsaneler ve dillendirilen özdeyişlerde “geyik donuna girme” 

motifine de rastlamaktayız. 

 

2.Halk Edebiyatı Unsuru Olarak Geyik 

 

Edebiyatta benzetme unsuru olarak geyiğin şu özelliklerinden yararlanılır: 

Sevimli, çevik, hassas ve içli bir hayvandır. İnce zarif bir vücuda sahip ve 

ürkektir. İnsandan kaçar, peşinden sürüklediği insanı dermansız bırakır. Tenha 

yerlerde yaşar. Avlayan iflah olmaz, avlanmış geyiğin gittiği ev tarumar olur, 

yerinde ot bitmez. Bedduası avcının soyuna da etki eder. Mukaddes bir 

hayvandır. Kurt gibi aniden ortaya çıkar ve çoğu kere insanlara doğru yolu 

gösterir. Birdenbire ortadan kaybolur. Mutlu sona erdiricidir. Sevgi perisidir. 
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Totemdir, ruhların üzerinde dolaştığı ilahi bir varlıktır. Tanrı’nın elçisidir. Gökte 

dolaşan yarı ilahi yaratıktır.  

 

Cengiz Han’ın ilk atasının Gök-Kurt ile Kızıl (ak) geyik olduğu rivayeti vardır. 

İlk Türkçe yazılı belge olan Orhun kitabelerinde Bilge Kağan, abidenin batı 

cephesinde “Baga sıgun ötser (ança) sakınur men...” (Dağda yabani geyik 

gürlese öylece mateme gark oluyorum.) diyerek geyiğin hassasiyetine işaret eder. 

Oğuz Kağan milletin başına bela olan canavarı öldürmek için ağaca geyik 

bağlamıştır. Uygurlarda geyik, bir inanç aracı olmaktan çok, avcılık aracı olarak 

yer alır. 

 

Geyik Dede Korkut hikâyelerinde de önemli yer tutar. Kimi zaman yol gösteren, 

iyilik yapan, kimi zaman da insanları tuzağa düşüren bir kimliğe sahip olur. 

 

Geyik efsanelerine ait ilk 

araştırmayı yapan ve 

malzemeler toplayan Macar 

âlimi Gy. Moravcsık 

olmuştur. “A Csodaszarvas 

Montaja a Bizanci Iroknal” 

(Bizans Müelliflerinin 

Eserlerinde Sihirli Geyik 

Efsanesi, 1914) adıyla 

topladığı bilgileri 

yayımlamıştır. 

 

Geyik, masal, efsane ve halk 

hikâyelerinde kahramanı 

ardından sürükleyen gizemli 

bir avdır. Ancak avlandıktan 

sonra avcısını lanetler. Genel 

olarak geyik masumiyetin 

ifadesidir. Türk mitolojisinde 

geyik kutsal bir hayvandır ve 

tanrısal nitelikli dişi ruhu temsil eder. Şamanist Türklerde totem niteliği taşır. 

 

Hitit Tanrısı Runda aynı zamanda bir av tanrısıdır. Kalıntılarda Runda’nın 

yanında bir geyik vardır. Avrupa masallarında geyik avcıların koruyucusu St. 

Hubert’in can yoldaşıdır. Bu nedenle avcılar geyik vurmak istemezler. Yine 

Hititlerde geyik uğur getiren, iyilik sağlayan bir hayvandır. 

Halk inancına göre geyik avlayan iflah olmaz, avlanmış 

geyiğin gittiği ev tarumar olur, yerinde ot bitmez. 
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Anadolu ermişlerinden Abdal Musa zaman zaman geyik kılığında insanlara 

iyilikte bulunur. Fütüvvet kuruluşlarında, Bektaşi tekkelerinde geyiklerin 

vurulmasını yasaklar. 

Kutsal efsanevi geyik Battal Gazi’nin doğumunu müjdeler. Battalname’nin 

tümünde hayırlı haberlerin müjdecisidir. 

Alasığın: Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde kutsal geyiktir. Değişik Türk 

lehçe ve şivelerinde Alageyik, Alabolan ve Alabuğa olarak da bilinir. 

Türk kültüründe sığın(geyik) kutsal bir hayvandır. Bazen erenler alageyiğe 

dönüşür. Bazı Türk ve Moğol boyları soylarının bu kutlu varlıktan türediğine 

inanırlar. Çoğu zaman soyun bir kolu Gökkurt’tan, diğer kolu ise Gökgeyik’den 

gelmektedir. Geyik sürülerinin başında bulunan kurtlara da Gökgeyik denilir. 

Geyiklerin boynuzları kamların en önemli simgelerindendir. Bozkurt 

gökyüzünün Alageyik ise yeryüzünün simgesidir. Macarların ataları da bir geyiği 

izleyerek denizi geçmişler ve bu denizin ortasındaki yarı bataklık bir adada 

türemişlerdir. Anadolu ve Asya halılarında ve kilim desenlerinde geyik motifine 

resim veya sembol olarak sıkça rastlanır. Günümüzde de geyik motifli kazaklar 

ve çoraplar sıkça karşımıza çıkmaktadır. Anadolu’da alageyiği kovalayan ve 

kaybolan avcı motifi masallarda ve türkülerde sıkça görülür. 

Kabulgan: Türk, Altay ve Moğol Mitolojisinde “Şekil Değiştirme” kavramıdır. 

Don Bürünme, Donuna Girme şeklinde de ifade olunur. En çok kuş ve geyik 

donuna girme yaygındır. Erenler güvercin ve geyik tonuna bürünürler. Örneğin 

bir masalda, mağarada yaşayan 13 kız birdenbire kurda dönüşür. Ahmet Yesevi 

zaman zaman Turna kuşu kılığına girer. Güvercin tonuna bürünen Hacı Bektaş'ı, 

Toğrul Baba bir doğan kılığına girerek takip eder. 

Türk söylence ve masallarında "don bürünme" (şekil değiştirme) genelde üstün 

bir güç (Tanrı, sihirbaz, cadı, evliya vb.) tarafından, ya yapılan bir iyiliğe karşılık 

ödül olarak ya da yapılmış bir kötülüğe karşı ceza şeklinde gerçekleştirilir. Bu 

efsane ve masallarda çoğunlukla, “geyik donuna girmek” ve “turna donuna 

girmek” şeklindeki bir "kabulgan"dan söz edilir. Bu konuyla ilgili olarak, 

Kaygusuz Abdal’ın, şeyhi Abdal Musa’ya nasıl mürit olduğunu anlatan yaygın 

bir hikâye güzel bir örnektir: “Rivayete göre, Gaybi Bey adamlarıyla avlanmaya 

çıkar. Bir ara güzel bir maral (geyik) görerek adamlarından ayrılır. Bir süre 

kovaladıktan sonra geyiği bacağından okla yaralar. Fakat maral koşarak Abdal 

Musa’nın tekkesinden içeri girer. Gaybi Bey de onun arkasından tekkeye girer ve 
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Abdal Musa’ya postunda otururken durumu anlatır. Abdal Musa cüppesini 

yukarı kaldırır ve koltuğunun altına saplanmış oku gösterir. Şaşkına dönen Gaybi 

Bey, affını ister.” Geyik, kuş ya da herhangi bir hayvanın şekline girme 

öykülerinin bir kısmı Şamanist gelenekten, bir kısmı da Budizm’den 

kaynaklanmaktadır. 

Hayvan donuna girme sadece Türklerde olan bir motif değildir. Kore Krallığının 

efsanesinde de hayvan donuna girme motifi vardır. Kore efsanesinde Gök 

Tanrı’nın oğlu ile Deniz Tanrısı sazan, su samuru, geyik, kurt, hindi ve doğan 

olarak hayvan donuna girerler. 

Deniz Tanrısı olan Habaek’in hayvan donuna girmiş olan geyik ve deniz ile ilgili 

olduğunu gösteren Göktürk efsanesi de vardır. Çinliler tarafından yazılan Tai-

ping guang-ji adlı kaynaktaki Göktürk efsanesinde, Göktürklerin atasının 

akmalara dönüşüp denize girdiği zikredilir. 

Ayrıca Goguryeo efsanesinin başka bir 

parçasında da ak geyiğin kutsal bir hayvan 

olduğu açıkça gösterilmiştir. Kral 

Dongmyeong, düşmanı olan Biryu devletini 

yok etmek için kutsal hayvan olan ak geyiğe 

başvurur. Ak geyik de kralın isteğini yerine 

getirmek için göğe ağlayarak yalvarır ve 

gökten yağmur yağdırır. Bu geyiğin ağlayışı 

motifi Radloff’un derlediği Sagay 

Türklerinin “Altın Purkan” destanında da 

görülür. 

Tarihte Avrasya bozkırında yaşamış göçebe 

halkların kültür ve efsanelerinde geyik 

motifi çok yaygındır. İskitlerden başlayarak 

Hun, Türk ve Moğollara kadar mitolojik 

hayvan olarak yer almıştır. Orta Asya ve 

Anadolu’da yaşayan ve 10.yüzyılda İslam 

dinini kabul eden Türkler geyiğin mitolojik 

hayvan olarak kutsallığını korumuş ve Halk 

Edebiyatı ürünlerinde bunu işlemişlerdir. 

Kore tarihinin büyük krallarından 

Dongmyeong için yapılmış bir heykel 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tomb_of_King_Tongmyong,_Pyongyang,_North_Korea.jpg
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Geyik, Türk mitolojisinde kökleri mezolitik devre kadar inen ve en erken hayvan 

motiflerinden birini oluşturan kutsal bir hayvandır. Orta Asya sanatının en başta 

gelen motifi de geyiktir. Ayrıca, Cengiz Han’ın ilk ataları ile ilgili efsanede ve 

Fin-Ugorların efsanelerinde de geyik motifi vardır. Kurtla birlikte Türklerin bir 

totemi olduğu sanılan bu hayvan Orta Asyanın çok çeşitli yerlerinde görülür: 

Moğolistan’ın Agrin Brigad bölgesinde, Hun devrine ait taş üzerinde geyik 

kabartması,geyikli heykel,geyik motifi kadınların saç süsü veya tacı,geyikli kaya 

resimleri, geyik maskıvs. Orta Asya’daki Türkler arasında önemli bir yer olan 

geyik motifi Anadolu Türklerinde de bu önemini sürdürmüştür. 15. yüzyılda 

İspanya elçisi Clavijo, seyahatnamesinde Erzurum bölgesindeki bir derviş 

köyünü tasvir ederken evlerin önlerinde asılmış siyah bayrağın altında geyik, koç 

ve teke boynuzları da asılı bulunduğunu zikreder.İnan, bu geyik, koç ve teke 

boynuzlarının Şamanizm’in bir unsuru olduğunu söyler. Geyik boynuzu takma 

âdeti ise Yenisey Nehri kenarında yaşayan Ostiyak şamanlarında da 

görülür.Şamanların elbisesinde ve şamanın ayin yaparken kullandığı davulunda 

geyik derisi bulunur. Ögel bunun Orta Asya Türklerinin ‘Hayvan-Ata’sı ile ilgili 

olduğunu belirtmiştir. Holmberg ise şaman elbisesini totemizmin en gerçek izi 

olarak göstermiştir. 

3. Diğer Kültürlerde Geyik Motifi 

Kore kültüründe de geyikle ilgili kalıntılar vardır: Bronz devrine ait bir kılıçta ve 

kaya resimlerinde geyik motifleri vardır. Eski Kore krallıklarından Şilla 

devletinin altın tacında geyik boynuzu şekli vardır. Bu Şilla krallığındaki geyik 

boynuzlu altın taç ise Dünya Ağacı ve kuş gibi şamanizmin önemli kavramlarını 

içeren motiflerle oluşmaktadır. Akişev, bu taçtaki motiflerin İskitlerdeki(Saka) 

hayvan motifleriyle ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu ağaç ile kuş motiflerine dikkat 

ederek inceleme yapan Kim, bunların Orta Asya’daki Altay etnik gruplarında da 

görülen totemizmin ya da Şamanizm’in izleri olduğunu belirtmiştir. Ve Orta 

Asya Altay etnik grupları ile eski Kore halklarının menşe bakımından bağlantılı 

olduğunu gösteren ortak bir delil olarak kabul etmiştir. 

Kore tarihi ve edebiyatı ürünleri incelendiğinde de geyik kutsal bir hayvan olarak 

karşımıza çıkar. Koreliler törenlerinde kutsal hayvan olarak geyiği 

kullanmışlardır. Ayrıca Kore halk edebiyatı ürünlerinde kutsal bir kahraman 

olarak rol üstlenmiştir. Moğolların atası da kurt ve geyiktir.  

Erken Tunç döneminde Alacahöyük’ün Kral Mezarları’nda “Hitit Güneş 

Kursları” diye adlandırılan geyik ve boğa motifli son derece karmaşık ve 
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gelişmiş dökme ve dövme teknikleriyle yapılmış tunç diskler bulunmaktadır. 

Alacahöyük mezarlarında bronz ve bronz üstüne kaplama elektrum süslü boğa ve 

geyik heykelleri de bulunmaktadır. 

Eski Türk sosyal hayatında tesiri kuvvetli bir müessese olan avcılık faaliyeti aynı 

zamanda bazı dinî inançların da doğmasına sebep olmuştur. Avcılıkla ilgili bu 

dinî inançların başında; dağların, ormanların ve hayvanların koruyucu ruhları 

olduğu inancı vardır. Eski Türk inancına göre avın verimliliği ve zenginliği 

tamamıyla bu ruhların himayesi altındadır. Eski Türk kültüründeki avcılıkla ilgili 

bu inançlar zamanla halk edebiyatına tesir ederek destan ve efsanelere 

aksetmiştir. Karaçay-Malkar “Biynöger” ve Kırgız “Kococaş” destanları bu 

tesirin en güzel örneklerindendir. Her iki destanda da geyiklerin koruyucusu 

tarafından lânetlenerek felâkete uğrayan bir avcının hikâyesi konu edilmektedir. 

Her iki destanın muhtevası ve tipolojik motifleri, birkaç farklılık dışında, 

birbirine çok benzemektedir. 

Eski Türk sosyal hayatında avcılıkla ilgili dinî inançlar vardır. Bu dinî inançların 

başında; dağların, ormanların ve hayvanların koruyucu ruhları olduğu inancı 

vardır. Eski Türk inancına göre avın verimliliği ve zenginliği tamamıyla bu 

ruhların himayesi altındadır. 

Eski Türklerin bu inançlarıyla bağlantılı olarak Kuzey Kafkasya bölgesinde 

yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinin eski kültüründe, av hayvanlarının, bilhassa 

geyik ve dağ keçisi cinsinden yabanî hayvanların “Apsatı” adında bir koruyucusu 

olduğuna dair bir inanç vardır. Bu inanca göre Apsatı, koruyucusu olduğu 

hayvanların kendisinden izinsiz olarak avcılar tarafından avlanmasına müsaade 

etmezdi. Bunun aksini yapan avcılar, Apsatı tarafından çeşitli şekillerde 

lânetlenerek büyük felâketlerle karşılaşırlardı. Bu yüzden, avcılar ava çıkmadan 

önce, Apsatı’nın şerefine törenler tertip ederler; kurbanlar keserler, dualar 

ederler, dilekler dilerlerdi. Mesela, Yukarı Çegem bölgesinde “Apsatı Taşı” adı 

verilen kutsal bir kayanın olduğu yerde, sonbaharda geyik avına çıkmadan önce 

burada Apsatı için törenler yapılır, kurbanlar kesilir, dualar edilir, Apsatı Taşı’nın 

etrafında, bir tür dinî ibadet şeklinde çeşitli danslar icra edilirdi. Karaçay-Malkar 

Türklerinin eski kültüründeki bu inanca göre, Apsatı başlangıçta beyaz bir dağ 

keçisi şeklinde, daha sonraları ise yüksek dağların tepesindeki bir tahtta oturan, 

heybetli, uzun ve aksakallı ihtiyar bir adam olarak tahayyül edilmiştir. 
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4. Geyik Motifli Hikâyeler 

Geyik motifli hikâyelerimizin sayısı da oldukça çoktur. Daha çok mesnevi 

tarzında yazılan bu hikâyelerin konusu genellikle dinidir. XII.-XIV. yüzyıllarda 

yazılmış anonim bir tefsirde “Hamza ve Geyik” hikâyesine rastlamaktayız. Bu 

hikâyede ele alınan konu şöyledir:  

“Hamza, Hz. Muhammed’in akrabası olduğu için müşrikler ona dokunmaya 

cesaret edemiyorlarmış. Bir gün Hamza’nın ava çıkmasını fırsat bilen müşrikler, 

Hz. Muhammed’e saldırarak onu yaralamışlar. Avda bir geyiğin peşine takılan 

Hamza’ya geyik lisana gelerek şöyle der: “Hamza! Beni niçin takip ediyorsun? 

Senin evinde sana ağır bir iş var.” Bu söz üzerine geyiği takip etmekten 

vazgeçerek geri dönen Hamza, Hz. Peygamber’in başına gelenleri görünce, 

geyiğin konuşmasını Hz. Muhammed’in bir mucizesi olarak değerlendirerek 

Müslüman olur.” 

Bir Kore halk hikâyesi olan Oduncu ile Peri Kızı’nda ise olay şöyledir: “Bir 

zamanlar ormanda, yaşlanmış annesi ile yaşayan fakir bir oduncu varmış. Bir 

gün oduncu ormanda odun keserken avcıdan kaçan bir geyik gelir ve kendisi 

saklanması için yardım ister. Oduncu geyiğe acıyarak onu bir yere saklar. Biraz 

sonra avcı gelip geyiğin bu tarafa geldiğini söyler ve nereye gittiğini sorar. 

Oduncu uzaklara gittiğini söyleyerek geyiği kurtarır. Geyik avcının gitmesinden 

sonra oduncuya teşekkür ederek onun isteğini sorar. Oduncu da fakirlikten hala 

evlenemediğini ve bir eşe ihtiyacı olduğunu söyler. Geyik oduncuya şöyle bir yol 

gösterir. Dolunay gecesi falanca gölde yıkanmak için gökten periler ineceğini ve 

o zaman bir peri kızının uçan elbisesini saklamasını söyler. Oduncu geyiğin 

dediklerini yerine getirir ve uçan elbisesini kaybeden peri kızıyla evlenir. 

Zamanla peri kızı iki çocuk doğurur. Bir gün oduncu gökteki dünyayı özleyip 

ağlayan peri kızına acır. Elbiseye sadece bakacağı sözünü alarak uçan elbiseyi 

peri kızına gösterir. Fakat uçan elbiseyi görür görmez peri kızı hemen uçan 

elbiseyi giyer ve çocuklarını alıp göğe yükselir. Oduncu üzülerek günlerini 

geçirirken o geyiğe rastlar ve geyik çözüm yolunu gösterir. İlk dolunay gecesinde 

su almak için gökten büyük bir kabın ineceğini ve o kaba binerek göğe 

çıkabileceğini söyler. Ve geyiğin dediklerine uyarak oduncu peri kızıyla kendi 

çocuklarına kavuşur.” 

 

Karaçay-Malkar Türklerinin Biynöger destanında Biynöger yaşadığı bölgede 

meşhur bir avcı olarak bilinmektedir. Hemen her gün dağlarda geyik ve dağ keçisi 

avlamaktadır. Öte yandan bu durum, geyiklerin ve dağ keçilerinin koruyucusu 

olan Apsatı’nın hoşuna gitmemektedir. Çünkü Biynöger gereğinden fazla 

avlanmakta, geyiklerin ve dağ keçilerinin neslini tüketmektedir. Apsatı bu 

yüzden Biynöger’i cezalandırmaya karar verir. Bir zaman sonra Biynöger’in 
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ağabeyi ölümcül bir hastalığa yakalanır. Onun iyileşmesi için bir dişi geyiğin sütü 

gerekmektedir. Biynöger bu dişi geyiği bulmak için dağlara çıkar. Bir süre sonra 

aradığı dişi geyiği bulur ve günlerce onun peşinden dolaşır. Biynöger dişi geyiğin 

peşinden giderken her nasılsa kendisini yalçın kayalıkların tepesinde bulur. Fakat 

oradan aşağıya inmesi mümkün değildir. Biynöger on beş gün boyunca yalçın 

kayalıkların tepesinde aç ve susuz yaşamaya çalışır. Aşağıya inmenin imkânı 

olmadığını anlayan Biynöger daha fazla dayanamaz ve sevgilisinin de 

telkinleriyle kendisini kayalıklardan aşağı atar. Bütün bu olan biteni en başından 

beri Apsatı planlamıştır. Biynöger’i günlerce peşinden koşturan geyik ise aslında 

Apsatı’nın kızı Fatima’dır. Fatima, Biynöger’i yalçın kayalıkların tepesine 

getirmiş, aşağıya inilmesi mümkün olmadığından, onu çaresiz bırakmış, 

gereğinden fazla avladığı geyiklerin bedelini hayatıyla ödetmiştir. 

 

Kococaş destanında ise Kococaş ile dağların sahibi, geyiklerin ve dağ keçilerinin 

koruyucusu “Sur-Eçki”nin, yani insanoğlu ile tabiatın mücadelesini 

anlatılmaktadır. Kococaş, avladığı hayvanlarla bütün bir kabilesini doyuran, 

bunun uğrunda neredeyse bütün zamanını dağlarda geçiren usta bir avcıdır. 

Kococaş o kadar çok geyik avlamıştır ki neredeyse geyiklerin soyunu kurutmak 

üzeredir. İşte bu sebeple geyiklerin koruyucusu Sur-Eçki tarafından lânetlenir. 

Sur Eçki, Kococaş’ın, peşinden gelmesini sağlayarak onu yüksek bir dağın 

tepesine çıkarır. Kococaş bu yüksek dağın tepesinde, yalçın kayalıkların arasında 

Anadolu köylerinde hâlâ birçok alageyik efsanesi anlatılmaktadır. 
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sıkışıp kalır ve aşağıya inemez. Çaresiz kalan Kococaş nihayetinde kendisini 

kayalıktan aşağı atarak hayatına son verir. 

 

Alageyik efsanesine göre Serçeme köyünde dağ keçisi ve geyik avına çok meraklı 

bir genç yaşarmış. Dağ keçisi ve geyik avından başka bir şey düşünmeyen bu 

genç her zaman Serçeme kayalıklarında geyik avına çıkarmış. Serçeme’de de 

güzel bir kız yaşarmış. Avcının gönlü avından sonra bu kıza düşmüş. Serçeme 

köylüleri durumu anlayınca delikanlıyı geyik avından vazgeçirip bu kızla 

evlenmesi için kandırlar. Düğün gecesi genç, Serçeme kayalıklarında geyik 

seslerini duyunca gelini teli duvağı ile orada bırakır, silahını kapıp geyiğin peşine 

düşer. Mevsim kış olduğu için kayalıklar su içindeymiş. Geyiğin peşinden giden 

genç Serçeme kayalıklarındaki oyuklardan birine düşer. Her taraf buzla kaplı 

olduğu için oyuklardan çıkamaz ve donarak ölür. 

Anadolu'nun dağlık, ormanlık bölge halkı arasında ve özellikle Toroslar’ın Gâvur 

Dağları'nda alageyikle ilgili ağızdan ağza dolaşan zengin bir edebiyat vardır. 

Bunlar zaman zaman âşıklar tarafından dile getirilmiş, yazarlar tarafından kaleme 

alınarak işlenmiştir. Hatta bu hikâyelerin bazı halk türkülerinin doğuşuna zemin 

hazırlayanları da olmuştur.  

 

Ben de gittim bir geyiğin avına 

Geyik çekti beni kendi dağına 

Tövbeler tövbesi geyik avına 

Siz gidin kardaşlar kaldım kayada 

 

diye başlayan ve avcının ağzından söylenen bu türkü, yavrusunu avlayan ana 

geyiğin intikam almak için avcıyı peşinden sürükleyerek bir uçurumdan 

düşürmesi üzerine yakılmıştır. 

 

Geyik motifini anonim halk edebiyatı eserlerinde de görmekteyiz. Geyikle ilgili 

bilmece ve mâniler düzülmüştür.  

 

Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir bir su içer. 

Bağırır oğlak gibi 

bilmecesinde olduğu gibi,  

Geyik atladı taştan 

Gözlerim dolu yaştan 

Kız senin güzelliğin 

Çıkardı beni baştan 

gibi mânilere de rastlanır. 
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Geyik motifinin Türk edebiyatında mesnevi tarzında yazılan destanî hikâyelerde 

kullanıldığı görülmektedir. Bu destanlardan biri de “Geyik Destanı”dır. 

5. Sembol Olarak Geyik 

Birçok kültürde ve mitolojilerde dişil sembolün karşılığı olan kült hayvan olan, 

Anadolu’nun Kibele’sinden dönüşen Ay ve Avcılık Tanrıçası Artemis’in, Hitit, 

Hurri kültürünün, Noel Baba’nın simgesi olan geyik, arketipsel sembolizm 

açısından da kişisel yolculuğuna çıkan kahramanın içindeki kendi animasıdır. 

Özellikle geyik ile ağacın birlikte anılması da geyiğin ana tanrıçaya yönelik bir 

sembol olduğunun göstergesidir. 

Geyik sembolünün kullanımına tradisyonlardan şu örnekler verilebilir: 

– İrlandalı Tuan Mac Cairill öyküsünde, onun, reenkarnasyonu temsil 

etmek üzere dönüştüğü hayvanlardan biri olan geyik. 

– Altay Türkleri tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik. 

– Maya tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik. 

– Pueblo Kızılderilileri tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik. 

– Buryat şamanı başlığındaki üçlü geyik boynuzları. 

– Budist tradisyonda bodhisattva halini temsil eden altın geyik. 

 

Kullanıldığı tradisyona göre farklı anlamlara gelen sembolün tradisyonlardaki 

başlıca anlamları şöyle açıklanabilir. 

 

1.Reenkarnasyonu simgeler. Sembolün bu anlamda kullanılmasının ana nedeni 

geyiğin sık sık boynuz değiştirmesidir. 

2. Spirituel aydınlanmayı simgeler. (NeoSpiritüalist Yaklaşımla, Ezoterik 

Bilgilerin Işığında Semboller – Alparslan Salt) 

 

Geyik motifi Hannibal adlı dizide de bir nevi dönüşüm simgesiyle karşımıza 

çıkmaktadır. Dizideki Will Grahm karakteri halüsinasyon şeklinde sık sık bir 

geyik görmekte ve bazen geyiğin peşinden gitmekte bazen sadece geyiği 

izlemektedir. Dizinin diğer karakteri Hannibal’ı ara ara geyik boynuzlu olarak 

görmekte ve kendi kötülüğünü hissettiği anlarda kendisini de geyik boynuzlu 

hissetmektedir. Bu durum karakterin geyik boynuzunu kötülük simgesi olarak 

gördüğünü göstermektedir.   
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SONUÇ 

 

Sonuç olarak geyik motifi, Türk, Moğol, Kore gibi pek çok millet tarafından 

kullanılmış, pek çoğu için ongun sayılmıştır. Moğollar geyiği ataları olarak 

saymışlardır. Geyik motifi Dede Korkut Hikâyelerinde, manilerde, bilmecelerde, 

halk hikâyelerinde, masallarda ve destanlarda kullanılmıştır.  
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EVRENİN ANAFORU 

NEDİR BU KARA DELİK?  

NE ZAMAN ORTAYA ATILDI?*
 

 

Alperen TURAN 
 

ara delik, yeni ortaya atılmış bir terimdir. Bu terimi, 1969 yılında 

Amerikalı bilim insanı Jhon Wheeler kullanmıştır. Wheeler, 

yaklaşık iki yüz yıl öncesinde kökleri atılmış ışık hakkındaki iki 

farklı kuramı dikkate alarak, kara deliği bu fikirlerin görsel betimlemesi 

için olarak tasavvur etmiştir. Bu kuramlardan ilki, Newton’ın da 

savunduğu ışığın parçacıklardan oluştuğu iddiasıdır. Diğeri ise ışığın 

dalgalardan oluştuğu yönündeki görüştür. Bugün bu iki görüşün de doğru 

                                                           
*Künye: Turan, Alperen (2020). “Evrenin Anaforu: Nedir Bu Kara Delik? Ne Zaman Ortaya 

Atıldı?”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 74-77. 

K 

Ortadan kaybolabileceğim küçücük bir yer arıyordum. İçine düşebileceğim bir 
delik istiyordum; beni yok edecek bir kara delik. 

R. C. PALACIO 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artist_impression_of_a_supermassive_black_hole_at_the_centre_of_a_galaxy.jpg&psig=AOvVaw3r2S-w2QYNDRDCNYVogT-6&ust=1599058993766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi-0ZCdyOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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olduğu bilinmektedir. Nitekim ışık hem dalga hem de dalga parçacığı 

olarak nitelendirilebilir.  

 

Uzun süre sonsuz hızda hareket ettiği düşünüldüğü için ışığa kütle 

çekiminin etki etmeyeceği görüşü hâkim olsa da Roomer’ın ışığın sonlu 

hızda gittiğini keşfetmesi ışık üzerinde kütle çekiminin önemli bir etkiye 

sahip olduğunu göstermiştir. Bundan yola çıkarak Jhon Michell 1783 

yılında yayımladığı bir makalesinde yeterli ölçüde yoğun ve kütleli bir 

yıldızın, ışığın kaçamayacağı ölçüde kütle çekimi alanına sahip olduğunu 

yazmıştır. Ona göre, yıldızdan yayılan ışık, çok uzağa gidemeden yıldızın 

kütle çekimi kuvvetince geri çekilmelidir. Bu durum da ışığı bize hiçbir 

zaman ulaşmadan geri dönecek başka yıldızların da var olduğunu 

düşündürmüştür. Çünkü ışık bize ulaşmasa da biz bu kütle çekimini 

hissedebiliriz. Bugün bu tür cisimlere kara delik diyoruz ki gerçekten de 

böyleler. 

  

PEKİ, NASIL OLUŞTU BU KARA DELİKLER? 

 

Kara delikler evrendeki en tuhaf varlıklardan biridir. Yıldızlar, kendi yer 

çekimleri nedeniyle büyük gaz bulutlarının çökmesiyle oluşan çoğunluğu 

hidrojen içerikli büyük ağırlıktaki madde yığınlarıdır. Yıldızlar, nükleer 

füzyon çekirdeklerinde yüksek miktarda enerji saçarak hidrojen atomlarını 

helyuma dönüştürür. Işıma halindeki bu enerji, kütle çekimine karşı itme 

yaparak iki kuvvet arasındaki hassas dengeyi sağlar. Çekirdekte füzyon 

olduğu sürece yıldız da kararlı kalır. Bizim Güneş’imizden daha yüksek 

kütlede olan yıldızlarda, çekirdekteki ısı ve basınç daha ağır elementlerin 

oluşmasını sağlar: Ta ki demire dönüşene kadar. Demir önemli bir miktara 

ulaşıncaya kadar merkezde birikir ve ışımayla kütle çekimi arasındaki 

denge birden kırılıverir ve çekirdek çöker. Yıldız saniyenin küsuratı bir 

surede ışık hızının çeyreği kadar bir hızla çekirdeğe daha çok kütle 

sıkıştırarak içe doğru patlar. Bu olay tam olarak, süpernova patlamasında 

yıldızın ölmesiyle evrende bulunan demirden de ağır diğer elementlerin 

oluştuğu andır. Bu da bir nötron yıldızı meydana getirir ya da yıldız 

yeterince kütleliyse çekirdekteki tüm kütle bir kara deliğe çöker. Eğer bir 

kara deliğe bakarsanız göreceğiniz asıl şey, olay ufkudur. Olay ufku, hep 

aynı yerde sabit bir şekilde durur ve döner: Tıpkı polisten kaçmaya çalışan, 

yakalanmayan fakat aynı zamanda bir türlü gözden kaybolamayan biri 

gibi. Olay ufkunu geçen bir şeyin kara delikten kurtulması için ışıktan daha 
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hızlı gitmesi gerekir. Çünkü ışıklar da kara delikten kaçamaz. İşte bu 

yüzden kara delikler siyah görünür.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KARA” KISMINI GÖRDÜK ‘DELİK’ KISMI NEREDE? 

 

Kara deliğe baktığımızda dışarıdan kapkara bir kısım görüyoruz. Bizim 

gördüğümüz “kara” kısım olay ufku ise “delik” kısmı nerede? Tekillik mi? 

Kara delik, sonsuz derecede yoğun olabilir. Yani kara delikler, yüzeysiz 

ve hacimsiz olarak uzaydaki tek bir noktada yoğunlaşabilir. Yine de 

şimdilik bundan emin değiliz. Kara delikler, şüphesiz daha farklı bir şey 

de olabilir. Yalnız bu karadelikler elektrikli süpürge gibi çevresindeki her 

şeyi çekmez. Örneğin Güneş’in yerine büyük bir kara delik koyduğumuzu 
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düşünelim: Dünya’mız için değişen pek de bir şey olmazdı, tabii öldürücü 

bir donma olayından başka. 

     

 

PEKİ, BİR KARA DELİĞE DÜŞERSEK NE OLUR? 

 

Zaman anlamı kara delik çevresinde farklıdır. Dışarıdan olay ufkuna 

yaklaştıkça zaman ağırlaşır, yavaşlar. Hatta bir süre sonra bir noktada 

kalmış ve donmuş bir şekilde gözükürsünüz. Öte yandan bir kara deliğe 

düştüğünüzde, evrenin geri kalanını hızlı sarılmış bir kaset gibi 

izleyeceksiniz, tıpkı geleceği seyreder gibi. Şimdilik daha sonrası için ne 

olur bilmiyoruz. Bunun için iki ihtimal var gibi duruyor: Birincisi çabucak 

ölürsünüz. Kara deliğin kütlesi öyle yoğundur ki, birkaç santimlik çok 

küçük mesafelerde bile kütle çekimi, insan bedeninin farklı noktalarına 

dayanabilme sınırından milyonlarca kat daha fazla bir kuvvetle basınç 

uygular. Hücreleriniz lime lime ayrılır. Sonunda sıcak bir plazma akımına 

dönersiniz. İkincisi ise çarçabuk ölürsünüz. Olay ufkunu geçer geçmez bir 

ateş duvarına çarpar anında yok olursunuz. İki seçenek de bakıldığında bizi 

pek mutlu etmez sanırım. 

 

KARA DELİKLERİN HEPSİ AYNI BOYDA MIDIR PEKİ? 

Ne kadar kısa surede öleceğiniz kara deliğin kütlesine bağlıdır. Küçük bir 

kara delik sizi çok kısa bir sürede plazma akıntısına döndürebilirken, süper 

kütleli bir kara delikte yoğunluk sizi epey gezdirecektir. Bu durumun 

“Tehlikeden ne kadar uzaksanız o kadar fazla yaşarsınız.” özdeyişine bir 

örnek olduğunu söyleyebiliriz. Kara delikler farklı kütlelerdedir. 

Güneş’ten katça büyük, yıldız kütleli kara delikler de vardır. Şu anda 

bilinen en büyük  kütleye sahip süper kara delik Güneş’in 40 katı kütleye 

sahip “S5 0014+81”dir. Çapı 236.7 kilometredir. Yani Güneş ve Plüton 

arası mesafenin yaklaşık 47 katıdır. Ama bu tür devasa kara delikler ne 

kadar güçlü olsalar da Hawking Işıması adlı bir süreçle buharlaşıp yok 

olacaktır. Başka bir deyişle, bir kara delik yaşamının son noktasına 

geldiğinde milyarlarca adet nükleer enerji bombası kuvvetinde bir 

patlamayla ışıyıp gider. Tabii böyle söylerken dile kolay gibi gelse de 

bildiğimiz en büyük  kara deliğin buharlaşması yaklaşık bir googol yıl alır, 

bu da 1 sayısının arkasına yüz tane sıfır eklemek demektir. Bu kara deliğin 

buharlaşması sırasında evrende kimsenin olmayacak olması bir miktar 

üzücü. Evren o zamandan çok daha önce yaşanılmaz bir hâle gelecektir. 
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ÖZDEMİR ASAF’TA “İNSAN”DAN 

“EVREN”E BAKIŞ
*
 

       ELİF KIZILKAYA 

Özet 

Cumhuriyet Dönemi’nin önemli şairlerinden Özdemir Asaf; eserlerinde insanı, tüm duygu 

ve düşünce dünyası ile almıştır. Şairin gerek şiirlerinde gerek nesirlerinde etkili lirik ve 

didaktik anlatımının yanı sıra dikkat çeken önemli noktalardan biri de yazılarının arka 

planında felsefî dünyasının yansımalarının görülmesidir. Asaf, insanı bütün yönleri ile ele 

alırken, dolaylı olarak evrendeki yerini ve diğer unsurlar ile bağını da sorgulamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Özdemir Asaf, tema, evren. 

                                                           
*Künye: Kızılkaya, Elif (2020). “Özdemir Asaf’ta ‘İnsan’dan ‘Evren’e Bakış”. Simit Çay Betik, S. 

2, s. 78-89. | Doktora [Anadolu Üniversitesi] 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ntv.com.tr/sanat/sair-ozdemir-asafin-95-dogum-gunu,M--aO0ZDmke6RTPYxS3Iug&psig=AOvVaw3gsFRWFJHSiAwx-uS-yLi3&ust=1599210553583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiyp-LRzOsCFQAAAAAdAAAAABAE
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Abstract 

Özdemir Asaf, a significant poet in the Republican Period, deals with the human being 

with his world of emotions and thoughts. Besides his didactic telling both in his poems 

and proses, one of themost outstanding points is to see the reflection of his world of 

philosophy in the background of his writing. While handling the human being with all his 

aspects,  Asaf indirectly questions both his place in the universe and the bond with the 

other elements.  

Key Words: Turkish Literature, Özdemir Asaf, theme, universe. 

Giriş 

Evren kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde, gök bilimi terimi olarak “Gök 

varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos.”; genel isim olarak “Düzenli 

ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar.” şeklinde 

tanımlanmıştır.(Türkçe Sözlük: 838) Kelimenin halk ağzında ve mecaz anlamda 

farklı kullanılışları da mevcuttur. Kelimeye, Türkçenin birçok dönemindeki farklı 

eserlerde rastlamamız mümkündür. Bu eserlerde kelimenin farklı anlamlarda 

kullanıldığını da görmekteyiz. Evren, bütün olarak ya da içindeki parçalar ile 

(görünen, bilinen ya da göremediğimiz, bilinmeyen unsurları ile) edebiyatımızın 

birçok dönemine ve bu dönemlerdeki birçok farklı türde esere konu olmuştur.  

Geçmişten günümüze tarihsel dönemlerdeki süreç ile içinde yaşanılan dönemdeki 

sosyal ve siyasî gelişmeler; dil ve kültürü, doğal olarak da edebiyatı etkilemiştir. 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Kurtuluş Savaşımız ile tohumlarını atmış; 

Cumhuriyet’in ilânından sonraki siyasî, sosyal ve kültürel yaşamdaki adımlarla 

beraber şekillenmiştir. Bu dönem Türk Edebiyatı, 1920’li yıllardan günümüze 

kadar uzanan bir çizgi teşkil eder. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli isimlerinden 

Özdemir Asaf, dönemin ilk evresi olan 1920-1940 yılları arasında ismini 

duyurmuştur. 1939 yılında ilk çevirisi ile edebiyat dünyasında yer almıştır. 

Edebiyat hayatına çevirileri ile başlayan şair; şiirleri, öyküleri, etika türündeki 

özdeyişleri, mektupları ve denemeleri ile edebiyat dünyasında ses getirmiştir. 

Sanatçının sanat anlayışını etkileyen birçok şair olsa da döneminde herhangi bir 

edebî topluluğa bağlı kalmamıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı isimli 

eserinde İnci Enginün şairi, “Garip akımı dışında müstakil bir isim” olarak 

değerlendirir.(Enginün, 2002: 59) Behçet Necatigil,  Edebiyatımızda İsimler 

Sözlüğü isimli eserinde Özdemir Asaf’ın sanat anlayışından şu şekilde 

bahsetmiştir:‟…Şairdeki ikinci kişi problemini, ikinci kişi ile kendi arasındaki 

bağlantıları çeşitli yönlerden derinleştirdiği, yaşayışını dolduran davranışları 
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soyutlaştırarak bir düşünme planına yükselttiği, bunu yaparken de 1950 şiirinin 

ortak biçim anlayışından ayrı, özel bir dil kullandığı görülür; çelişmeli, oyunlu 

bir mantık düzeninde mısra sayısını çok kere en aza indirdiği de olmuştur.” 

(Necatigil, 2006: 329) Özdemir Asaf, sanat hayatının başlarında, Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında birçok şairi etkileyen “memleket edebiyatı” akımına uzak kalmamış 

fakat daha sonraki ürünlerinde çoğunlukla bireysel çizgide devam etmeyi tercih 

etmiştir. Şiirlerinde ve nesirlerinde insanı duygu ve düşünce boyutunun tüm 

yönleri ele alan şair, doğa ve insan arasındaki bütünselliği de göz ardı etmemiş 

ve okurlarına sunmuştur.      

Özdemir Asaf’ın Eserlerinde Evren Teması 

Özdemir Asaf’ın şiirlerinde insanın duygu ve düşünce dünyasına dair birçok 

kavramı görmek mümkündür. Yazmaktan çok okumaya önem veren şairin geniş 

bir düşünce sistemi vardır. Nesirlerinde de şiirlerinde de düşüncelerinin felsefî 

arka planından izler buluruz. Asaf’ın sanatında dikkat çeken noktalardan biri 

kavramsal ikiliklere sık sık başvurmasıdır: sen-ben, yaşam-ölüm, sevinç-hüzün, 

hareket-durgunluk, gelecek-geçmiş, kavuşmak-ayrılmak, sevgi-nefret, duygu-

düşünce gibi. Bu kavramları müstakil şekilde anlatan şair zamanla okuyucuya 

onların bir bütün olduklarını ve ayrı düşünülmeyeceklerini hissettirir. Şairin 

çocukluğundan, gençlik yıllarından izler bulduğumuz ilk şiirlerinde insanı kendi 

kimliğindeki ben ile anlattığını görürüz: 

…Bir devlete benzetiyorum kendimi. 

İşim gücüm bitmeyor. 

Bir türlü yerleşemeyorum odamda… (Asaf, 2016a: 53) 

İkinci kişinin duygu dünyasını kendine indirgeyişine sitem eder. Fakat bu sitem 

aslında yol gösterici bir mahiyet taşır: 

…Karanlık geceleri harcama sevdalarına 

Bırak biraz da başkalarının olsun duygululuk. 

… 

Senin aşkın birinci olsun istiyorsun 

Sımsıkı sarılmışsın karanlıklarına.... (Asaf, 2016b: 98) 

Zamanla ben ve sen şahıslarındaki ayrılık biter, şair düşüncelerini ikinci kişinin 

şahsında anlatmaya başlar. Duygu dünyasının yansımalarını sen’e yükler. Asaf’ın 

sanatındaki en belirgin noktalardan biri budur. Sen Sen Sen isimli şiir kitabındaki 
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birçok şiirinde “sevgili” olarak gördüğümüz ikinci tekile zamanla bütüncül bir 

misyon yükler: 

Kim o, deme boşuna.. 

Benim, ben. 

Öyle bir ben ki gelen kapına; 

Başdan-başa sen. (Asaf, 2016a: 73) 

Şairin ben’den yola çıkarak sen’e ulaşma yolculuğuna doğayı da katması ile 

şiirlerinin muhtevası daha da bütüncül bir boyut kazanır. Doğa ve daha da geniş 

bir kavram olarak kâinat onun düşünce dünyasının sahalarından biridir. Şairin ruh 

dünyasının yansımalarının kişilerden doğaya yansıdığını görürüz. Ayrı 

düşüşlerin çözümünü arayan şaire göre, bireyi doğadan ayrı düşünemeyiz. Ben, 

sen ve evren’in birlikte söyleyeceği sevi türküleri zıtlıkları ortak paydada 

buluşturacaktır. “Islık” şiirinde bu durum şu şekilde ele alınmıştır: 

Ben benden de başlar, ben senden de başlar. 

İlgi dışından da, içinden de başlar. 

Senden, benden, ondan sevi türküleri 

Giderek yayılır, evrenden de başlar. (Asaf, 2016a: 313) 

 

Evrenin bir parçası olarak doğa, onun yaşama arzusunun bazen de bu arzudan 

uzaklaşıp karamsarlığa düştüğü anların yansımaları için bir araç olur. Asaf, bazı 

şiirlerinde evrenin bir parçası olan doğa unsurları ile uyum içinde yaşamanın 

yollarını bulmak gerektiğini savunmuştur. Doğa ve insan arasındaki uyumu 

anlatırken güçlü ve nitelikli tamlamalar kullanmıştır. “Epigram” isimli şiirinde 

fiziksel benzeşim ile giriş yaptığı kompozisyon, insanı bütünden ve genelden 

ayıran özellikleri ile tamamlanmıştır: 

 

Denizde balık adam, 

Havalarda kuş adam 

Bu ne gidiş, nicesin. 

Düş adam, buluş adam. (Asaf, 2016a: 59) 

 

Doğa, geçmişten günümüze edebî eserlerin önemli ve önde gelen temalarından 

olmuştur. Doğa unsurları, bütün ve parça olarak insana benzerliği ile insanın 

fiziksel ve ruhsal dünyasının aynası olarak hafızalarda yer etmiştir. Asaf’ta da 

durum bu şekildedir. “Dün Yağmur Yağacak” isimli öykü kitabında bu 
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benzetmelere sık rastlarız: “… dağları, gölleri, kıyıları, yeşillikleriyle… şehirleri, 

insanları, sevgileri, incelikleri ve güzellikleriyle…” (Asaf, 2004a: 157) Doğanın 

muhteşem dengesinin farkında olan şair, bu sebeple insandaki anatomik ve 

zihinsel dengenin dile gelmesinde de bu durumun yardımına başvurur. “Düşünsel 

Doğa” şiirinin bir kısmına göz atalım: 

 

Ateşin, güneşin 

Yansıdığı yerde, 

Değil aklın-başın 

Uyandığın yerde; 

Kendinden de güzel. (Asaf, 2016a: 305) 

Şiirlerinde deniz, toprak, su, ateş, rüzgâr, dağ, çam, mehtap, taş, bitkiler, 

hayvanlar gibi birçok tabiat unsurunun ismi geçer. Bu unsurlar insanı 

tamamlayan birer parça olarak görülür. İnsanın sevinçten hüzne, öfkeden özleme 

birçok duygusunun yansımaları bu unsurlar aracılığı ile ses bulur. “Boğaz 

Gezintisi” isimli şiirinde geçmişe olan özlemini doğa unsurlarını kullanarak 

anlattığını görüyoruz: 

Ne günlermiş, ne günlermiş 

Yıldızlar, mehtab, çamlar altında. 

Yıldızlar, mehtab, çamlar altında. 

Ne günlermiş, ne günlermiş. 

Geçip gitmiş! (Asaf, 2010a: 62) 
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Şairin insanın mücadelesine ve evren ile uyumlu ilişkisine, inancına dair iyimser 

tavrı, bazen karamsarlığa dönüşür ve bu karamsarlık içinde insanın kaçma 

isteğini dile getirir.  Çözümü kaçmakta bulur:  

 

Uzağa değil, usta 

Öteye hep öteye gitti; 

Yalnızlığı ondandır. (Asaf, 2016b: 381) 

Bu karamsarlık içinde şair ayrılığı, ölümü daha çok düşünmeye başlar. Geçmişe 

özlem duyar. İnsanın en fazla genç iken hissettiği büyük heyecanların, aşkların 

yerini zaman içinde karamsarlık ve ölüm korkusu duyguları alır:  

Geleceğim, bekle dedi, gitti..  

Ben beklemedim, o da gelmedi.  

Ölüm gibi bir şey oldu..  

Ama kimse ölmedi. (Asaf, 2016b: 184) 

Şair, 1970’li yıllardaki çizgisinde hayat kavgası ve ölüm üzerine daha çok 

eğilmeye 

başlar. Bu dönemde yapmış olduğu seyahatler de şairin evren üzerine daha çok 

düşünmesinin bir sonucudur. Ölüm ile yaşam kavramlarını karşılaştırır; bu 

durumun 

bazen metafizik bir çizgiye kaydığı olur. 1975 yılında yayımlanan Çiçekleri 

Yemeyin 

isimli şiir kitabında yer alan ‟Uyumak”isimli şiirinde bu yönelimi görmekteyiz: 

Uyku adı altında beni yoklamaz ölüm, 

Neleri yaşadımsa uyanıklıkta gördüm. 

Uyurken geçenlerin sormadım adlarını, 

Kaçı kaça böldümse yaşanırlıkta böldüm.. (Asaf, 2016a: 311) 

Her insanın duygu ve düşünce evreninde yaşaması olası olan savaştan galip 

çıkması için dış dünyaya, evrene başvurması kaçınılmazdır. Asaf’ın şiirlerinde de 

insanın kendi ile muhasebesi, toplum ile muhasebesi ve evren ile muhasebesi 

çizgisi baştan sona doğru giderek kalınlaşır. Şair insanın iç çatışmaları ile 

evrendeki unsurların çatışmaları ile benzerlik kurar. Nasıl ki evren devamlılık 

ilkesi gereği parçaları arasında denge kurmak zorunda ise insan da 

çatışmalarından galip çıkıp duyguları ve düşünceleri arasında denge kurmak 
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zorundadır. Şairin insanın evrenin bir parçası olduğunu hissettirdiği ve yukarıda 

belirttiğimiz benzetmeleri gördüğümüz önemli şiirlerinden biri de “Şiirsel 

Sibernetik”tir: 

Evren’de 

Bir rastlantı’da 

Buluşma’nın adıdır  

Sevi. 

Bu benzerlik çerçevesinde kurulan bağ, şiirin devamında aşamalı şekilde devam 

eder. Şiirin bütününe baktığımızda insan ve evrenin felsefesi üzerine de izler 

bulmak mümkündür: 

Sevi’yi 

Bir rastlantının evreni sananlar 

Unuturlar tükem denen 

Bir devi. 

 

Rastlantı’yı 

Bir sevinin evreni sananlar 

Unuturlar insan denen 

Bir ev’i. 

Şair şiiri didaktik bir şekilde bitirirken çoğu şiirinde gördüğümüz gibi kendi 

düşünce dünyasından hareketle okuyucu zihinsel bir sorgulama sürecinin içine 

bırakır:  

Düşünün derler büyükler küçüklere 

O zamanki kendilerini unutanlar 

Düşünmediklerinden 

Yarınki bir işlevi. (Asaf, 2016b: 110) 

 

Evrende gördüğümüz ve görmediğimiz varlıklar ya da nesneler üzerine 

sorgulayış şairin nesirlerinde de vardır. Şairin nesirlerinde sanat yapmaktan daha 

çok okuyucuyu bir düşün selinin içine çektiğini ve yukarıda da belirttiğimiz gibi 

zihinsel bir sorgulama sürecine bıraktığını daha açık şekilde görürüz. Çoğu 

zaman bu süreçte kendi eleştirilerini de aktarır. Yuvarlağın Köşeleri isimli etika 

örneklerinin olduğu kitabından bir bölüme bakalım: 
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“Öğretmenlerimizden biri: 

—Tanrı o kadar büyük, o kadar büyüktür ki, insan göremez, demişdi. 

Başka bir öğretmen de: 

—Mikrop o kadar küçük, o kadar küçüktür ki, insan göremez, demişdi. 

Başka öğretmenlerimiz de, iyilik, doğruluk, kahramanlık, yüreklilik, vatan, 

nüfus... gibi göz ile görülmeyen, el ile tutulmayan kavramlar üzerinde düşünmeye 

zorlamışlardı. 

Sonra, bizlere, görebileceğimiz, tutabileceğimiz, taş, demir, tahta, yaprak, toprak 

gibi şeyleri gösterip öğrettiler. 

Şimdi bakınıyorum da.. Görüp öğrendiklerimizden çok görmediklerimiz bizleri 

bugün de tartışmalara sürükleyor. 

Görülmeyenleri öğretmeye çalışırlarken bizleri görülenlerle mi oyaladılar yoksa! 

Yoksa görülenleri öğretmek isterlerken görülmeyeceklerle mi oyaladılar 

bizi?”(Asaf, 2004: 39) 

 

Asaf, felsefe okumayı ve bilmeyi, kendi sanatının yapı taşlarından biri olarak 

görür. “Felsefe bilmeyen beni ne övebilir, ne yerebilir.” (Asaf, 2004: 116) diyen 

şairin şiirlerinin ve nesirlerinin düşünsel bir alt yapısı, felsefesi vardır. Özdemir 

Asaf’ta varoluşçuluk akımının izlerinden bahseden Gökay Durmuş, şairin bu 

zengin düşünce dünyasındaki sorgulamaları sonucunda vardığı noktanın 

egzistansiyalizm (varoluşçuluk) olduğunu söyler: “Özdemir Asaf, felsefî bir 

sistem olarak egzistansiyalizm’in adını anmamışsa da dikkatli bir okur, onun 

şiirinde sen’i merkez alırken, egzistansiyalist bir yaklaşım sergilediğini 

gözlemleyebilir.” (Durmuş, 2013: 62) 

 

Edebiyatta varoluşçuluk; 

tamamıyla varoluşçu felsefe 

üzerine oturtulan ve insanın 

varoluş problemini edebiyat 

yoluyla geniş kitlelere aktarmayı 

esas alan bir sanat/edebiyat 

akımıdır. Akımın önemli 

temsilcilerinden J. P. Sartre, 

egzistansiyalizmi şu sözleriyle 

açıklar: “İnsan, bütün bir 

dünyadır; her yerde vardır, her 

yerde hareket halindedir, her 

Varoluşçuluğun öncülerinden Sartre 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nazlisenol.wordpress.com/2015/03/19/yoksa-gordugunuz-sadece-bir-fransiz-garsonu-mu/&psig=AOvVaw1Ag-ej36fIvt-Kr5dZDIpf&ust=1599211977428000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDpooDXzOsCFQAAAAAdAAAAABAI
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şeyden sorumludur.”(Sartre,1960: 4). Egzistansiyalistlerin bazılarına göre, “Bir 

kimse soyut bir fert olarak, insanlığını yaşayamaz. O, ancak başkaları vasıtasıyla 

ve başkalarında var olur; ve karşılıklı insanî bağlarla bir arada bulunma 

sayesinde existenz‘inin hakikatına erer.” (Magill, 1992: 76) Bu sisteme göre, 

yaşamını başkalarından ve evrenden soyutlayamayan insanı, hayatta bir 

mücadele beklemektedir. Asaf’ın  “Yanılgı” şiirinde varoluşçuluğun temelini 

oluşturan bireyin kendinden başkalarına doğru yolculuğu; insanın kararlarında 

özgür olması gerekirken bir yandan da onu diğer insanlardan ve evrendeki 

oluşlardan ayrı düşünememe durumu göze çarpar: 

 

Kendimizden bir adadayız, 

Dört- yanımız başkalarından. 

Aynı önemli kapıdan giriyoruz, 

O eski, o beyaz kapıdan 

 

Başkalarından bir adadayız, 

Dört-yanımız biz-gibi insandan. 

Aynı önemsiz kapıdan çıkıyoruz, 

O eski, o kırmızı kapıdan. (Asaf, 2016a:117) 

Varoluşçulukta aslolan insandır, insan dünyaya geldikten sonra özü oluşur fakat 

insan ve insan dışı evren sık sık mevcut şartlar ekseninde açıklanmıştır. Bu algı 

ekseninde öyle ki bir kuş veya herhangi bir varlığın var olan algı ile 

değerlendirilmesi gerektiği ortak bir görüştür. Varlıklar için ortak kader çizgileri 

vardır. Fakat bu kader çizgilerini şekillendiren asıl varlık insandır: Asaf’ta da bu 

ortaklığı zaman zaman görürüz: 

Doğada ve toplumda ne varsa, canlı cansız, kendilerini bir “gelecek”e 

hazırlayorlar. “Belirli bir gelecek”e..  

Ayrıntı yalnız insanda görülüyor..  

Çok kişi kendilerini.. 

Belirsiz... 

Bir gelecek’e... 

Saklayorlar... ” (Asaf, 2004: 116) 

 

Varoluşçular insanın teklik ve özgürlük yönünü incelerken, dünyaya atılışının bir 

sonucu olarak diğer insanlarla ve tabiatla arasındaki ilişkiyi de incelemişler ve 

insanın kimliğini kazanma sürecinde evrendeki diğer unsurların da payı olduğunu 
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kabul etmişlerdir. Varoluşçulara göre insanın özünü oluşturması bir süreçtir. 

Asaf’ta insanın doğa ile uyumunu, doğa unsurları ile benzer yönlerini ve evren 

içinde doğa ile insanın ayrı düşünülemeyeceği düşüncesini gördüğümüz kadar, 

insanın tabiattaki yerini sorgulayışını da görürüz: 

 

Tabiatın üstüne çıkmak! Bu olur bir şey değil! Tabiatın içine dalmak!.. Ben 

tabiata rahat rahat sığarım. Ama tabiat bana yeter mi? 

Tabiatı yadsımak! 

Bu hiç akıllıca bir iş değil. 

Tabiata tüm uymak. Bu da hiç insanca bir iş değil. (Asaf,2004:170) 

Bu düşünme ve sorgulama süreci sadece evrende görülen âlem üzerine değildir. 

Şairin yazılarında, göremediğimiz fakat varlığından haberdar olduğumuz 

sonsuzluk âleminin kavramlarına da rastlarız. Bu kavramlar üzerinden insanı, 

insanın iyi ve kötü yanlarını, toplumun insana aksettirdiği bilgileri ironik bir 

şekilde sorgular:  

— Cennetin kapısı neye sımsıkı kapalı böyle? 

—İçindekiler kaçmasın deye. 

Öyleyse neden bize başka türlü bellettiler: içindekiler üşümesin diyedir dediler. 

—Cehennemin kapıları neye ardına kadar açık, kaçmayorlar mı? 

—Kaçanlar olmadı değil, ama çabuk döndüler. 

Oysa, onu da bize oraya kimse isteyerek gitmez diye sunmuşlardı. 

Kilidin görevini yeni yeni anlayorum. Bu arada anlamını da. 

Öncekiler bizden yalnız saklamamışlar, şaşırtmacaya da başvurmuşlar.(Asaf, 

2004: 278) 

Evren çok büyük ve karmaşıktır. İnsan bu büyüklükte ve karmaşıklıkta, mücadele 

ederek ve evrenin diğer unsurları ile bir denge kurarak kendi özgürlüğünü ve 

düzenini kurmalıdır. Bu karmaşıklığı en aza indirecek yegâne varlık insandır. 

Varoluşçu yazarlardan Bollnow bu durumu şu cümlesi ile açıklamıştır: “İnsan 

gözlerin idrak etmekten aciz kaldığı bir kaos denizinde bu düzensizlikten zahmet 

ve meşakkatle aparılan küçücük bir düzen adacığıdır.” (Bollnow, 2004, 43). 

Özdemir Asaf da insanın kendi dünyasının dışındaki dünyanın farkındadır.  Şaire 

göre de insan, ben’den ayrı diğer şahısların dünyası ve evrendeki diğer unsurlar 

ile arasında bir denge kurmak zorundadır. Fakat öncelikle birey bu dünyaya 

gönderildiği andaki kendi’ne bir şeyler katmalı, kendi dünyasındaki merdivenleri 
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aşmaya çalışmalıdır. Özdemir Asaf’ça isimli deneme türündeki kitabının “İstenen 

Konu – Dünya” bölümünde bu durumu şöyle dile getirir: 

Olduğu -gibi- kendi kalmayı kolay sanıp, üstüne hiçbir şey bile eklemeyenlere 

hiçbir şey acımasın. Onların çokluk-ağırlığı yüzünden parçalanmıştır. (Asaf, 

2004b: 202) 

Şaire göre hayat bir anlam taşımalı, insan evreni paylaştığı her unsur üzerine 

düşünmelidir. Bu düşünme eylemine öncelikle kendi dünyası ile başlamalıdır. 

Öncelikle ben’in yaşanmışlıklarından çıkarak sen’e kendini tanıma, sorgulama ve 

kurallarını belirlemeye yönelik rehber olmaya çalışan şair, zamanla sen-ben 

ikilemini bir paydada bütün kılar, bu paydada doğru ve güzel olana yönelme ile 

bütün evrenin gerçeğini kucaklayacağını düşünür. Bu gerçeğe sadece duyguları 

ile değil düşünceleri ile sorgulayarak ulaşacağını dile getirir. 

 

Sonuç  

 

Özdemir Asaf, insanı doğumundan ölümüne çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık 

olmak üzere farklı dönemleri ile ele almış; insanı, her dönemde yaşadıkları ve 

yaşayabilecekleri, bu dönemlerin getirdiği kimlik ve kişilik özellikleri ile incelemiştir. 

Bir tiyatro oyunu misali her sahnesi ile “yaşam”ı izlemeye ve anlamlandırmaya çalışan 

şair, bu süreci sanatının ana teması yapmıştır.  Duygularının yanı sıra bir düşünce sistemi 

ile ele aldığı, kendine has dil ve üslûp özellikleri ile süslediği, bazen çok kısa bazen de 

uzun sözleri ile okuyucusuna mesajlar vermiştir. Yazmaktan önce okumaya ve 

araştırmaya çok önem veren şair sadece Türk edebiyatını değil, Dünya edebiyatını ve 

düşünce akımları ile felsefi sistemleri yakından takip etmiştir. Okuyup sorguladıklarını, 

izleyip yaşayıp anlamlandırdıklarını kendi potasında eriten şair kimi zaman nükteli-

mizahi, kimi zaman hicivsel-didaktik bir üslupla okuyucunun kendine göre bir anlam 

çıkarmasını ister.  

 

İnsanı bireysel olarak ele alırken zamanla bütünselliğe ulaşan şair, dış dünyada objeleri 

ve evrenin tüm unsurlarını kullanarak duyguları ve düşünceleri tasvir eder. Birçok eserde, 

evren ve parçaları konusunu görmemiz mümkündür. Dış dünya, sanatçıların sorgulayıp, 

anlamlandırmaya çalışıp kaleme almayı tercih ettiği konular arasındadır. Özdemir Asaf’ın 

evren konusunu salt şekilde ele aldığını söylememiz yanlış olur. Fakat yukarıda 

örneklerle anlattığımız gibi bireyin kendi’sinden sen’e, biz olma yolculuğu çerçevesinde, 

bir parçası olduğu doğayı daha geniş kapsamla dünyayı ve evreni incelemiş; bu geniş 

âlemdeki denge ve dengesizlikleri, uyum ve uyumsuzlukları ortaya koymuş, özünde insan 

olan sanatını evrenden ayrı düşünmemiştir. Bunu yaparken hem lirik hem de düşünsel bir 

anlatım kullanan sanatçı, her ne kadar şair kimliği ile bilinse de bilhassa düşünce 
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dünyasını daha açık gördüğümüz nesirleri ve eserlerinde kullandığı kendine has yapı ve 

içerik özellikleri ile bugün de hâlâ okuruna ulaşabilen ve rağbet gören bir sanatçı 

olmuştur.  
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yüzünün çizgileri varılmak için 

hakikatin sırrına 

boyun damarlarından bir geçit 

benimle geliyor 

gidelim 

büyük şiirler yazılmışlardır 

büyük metinler okunmuşlardır 

sağda solda anlamları 

sağda solda lakırtıları 

daha yüce bir söylem 

daha yüce tanımlar 

kavramlar ve karmaşalar 

birlikte bir şey anlayalım bundan 

bütün bahçeler sende 

toplanmış* demek istiyorum 

“gül müsün nesin?” 

böyle dersem gülersin 

-evrende yeni odalar açılır- 

üç beş bir şey ezberlersin iadeyi 

itibara ama 

-bunların hiçbiri sana yazılmadı- 

varılmış yoldan geri kalınmadı 

dengeler mengeler 

değişir mi değişir 

 

Ferda TARA ÖZTÜRK 

DENGELER MENGELER 
-evrende yeni odalar açılır- 
 

Özgün Fotoğraf: Esra SARAL 
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CARL SAGAN: “KOZMOS” TANITIMI* 

“Kozmos” adlı kitabıyla dünya 

çapında kendinden söz ettiren Carl 

SAGAN günümüzün en tanınmış 

astrofizikçilerinden biridir. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elif SAĞLAM* 

Gökyüzünü düşünürken Ay’ı, yıldızları, Güneş’i, galaksimizi veya 

sonsuzluk diye adlandırdığımız uzayı… Biz insanlar için ne kadar büyük 

olduklarını, ulaşılamaz ya da zamanın ulaşmak için yetersiz kalacağını 

                                                           
*Künye: Sağlam, Elif (2020). “Carl Sagan: ‘Kozmos’ Tanıtımı”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 91-93. 
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düşünürüz. “Kozmos” bunu düşünmekten öteye taşıyıp bildiklerimizin 

adeta gökyüzünde uçuşan küçücük bir toz taneciği olduğunu hissettiriyor 

bizlere. 

Evren hakkındaki bilgilerin 

birikimini, nereden nereye 

gelindiğini okumak, gelecekte 

nerelere uzanabileceğini düşünmek 

bile heyecanlandırıyor insanı. Bilim 

insanlarını incelemeye, araştırmaya 

iten de bu merak ve heyecan duygusu 

olsa gerek. Bilimin halk kitlelerine 

ulaşmasını amaçlayan, 

popülerleşmesi için çaba harcayan 

bilim insanı Carl Sagan da Kozmos 

adlı eserinde evrenin oluşumu, 

gezegenler, yıldızlar ve insan 

soyunun bugünkü teknolojik 

birikime ulaşma hikâyelerini 

anlatıyor. Kozmos’u okurken fizik, 

kimya, astronomi, tarih gibi pek çok 

alanda genel bilgi sahibi olmak 

mümkün. 1980 yılında basılan eser 

hala güncelliğini korumakta. Evrene merak duyan, bilimin evrendeki 

arayışını basit bir dille takip etmek isteyen okurlar için ideal bir başlangıç 

kitabı diyebiliriz Kozmos için. Aynı zamanda Carl Sagan’ın bilgiyi, hikâye 

yeteneğini kullanarak sunmasının kitabı bir çırpıda okunur kıldığını 

söylemek gerek. Eserde evrenin öyküsü on üç bölümde anlatılmış. Kitabın 

son kısmı da anlatılarla ilgili pek çok görselden oluşmaktadır. Kozmos’u 

okurken uçsuz bucaksız bir evrende dolaşacak, bir bölümde Venüs’te bir 

bölümde Mars’ta başka bir bölümde Voyager 1 ve Voyager 2 adlı uzay 

gemileriyle Jüpiter’e, Uranüs’e, Neptün’e ve Güneş Sistemi dışındaki 

yıldızlar okyanusuna doğru yol alacaksınız. Bu arada sevgili okurlar, 

eserin de temele aldığı konulardan biri olan “Farklı gezegenlerde hayat 

olabilir mi?” sorusuna cevabı, hem Kozmos’u okuyup hem de dilerseniz 
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NASA’nın internet adresi üzerinden Voyager 1 ve 2’nin yolculuğunu takip 

ederek arayabilirsiniz.  

Sagan, bilimin popülerleşmesi çabalarının yanında “evrensel barışın” da 

savunucusu olmuştur. O, bu yönünü eserin son bölümlerine doğru 

dönemin siyasi ve toplumsal bazı sorunlarına da değinerek göstermiştir. 

İnsanın elindeki mükemmel teknolojik kaynakları yararına kullanabileceği 

gibi dönemin güçlü devletlerinin yaptığı üzere silahlanıp kendini ve 

insanlığı yok etmek için de kullanabileceğini vurgulayan yazar nükleer 

silahların verdiği zararlar üzerinde de uzun uzun durarak bir bakıma 

Sovyet Rusya ve ABD’ye seslenmiştir. Tabii günümüzde soğuk savaş 

bitmiş olsa da bizler hala silahlanma yarışının son bulmasını ümit eder 

durumdayız. 

Eserle ilgili yapılabilecek tek olumsuz eleştiri çevirisiyle alakalı olacak. 

Eserde “uydu” kavramının “ay” olarak çevrilmesi ve “ısı” ile “sıcaklık” 

kavramlarının birbirlerine karıştırıldığı kısımlar çeviri konusunda hassas 

okuyucuların dikkatini çekecektir. 

Kozmos’ta anlatılanlar sonsuz bilgi evreninde çeşitlendirilmiş ancak yine 

de sizlere kitabı okuduktan sonra belgeselini de izlemenizi tavsiye ederim. 

Hep alışılagelmiş olan beğenilen kitapların beyaz perdeye aktarılmasıyken 

Kozmos’ta bu durumun zıddını yaşatmaktayız. Önce belgeseli yapılmış 

daha sonra kitaba dönüşmüştür. Daha sonra belgeselin devamı niteliğinde 

yeni bir versiyonu da yapılmıştır. Zengin görsel içeriği ve yeni bulgularla 

desteklendiğinden sizler için kitabı çok güzel tamamlayacağından eminim. 

İyi okumalar. 
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SEZGİN KAYMAZ’IN UZUNHARMANLAR’DA 

BİR DAVETSİZ MİSAFİR ADLI ROMANINDA 

“PARALEL EVRENLER”* 

İrem HATIL 

 

zunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir, Sezgin Kaymaz’ın 

edebiyatımıza bugüne kadar kazandırdığı on iki romanının 

ilkidir. İlk romanı olan bu romanın çıkış öyküsü de anlattıkları 

gibi oldukça ilginçtir ancak bununla ilgili bilgiyi bu yazının sonunda 

vereceğim. 

                                                           
*Künye: Hatıl, İrem (2020). “Sezgin Kaymaz’ın Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir Adlı 

Romanında Paralel Evrenler”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 94-101.  |  Öğr. Gör. [Zonguldak 

Üniversitesi] 

U 
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Romanın incelendiği paralel evren yönüne bakılacak olursa, öncelikle 

paralel evren ya da paralel evrenler kavramının üzerinde durmak gerek. 

Paralel evrenler deyince herkesin aklında bir şeyler şekilleniyor ya da bu 

kavramın çağrışımı çoğunlukla herkeste aynı şeyler oluyor. Peki, aslında 

fizik alanının çalışma sahasının içine giren paralel evren meselesi ya da 

fizikçilerin adlandırdığı şekilde çoklu evren teorisi bilimsel anlamda ne 

demek? Kısaca bundan bahsedilecek olursa; “Çoklu evrenler yaygın 

olarak kullanılan adıyla paralel evren kavramı, Büyük Patlamanın yanı 

sıra, diğer fizik problemlerine de bir çözüm sağlamaya adaydır. Çoklu 

evren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünüdür ve bu 

evrenler var olan her şeyi -bütün mekân, zaman, madde ve enerji ile 

birlikte fizik kanunları ve fiziksel değişimleri- kapsar. Bu evrenlere 

"paralel evrenler" ya da "alternatif evrenler" de denir” (CNNTURK 

Çevrimiçi Haber Sayfası, 2020). Bilimsel anlamından yola çıkarak 

denilebilir ki hipotezsel evrende bizim yaşadığımız evren dışında başka bir 

evren daha var. Bizim yaşadığımız veya bildiğimiz kısım, sadece bunun 

bir parçası. Fizikçiler ya da bilim insanları tarafından “Büyük Patlama” 

sırasında sadece bu evrenin değil, başka bir evrenin de oluştuğu 

düşünülüyor. Bu konu –paralel evren- son yıllarda da NASA’nın da 

gündeminde. Hatta bu yılın mayıs aylarında NASA’nın bu konuyla ilgili 

yaptığı bir çalışma haberlere düştü: 

“NASA’DAN PARALEL EVREN AÇIKLAMASI 

Paralel evrenle ilgili yıllardır bir kanıt arayan NASA, 

heyecanlandıran bir araştırmaya imza attı. Hawaii 

Üniversitesi’nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen 
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araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği 

iddialarına neden oldu. Peter W. Gorham liderliğindeki bu 

araştırma grubu, Antarktika buzullarının yüksek enerjili 

nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını 

tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullanıyor. 

Balonun üçüncü uçuşu sırasında bilim insanları, önceki 

uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar 

verdiler. Sinyal uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor 

gibi görünüyordu. 

Araştırmada görev alan bir araştırmacı bulunan bu kanıtlarla 

ilgili şu açıklamaları yaptı: Araştırmadaki "bu sinyalleri 

açıklamak, bizimkiyle aynı büyük patlamada yaratılmış ve 

paralel olarak var olan karmaşık ve başka bir evrenin varlığını 

gerektiriyor. Bahsettiğimiz bu paralel dünyada, her şey ters 

bir şekilde pozitif-negatif olarak, sol-sağ olarak işliyor ve 

zaman geriye doğru gidiyor.”(CNNTURK Çevrimiçi Haber 

Sayfası, 2020). 

Görüldüğü gibi bilimsel araştırmalar ve araştırmacılar, paralel evren 

konusunda oldukça meraklı. Paralel evren mevzusu ortaya atıldı atılalı 

sadece bilimin konusu olmamış, birçok alanda çağrıştırdıklarıyla kendini 

göstermiştir. Aslında bizi ilgilendiren de bu kısım. Biz bu konuya bir edebi 

eserde nasıl ele alındığı yönünden yaklaşacağız. Paralel evren mevzusu, 

Back to the Future, The One, Star Trek, Fringe gibi çoğu kişi tarafından 

bilinen film ve dizilerde de ele alınmıştır. Geleceğe gidiş, geçmişe dönüş, 

aynı anda yaşam olan başka bir evrene gidiş, ölünce ahirete (öbür dünyaya) 
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gidiş ve ahirette dünyadaki yaşamla karşılaşma, yaşamaya başlama gibi 

mekânlarda görülür paralel evrenler genellikle dizi, film ve edebi 

ürünlerde.  

Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir’de ise romanın başkarakteri Musa 

üzerinden görürüz paralel evren diye adlandırabileceğimiz bu yeri. Yani 

Uzunharmanlar’ı. Musa, romanın başında yeni bir eve taşınırken karşımıza 

çıkar. Bu eve girdiğinde, evi detaylıca Musa’nın gözünden görmeye 

başlarız. Ev çok iyi temizlenmiş, hazırlanmış, yeni giysilere kadar 

konulmuş şekilde Musa’yı karşılar. Gariplikler tam da buradan başlar. 

Önce temizlenmiş ve bedenine uyan giysilerin bile konulduğu bu ev, ertesi 

sabah Musa’ya daha da gariplikler sunar. Musa, evde sesler duyar, 

mutfakta çayı demlenir, eşyaları yerleştirilir ve bütün bunlar tabii ki 

Musa’nın hemen dikkatini çeker. Ev sahibine gittiğinde ise o bu 

garipliklerin sebebini anlasa da Musa’ya tam olarak bunu açıklamaz ve 

sadece oraya her taşınanın çabucak gittiğini söyler. Bundan sonra olaylar 

Yönetmenliğini Robert Zemeckis’in yaptığı “Back to the Future” popüler 

kültürde paralel evrenler konusunu işleyen önemli yapımlardan biridir. 
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daha da garipleşir. Tüm mahalleli evi kötülemeye başlar, oradan çıkmasını 

ima eder ve Musa’yı evden yollamaya çalışırlar. Ev sahibiyle 

konuşmasından sonra eve dönen Musa, garipliklerin sebebi olan Aspendos 

adında hayaletle tanışır. Musa, ona roman boyunca misafir diye seslenir. 

Bu tanışmadan sonra, evde ve çevresinde daha garip durumlar olmaya 

başlar. Komşularının hareketleri garipleşir, mahalleli sürekli olarak 

taşınması konusunda baskı yapar. Örneğin; Erzurumlu teyze ve horozu çok 

yaşlıdır; ama ikisi de yaşlarına rağmen hareketleri çok hızlıdır, sesleri gür 

ve kalındır. Aspendos ise aynı ve garipsenecek şekilde değişik, güçlü ve 

hızlı hareketlidir ancak Musa’ya hayalet olduğunu söylemez ve evde 

birlikte yaşadıkça birbirlerinden hoşlanmaya başlarlar. Aspendos’un ona 

gerçeği söylememesi ve onu evden göndermeye çalışmaması üzerine, 

mahalleli harekete geçer. Onlar, Aspendos’u tanırlar, Uzunharmanlar’ı 

bilirler ve Musa’nın buradan gitmesi gerektiğinin farkındadırlar. Bir gün 

Erzurumlu bilge modelindeki teyzeyle tüm mahalleli toplanıp Musa’nın 

evine gidip Musa’ya baştan beri yaşadığı garipliklerle ilgili sorular 

sormaya başlarlar. Bu sorularla Musa’nın garipliklerin nedenini 

anlamasını ve aymasını sağlarlar. Erzurumlu teyzenin sorduğu son soru 

olan şu soruyla hikâyenin bütün gizemi çözülür ve Musa beklenen 

aydınlanmayı yaşar: “Ankara’da mı diyorum evladım. Sen Ankara’da 

deniz kenarına inip çay mı içtin güzel evladım? Gemilere mi baktın 

yavrum?” (Kaymaz, 2017: 303). 

Musa, romanın sonunda Erzurumlu teyze ve mahalleli sayesinde 

gerçekleri öğrenir. Erzurumlu teyze ona, Uzunharmanlar diye bir yer 

olmadığını, Musa’nın intihar ettiğini, Allah’ın ona bir şans verip Musa’yı 

yanlarına gönderdiğini söyler. Musa, ilk olarak olayı anlayamaz ve 
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yaşadığı şaşkınlıkla sorular sormaya başlar. Bu sorularla birlikte şu 

cümleyi kurar:  

“Şimdi ben henüz ölmedim, ama burada, Uzunharmanlar denilen, 

ölümle hayat arasındaki son durakta son kararımı vereceğim… Doğru mu? 

‘Doğru evladım.’ ” (Kaymaz, 2017: 312).  

Musa ve okuyucu, bu soru-cevapla beraber gerçekleri öğrenir. Kaymaz, 

bize Uzunharmanlar diye bir mekânı anlatırken burada olan garipliklerle 

ipuçlarını vermiştir ancak bu garipliklerin kesin nedenini romanın sonunda 

açıklar. Uzunharmanlar, Musa’nın tanımladığı gibi hayatla ölüm arasında 

bir duraktır, belki bir araftır ama orada yaşayan insanlar vardır ve bilinen 

dünyadaki işler, meslekler, aileler, komşular gibi unsurlar da 

bulunmaktadır. Musa, Uzunharmanlar’da bunları yaşarken yaşadığı 

dünyada intihar etmiş bir şekilde yatakta yatmakta ve sevgilisi Nalân 

tarafından ayıltılmaya çalışılmaktadır. Musa, ayıltılmaya çalışırken 

solüsyonu içmekte direnmektedir; tam bu sırada da Uzunharmanlar’da 

yaşadığı anda dünyaya gönderilmeye karşın direnmektedir. Musa, Kaymaz 

tarafından ‘paralel evrenler’ olarak sunulan bu mekânlarda aynı anda, 

farklı şeyleri yaşamaktadır ancak yaşadıkları şeyler paralel evrenlerde 

birbirini tetiklemektedir. Anlaşıldığı gibi, Uzunharmanlar, Musa’nın 

yaşadığı dünyanın paralel evrenidir. Kaymaz, okuyucuya ne tam ahiret ne 

de bambaşka yer olarak vermiştir bu paralel evreni. Yaşanılan dünyada 

hala hayattayken paralelinde başka bir yerde yaşamını devam ettiren 

Musa’nın bu Uzunharmanlar diye adlandırılan mekânı için bir araf ya da 

durak denilebilir. Tabii ki bu, Kaymaz’ın paralel evren mevzusunda bu 

şekilde adlandırılabilir. Ayrıca, Musa’nın Aspendos adlı hayaleti, kendi 
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evine geldiği için roman boyunca ‘Misafir’ diye adlandırması; ancak 

sonunda öğrendiğimiz üzere Musa’nın aslında Uzunharmanlar’da 

‘misafir’ olmasının anlaşılması da oldukça dikkat çekicidir. Kaymaz, 

burada kapalı bir şekilde “Biz nerede ‘misafiriz’? Yaşadığımız dünyada 

‘misafirsek’ nerede değiliz? Arafta ya da öbür dünya denilen yerde 

‘misafirsek’ yaşadığımız dünyada nasıl ‘misafir’ oluyoruz?” gibi paradoks 

içerikli soruları da okuyucunun aklına getirmiş olur. Bu, roman açısından 

bakıldığında asıl misafirin Aspendos değil, Uzunharmanlar’da kendi 

misafir konumundadır ancak hayata geri döndükten sonra yani tam olarak 

ölünce yine oraya geri geleceği sezdirilen Musa’nın yaşadığı dünyada da 

bir misafir olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Kaymaz, çoğu okuyucu için 

ilginç gelebilecek olan bu hikâye ve akılda sorular uyandıran, okuyucunun 

aklını karıştırabilecek olan Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir’le 

okuyucusuna kendi dünyasında anlamlandırdığı şekilde bir paralel evren 

sunmuştur. 

Kaymaz’ın ilk romanı olan Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir’in 

çıkış hikâyesi de dikkat çekicidir. Kaymaz, bu romanını hiçbir zaman bir 

roman olarak ortaya çıksın diye yazmadığını söylüyor. Hatta bu romanını 

yayınevine kendisinin vermediğini de yaptığı röportajlardan öğreniyoruz. 

Okumak için alan bir arkadaşı bu hikâyeyi çok beğenince kendisi gidip 

gizlice yayınevine verir. Yayınevi de hikâyeyi beğenince roman olarak 

basmak ister ancak ortada ne yazarı vardır ne de kitabı getiren arkadaşı. 

İki yıl kadar yayınevinde bekleyen bu hikâye “Yazar Aranıyor” diye ilan 

veren yayınevinin uğraşları sonucunda roman olarak okuyucunun 

karşısına çıkar. Peki, bu hikâyeyi neden dikkat çekici olarak 

nitelendirdim? Çünkü romanın kendisinde var olan arafta olma ya da 
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paralel evren meselesi, romanın çıkış öyküsüyle de benzemekte. 

Hikayenin yazarı bulunmaya çalışılırken bu durumdan habersiz olan 

Kaymaz, kendi günlük hayatında işine, özel hayatına normal seyrinde 

devam etmektedir. Oysaki yayınevi, yazarı aramaya çalışırken Kaymaz, 

bu durumdan habersiz olarak spor camiasındaki işinde çalışmaktadır. 

Ayrıca, paralel evren olarak sunulan araf veya durak diye 

nitelendirilebilecek olan Uzunharmanlar gibi kitabın da yazarsız olarak 

yayınevinde basılmayı beklemesi de sanki bir arafta bekleyiş, arafta bir 

şeyleri bekleme gibi durmaktadır. Bu da romanın çıkış öyküsünün ilginç 

taraflarından biri denilebilir. Kitap çıkmak için yayınevinde beklerken 

Kaymaz’ın bu durumdan habersiz olarak iş ve özel hayatına devam etmesi 

her ne kadar yaşanılan bu aynı dünyada gerçekleşmiş olsa da bir an akla 

paralel evren durumunu getirip bir benzetmeye götürüyor insanı. İşte bu 

yüzden romanın çıkış öyküsüyle yukarıda anlatılan durumlar yönünden 

benzettiğim romanın içerdiği öykü, hayli ilginçtir denilebilir. 

Romanın çıkış hikâyesi olsun içerdiği fantastik ögeler, unsurlar ve 

hikâyeyle Kaymaz, Türk edebiyatına Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz 

Misafir’le fantastik içerikli fantastik bir giriş yapmıştır. 
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KARAGÖZ’ÜN EVRENİ* 

Tolga ALVER 

 

Öz  

Çalışmamızda Karagöz gölge oyunu tarihî evren, muhteva ve içerik evreni, karakter evreni 

ve teknik evren olmak üzere dört açıdan incelenmiştir. Karagöz gölge oyunları, kültürel 

tarihimiz ve geleneksel tiyatromuz açısından oldukça önemlidir. Tarihsel süreç olarak 

eskilere dayanmaktadır. Nerede ortaya çıktığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. 

Çalışmamızda bu rivayetlerin Çin, Arap, Türk kaynaklı olanları aktarılmıştır. Karagöz 

gölge oyunlarının ana karakterleri Karagöz ve Hacivat’tır. Oyunun sahnelenmesi için özel 

bir tasarım gerekir. Karagöz oyunlarında genellikle işsiz Karagöz’e Hacivat’ın iş bulma 

konusu, Karagöz’ün çeşitli kargaşalara sebep olduğu olaylar, halk arasında yaşayan fıkra 

ve efsanelerin Karagöz’ün konuları içerisine girdiği mevzular anlatılmaktadır. Her Karagöz 

oyunu mukaddime, muhavere, fasıl  ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. 

                                                           
*Künye: Alver, Tolga (2020). “Karagöz’ün Evreni”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 102-112. | Doktora 

[Anadolu Üniversitesi] 
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Abstract 

In our study, Karagöz shadow play was examined from four aspects: historical universe, 

content and content universe, character universe and technical universe. Karagöz shadow 

plays are very important for our cultural history and traditional theater. It dates back to old 

times as a historical process. There are various rumors about where it originated. In our 

study, those of these narrations originating from China, Arab and Turkish origin were 

conveyed. The main characters of the Karagöz shadow plays are Karagöz and Hacivat. A 

special design is required for the staging of the game. In Karagöz plays, the subject of 

Hacivat's job finding, the events that Karagöz caused various chaoses, the jokes and legends 

living among the people are included in the subjects of Karagöz. Each Karagöz play consists 

of four parts: entrance, conversation, chapter and end. 

Giriş 

Türk gölge oyunlarına "Çadır Hayal, Zıllı Hayal, Hayal-ı Zıll" adı verilirdi. 

Son zamanlarda ise oyunun baş kahramana adına uygun olarak "Karagöz 

Oyunları" diye tanınmaya başladı (Mutlu, 1995: 53). Karagöz gölge 

oyunları, kültürel tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Bu oyunlar, 

Karagöz karakterinin merkezinde bir yanlışlıklar komedisi olarak 

günümüze kadar ulaşmıştır. Karagöz gölge oyunları tıpkı Meddah, 

Ortaoyunu, Köy Seyirlik Oyunları gibi geleneksel tiyatromuz içerisinde 

yer almaktadır. Karagöz; siyasi ve sosyal taşlamalı ve bazen de müstehcen 

yetişkin oyunları, eğitim ve eğlence amaçlı çocuk oyunları, İslami unsurlar 

taşıyan tasavvufi oyunlar ve sultanları hoş tutan saray oyunları ile farklı 

mekânlarda farklı seyircilere hitap edebilmiştir (Ümit, 2014: 61). Karagöz 

oyunları konularını halk hikâyelerinden, günlük yaşamdan almıştır. 

Karagöz oyunundaki kişiler tip özelliği taşımaktadır. Olaylar ve kişiler 

ayrıntıları ile değil yüzeysel olarak işlenir ama tipik ve önemli özellikler 

vurgulanarak izleyiciye mesajlar verilir. Oyunun başkişileri Karagöz ve 

Hacivat’tır (Demir ve Özdemir, 2013: 63). 

Karagöz, tarihin derinliklerinde düşünülmüş bir hayal oyunudur. 

Karanlıkta bir beyaz perdenin arkasına konulan bir kukla ve bu ışığın 

önünden geçirilerek perdeye aksettirilen şekillerle oynanır. Ekseriye deve 

derisinden yapılmış bu lnsan ve eşya resimleri renklidir. Perdeye, kendi 

güzel şekilleri ve sihirli renkleriyle hayaller akseder (Banarlı, 1998: 732; 

Fuat, 2010: 232). 
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Sadece iyi vakit geçirilen keyif yerleri olmakla kalmayan, halkın 

memnuniyetsizliklerini dile getirebildiği, fikir alışverişi yaptığı ve 

örgütlendiği yer olan kahvehaneler de Karagöz’süz düşünülemez çünkü 

Karagöz oyunları siyasi ve sosyal hicivlerle kişi ayırt etmeden, farklı bakış 

açıları sunmakta ve bunu korkmadan, aksine şarkılarla ve türkülerle 

yapmaktadır (Ümit, 2014: 61). Gölge tiyatrosu, insanların kusurlarını, 

düzenbazlığını ve cimriliğini düzeltmek görevi üstlenen otoriteye karşı 

toplumsal bir eleştiriyi amaçlamaktadır. Bu, daha çok özgün bir gösterim 

biçimi oluşturan sözcük oyunları, yanlış anlaşılmalar, jestler, bürün, dil 

sürçmeleri ve biçimbozumu aracılığıyla yalınlıktan uzak eleştirilerle 

yapılmaktadır (Genç, 2012: 201). 

Çalışmamızda Karagöz’ün evrenini tarihî evren, muhteva ve içerik evreni, 

karakter evreni ve teknik evren olmak üzere dört başlık altında ele 

alacağız.  

Tarihî Evren 

Karagöz’ün günümüze kadar nasıl geldiği, ilk olarak nerede oynandığına 

dair muhtelif görüşler vardır. Bu çeşit gölge oyunlarının çok eskiden beri 

Hindistan'da, Çin'de, Cava'da, Moğolistan'da oynatıldığını biliyoruz. 

Anadolu Türkleri arasında on beşinci yüzyıldan beri gölge oyunları 

oynatıldığını gösteren belgeler var (Fuat, 2010: 232). Karagöz oyunlarının 

köken olarak Güney Doğu Asya gölge oyunlarına dayandığını söyleyen 

fikirler de vardır. (Sokullu, 2009: 157) Bu görüşler içerisinde ön plana 

çıkanlar ise şunlardır:  

1. İlk rivayet Karagöz’ün Çin topraklarından çıktığı üzerinedir. M. Ö. 

II. asırda yaşayan İmparator Wu, çok sevdiği eşinin ölümü üzerine 

büyük bir ümitsizliğe kapılmıştır. Hiçbir teselli onu 

avutamamaktadır. Bir Çin sanatçısı, ölen kraliçeye benzeyen bir 

kadını, beyaz bir perde arkasından geçirip hayalini perdeye 

yansıtmıştır. İmparatoru bu hayalin ölen eşinin ruhu olduğu 

şeklinde avutmaya çalışmıştır. İşte bu buluş gölge oyununun 

gelişmesini sağlamıştır.  
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2. İkinci rivayet ise bir Türk rivayetidir. Buna göre, Sultan Orhan, 

Bursa’daki camiini yaptırırken Karagöz'le Hacivat, bu inşaatta 

amele olarak çalışıyorlarmış. 

Fakat bu iki amele, o kadar 

komik hikayeler anlatıp öyle 

güldürücü bir meddahlık 

yapıyorlarmış ki öteki işçiler, 

onları dinlemek ve 

seyretmekten işlerini yürütemez 

olmuşlar. Cami inşaatının bir 

türlü ilerlemediğine dikkat eden 

hükümdar, hadisenin sebebini 

öğrenince hiddetlenmiş, 

Karagöz'le Hacivad'ın 

idamlarını emretmiş, Fakat, az 

sonra bu yaptığına pişman 

olmuş, büyük üzüntü duymuş, o 

zaman Şeyh Küşteri isimli, 

panteist bir sanatkar, padişahın 

üzüntüsünü gidermek için, 

Karagöz'le Hacivad'ın 

hayallerini beyaz perdeye 

aksettirerek hem onu avutmaya 

muvaffak olmuş hem de 

Karagöz Oyunu'nun Türkiye'de mucidi olmuş (Banarlı, 1998: 733). 

3. Üçüncü rivayet Evliya Çelebi’ye aittir. Evliya Çelebiye göre; 

Karagöz'ün esas adı Billi Çelebi'dir. Kendisi Selçuklu Türklerinden 

olup demircilikle uğraşır. Bursa şehrini Türkler alınca Ahmet Bali 

Çelebi Bursa'ya yerleşir, sanatını orada icra eder (Mutlu, 1995: 53). 

4. Evliya Çelebi’nin anlattığı bir diğer rivayet ise şudur: Karagöz, 

Bizans İmparatorunun habercisi olup asıl adı Sofyozlu Mehmet 

Balı Çelebi'dir. Bu kişi imparatorun mektuplarını Selçuklu Sultanı 

Alaattin Keykubat'a taşırmış. Hacivat ise Selçuklu Türklerinden 

olup Efeli oğlu Yörükçe Halil adıyla anılırmış. Onun görevi de 

Yönetmenliğini Ezel AKAY’ın yaptığı 

“Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?” 

adlı film, halk tarafından yaygın olarak 

bilinen ikinci rivayet temelinde 

beyazperdeye aktarılmıştır. 
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Selçuklu Sultanının Mekke ve Medine'ye gönderdiği mektupları 

taşımakmış. Bu iki postacı, seyahatlerinde birbirleri ile karşılaşınca 

şakalaşıp çevresindekileri bol bol güldürürlermiş. Hacivat bir gün, 

Medine'den dönerken Şam dolaylarında haydutlar yolunu 

kesmişler ve onu öldürmüşler. Hacivat'ın sevimli köpeği sahibinin 

katillerini ortaya çıkarmış. Haydutlar yakalanarak cezalarını 

çekmişler. Evliya Çelebi’ye göre; bu olay Anadolu'da duyulur 

ağızdan ağıza dolaşır. Bir sanatçı Karagöz ve Hacivat'ın 

görüntülerini deri üzerine işler, oynatır. Evliya Çelebinin 

anlattığına göre, 1623 yılında yapılan şenlikte bol bol gölge 

oyunlarına yer verilmiştir (Mutlu, 1995: 54). 

5. Diğer bir rivayet ise yine Çin kaynaklıdır. Camın henüz olmadığı 

devirde, Çin’de pencereler kâğıt yapıştırmak bir gelenekmiş. Bu 

sayede gündüzleri evin içi çok ferahmış fakat geceleri ışık odaya 

girince sokaktan odadakilerin gölgelerini görmek mümkünmüş. 

Sanatçılardan bundan ilham almışlar. (Yalçın ve Aytaş, 2005: 167) 

6. Bir diğer görüş ise Karagöz ve Hacivat’ın giyiminden hareketle 

Sümer ve Hititlere ait kabartmalara bakılarak onlardan çıktığına 

dair olan düşüncedir. (Yalçın ve Aytaş, 2005: 168) 

Gölge oyunu, Türkiye’ye 16. yüzyılda Mısır’dan gelmiştir; Türkiye’de 

gölge oyununun varlığını kesin olarak gösteren kaynaklara da (Arap 

tarihçisi Mehmed bin Ahmad bin tlyas-ül-Hanefi’nin Bedâyi- üz-zuhûr f î 

vekayi-üd-dühûr adlı Mısır tarihindedir. Bu eserin birkaç yerinde gölge 

oyunuyla ilgili pasajlar vardır.) 16.yüzyılda rastlanmaktadır (And, 2014: 

39). Yavuz Sultan Selim çağının güvenilir kaynaklarından biri olan İbni 

llyas’ın verdiği bilgi kesin olarak gölge oyununun Türkiye’ye 16. yüzyılda 

Mısır’dan geldiğini gösteriyor (And, 2014: 40). 17. yüzyılda ise artık 

Karagöz’ün kesin biçimini aldığını biliyoruz. Bu yüzyılda Evliya Çelebi 

gölge oyunu üzerine kesin bilgiler verdiği gibi, Türkiye’ye gelen yabancı 

gezginler de Karagöz oyununu anlatmaktadırlar (And, 2014: 41). III. 

Selim devrinde sarayda Karagöz, belki bir nevî orta oyunu rağbette idi 

(Tanpınar, 1988: 85). Gölge oyunu XVII. yüzyıldan sonra çok 

yaygınlaşmış, padişah çocuklarının doğumu, sünnet olması, evlenmesi vb. 
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şenliklerde, Ramazan aylarında kahvehane ve konaklarda oynatılmıştır 

(Düzgün, 1999: 618). 

Karagöz’ün gelişimi içinde iki önemli sorun vardır. Bunlardan biri, 

Karagöz’ün toplumsal ve siyasal eleştiri, taşlama yönü, öteki ise, açık 

saçıklığıdır (And, 2014: 42). Namık Kemal bunlara “sû-i edeb 

talimhâneleri" veya “sû-i ahlâk mektebi” ve “bunca rezâletler mektebi” 

diyor, bunlar yerine tiyatroya yönelmeyi salık veriyordu (And, 2014: 44). 

Meydan-ı Küşteri ya da Şeyh Küşteri Meydanı olarak da bilinen Karagöz 

perdesinin, tarihi boyunca baş etmek zorunda kaldığı yasaklar ve 

sansürlere rağmen Saray’da da özel bir yeri olmuştur (Ümit, 2014: 57). 

Günümüzde ise Karagöz kahvehaneden çıkıp çocuklar için bir alışveriş 

merkezi eğlencesi olmuştur (Ümit, 2014: 63). 

Muhteva ve İçerik Evreni 

Karagöz oyunları genellikle üç kısımda ele alınır. Birinci kısım oyunlarda 

işsiz Karagöz’e Hacivat’ın iş bulma konusu, ikinci kısım oyunlarda 

Karagöz’ün çeşitli kargaşalara sebep olduğu olaylar, üçüncü kısım 

olaylarda ise halk arasında yaşayan fıkra ve efsanelerin Karagöz’ün 

konuları içerisine girdiği mevzular anlatılmaktadır (Yalçın ve Aytaş, 2005: 

175). 

Her Karagöz oyunu dört bölümden oluşur:  

a) Mukaddime (öndeyiş veya giriş),  

b) Muhavere (söyleşme),  

c) Fasıl (oyunun kendisi),  

ç) Bitiş. 

Giriş (Öndeyiş, Mukaddime, Prolog) kısmında narekenin (kamıştan 

yapılmış düdük) çalınması ile "göstermelik" denilen tasvir (ev, bitki vs.) 

perdeden yavaş yavaş yukarı çekilir. Bundan sonra sahneye, seyirciye göre 

perdenin sol tarafından Hacivat semai okuyarak gelir. Semai bitince perde 
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gazeli okur. Karagöz’ü perdeye davet eder. Karagöz perdeye gelir. 

Muhavere (Söyleşi, Diyalog) bölümü Karagöz ile Hacivat arasında geçen 

birbirlerine bilmece sordukları ve bir olayın ya da bir rüyanın gerçek bir 

olay gibi anlatıldığı bölümdür. Oyun (Fasıl) kısmında esas oyun başlar. 

Konunun akışına göre uygun şekilde çeşitli tipler gelerek oyunu oluşturur 

ve sonuca vardırırlar. Bitiş (Final, Etilog) bölümü çok kısadır. Konu 

bitirilince Hacivat Karagöz'e "Yıktın perdeyi eyledin viran/Varayım 

sahibine haber vereyim heman" diyerek oyunun bittiğini haber verir. 

Görüntüler perdeden çekilir. Oyun sonunda çengi gelir müzik eşliğinde 

oynar (Mutlu, 1995: 55). 

 

Karakter Evreni 

Karagöz gölge oyunu Karagöz ve 

Hacivat’ın baştipler olarak 

karşımıza çıktığı bir türdür. 

Karagöz halkı, Hacivat ise biraz 

daha üst tabakayı temsil eder. 

Karagöz açık sözlü, sade bir halk 

adamıdır; öbürü, Hacivat ise 

okumuş, dalkavukluğa yatkın, 

çıkarını bilen bir kimsedir (Fuat, 

2010: 232; Demir ve Özdemir, 

2013: 63). Karagöz'ün kültürel 

düzlemdeki akranı Hacivat 

uygarlaşmanın temeli olan dil ve 

bununla bağlantılı işitme 

metaforuyla karşımıza çıkar. Ağdalı bir dil kullanır, edebiyatı, aruz veznini 

bilir. Söyleşmeyi yönlendiren ve anahtar veren odur. Onun bütün derdi 

söyleşmek üzerinedir (Ünlü, 2010: 87). Banarlı Karagöz’ün Hacivat’la 

anlaşamamasının sebebini bizlere şöyle açıklar: “Karagöz, saf ve temiz 

ruhlu, hadiselerin gülünç taraflarını büyük ustalıkla yakalayan, zeki fakat 

okumamış, yani alim değil, fakat irfan sihibi Türk halkını temsil eder. 
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Dilde, ahlakta, davranışlarda daimi iyi'den ve güzel'den hoşlanır. Bu 

güzelliklere katılan her yabancı ve yapmacık unsuru alaya alır. Az çok 

tahsil görmüş, medrese ıstılahlarını öğrenmiş, dilde yabancı kalmış 

kelimelere yer vermekten hoşlanan, her bakımdan maddeci ve çıkarcı bir 

karakter hüviyetindeki Hacivad'la anlaşamayışı bundandır” (Banarlı, 

1998: 734). Gölge tiyatrosunun İran’daki baş kişisi, Türk Karagözünün 

yakın akrabası sayılabilecek olan Keçel Pehlivan’dır, yalnız, bu ikisinin 

kişilikleri, özellikleri oldukça değişiktir. Daha ince bir tip olan Pehlivan, 

Scapin ile Tartuffe’ün bir karışımıdır. Karagöz ise, daha kabasaba ama 

neşeli, gözleri vel-fecr okuyan (Çingene asıllıdır da ondan), erkeklik 

gücüyle sürekli övünen, kurnaz, serüvene meraklı, buna karşılık sık sık 

sopa yiyen, boynuz takan, matrağa alman bir tiptir (Pignarre, 1991: 39). 

Karagöz ile Hacivat ikilisinin aralarında yaşanan güldürücü diyalogların 

içerisinde yalnızca mizah bulunmaz. Türk toplumunun kültürel anlamda 

birçok zenginliğini barındıran bu metinler aynı zamanda birçok değeri de 

içerisinde barındırır (Alver ve Koçer, 2020: 453). Örnek olarak 

Karagöz’ün musıki tarafı vardır. Bu küçük, beyaz perdenin arkasından, 

klasik Türk musıkisinin, ekseriya, neş'e veren, şevk veren, hareketli 

besteleri, şarkıları, türküleri duyulur (Banarlı, 1998: 735). Karagöz gölge 

oyununda başka tiplemeler de vardır. Karagöz'de zenne tipleri, çelebi tipi, 

Tiryaki, Altıkarış Bebe Ruhi, Tuzsuz Deli Bekir v.b. gibi tipler de eski 

Türk, bilhassa İstanbul mahallelerinde benzerlerine çok rastlanan, yine 

halk zekası ile işlenmiş, yerli tiplerdir (Banarlı, 1998: 735).  Yahudi, 

Ermeni, Arnavut, Acem gibi çeşitli azınlıklar, beyaz perdeye kendi 

lisanları ve kültürleriyle yansıtılır. (Yalçın ve Aytaş, 2005: 172) Metin 

And geleneksel tiyatro oyununda yer alan kişileri aşağıdaki başlıklar 

içerisinde sınıflandırmıştır: 

1) Eksen kişiler: Karagöz-Kavuklu, Hacivat-Pişekâr. 

2) Kadınlar: Bütün zenneler. 

3) İstanbul ağzı: Çelebi, Tiryaki, Beberuhi. 

4) Anadolulu kişiler: Laz, Kastamonulu, Kayserili, Eğinli, Harputlu, Kürt. 
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5) Anadolu dışından gelenler: Muhacir (Rumelili), Arnavut, Arap, Acem. 

6) Zımmî (Müslüman olmayan) kişiler: Rum, Frenk, Ermeni, Yahudi. 

7) Kusurlu ve ruhsal hastalar: Kekeme, Kambur, Hımhım, Kötürüm, Deli, 

Esrarkeş, Sağır, Aptal ya da Denyo. 

8) Kabadayılar ve sarhoşlar: Efe, Zeybek, Matiz, Tuzsuz, Sarhoş, 

Külhanbeyi. 

9) Eğlendirici kişiler: Köçek, Çengi, Kantocu, Hokkabaz, Cambaz, 

Curcunabaz, Hayalci, Çalgıcı. 

10) Olağanüstü kişiler, yaratıklar: Büyücü, Cazular, Cinler. 

11) Geçici, ikincil kişiler ve çocuklar. (And, 2014: 64-65) 

Teknik Evren 

 

Karagöz’ün teknik gereçleri 

ve oynatma tekniğinde, 

tasvir denilen görüntülerin 

hazırlanması ilk aşamadır. 

Karagöz görüntüleri kalın 

derilerden, özellikle deve 

derisinden yapılır. Dana, 

sığır, manda derisinden, ışık 

geçiren pürtüklü Ali Kurna 

kâğıdından yapıldığı da 

olur. Perdeye gelince, 

eskiden boyutları 2 m X 2,5 

m iken, daha sonra 1.10 X 

0,80 olmuştur (And, 2014: 

48). Perde çerçevesi kalın 

siyah bezlerle örtülüdür. İç tarafta perdenin alt çizgisine paralel kurulmuş 

tahtadan bir raf vardır ki buna "peş tahtası" adı verilir. Oyunun teknik araç 

Gölge oyunu oynatan 

hayalbaz ve teknik ekip. 
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ve gereçleri; zil, tef, kamış, düdük (nareke) perdeyi aydınlatacak kandil 

veya ampuldür. Bunlar peş tahtasının üzerinde bulunur. Ayrıca birden 

fazla tasviri tutmaya yarıyan (Y) harfi biçimindeki çatal çubuklar da 

buraya konulur. Görüntülere "tasvir" adı verilir (Mutlu, 1995: 54). Türk 

Karagöz’ü yatay çubuklarla oynatıldığı için görüntüler tek yönlü hareket 

eder, geri dönemedikleri için perdede geri geri giderler. Bunu yenmek için 

kimi görüntülere fır döndü adı verilen bir dönerlik sağlanmıştır. (And, 

2014: 48) Karagöz tek sanatçının gösterisidir; bütün kişileri o konuşturur, 

taklitler, nükteli sözlerle olayı geliştirir, anlatır. Oyunlar kabataslak 

çizilmiştir; tuluata dayanır. Karagöz oyunlarında toplumsal yergi büyük 

bir yer tutar; yeniçeri ocağıyla, zorbalarla, boş inanlarla alay edilir. (Fuat, 

2010: 233; And, 2014: 49) Bununla birlikte, Karagözcünün yardımcıları 

da vardır. Hayali veya hayalbaz denilen ustanın bir de çırağı bulunur. 

Oyunlarda şarkıları, türküleri okuyana yardak denilir. Tef çalan 

yardımcıya da dayrezen denilir, gerekince velvele yapar, şarkı da 

söylerlerdi. (And, 2014: 49) 

Sonuç 

Çalışmamızda Karagöz gölge oyunu tarihî evren, muhteva ve içerik evreni, 

karakter evreni ve teknik evren olmak üzere dört açıdan 

değerlendirilmiştir. Karagöz gölge oyunları geleneksel tiyatromuzun en 

önemlileri arasındadır. Tarihsel süreç olarak oldukça eskilere dayanır. 

Nerede ortaya çıktığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. 

Çalışmamızda bu rivayetlerin Çin, Arap, Türk kaynaklı olanları 

aktarılmıştır. Geleneksel tiyatromuz içerisinde Osmanlı sarayının 

içerisindeki şölenlerde de karşımıza çıkan Karagöz gölge oyunları eleştirel 

dili ve müstehcen içerikleri sebebiyle zaman zaman sansüre uğramıştır. 

Halk içinde özellikle Ramazan aylarında kahvehanelerde oynatılmıştır. 

Karagöz oyunlarında genellikle işsiz Karagöz’e Hacivat’ın iş bulma 

konusu, Karagöz’ün çeşitli kargaşalara sebep olduğu olaylar, halk arasında 

yaşayan fıkra ve efsanelerin Karagöz’ün konuları içerisine girdiği 

mevzular anlatılmaktadır. Her Karagöz oyunu mukaddime, muhavere, 

fasıl  ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Temel karakterleri 

Karagöz ve Hacivat’tır. Bu kişilerin yanında oyunda başka kişiler de 
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karşımıza çıkmaktadır. Karagöz gölge oyununun sergilenmesi için bazı 

teknik unsurlar bulunmaktadır. Kültürümüz açısından büyük öneme sahip 

olan Karagöz gölge oyunlarının yaşaması için bu oyunlara sahip çıkılması 

gerekmektedir. 
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İSLAM’DA EVREN YAKLAŞIMLARINA 

KISA BİR BAKIŞ* 

Ayşenur OKAN ŞENGEL 

 

vren insanın dünya üzerinde var olmasından bu yana insanoğlunun 

odağında olmuştur. Bu nedenle Dünya düzeni, evrenin oluşumu açısından 

iki temel fikre dayanır, kaos ve kozmos. Kaos fikri genel anlamda 

karmaşa içeren  “büyük patlama” düşüncesinden hareket etse de kozmos fikri 

içerisinde düzen barındıran “yaratılışa” dayanır. Yaratılış ise tektanrılı dinlerin 

                                                           
*Künye: Okan-Şengel, Ayşenur (2020). “İslam’da Evren Yaklaşımlarına Kısa Bir Bakış”. Simit 

Çay Betik, S. 2, s. 113-121. 

E 

E 

Özgün Fotoğraf: Olcay ÖZKAN 
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evreni anlamlandırmada çıkış noktasını ifade eder. Çünkü yaratılışın 

kusursuzluğu evren ile açıklığa kavuşur. 

Kuran-ı Kerim’de pek çok yerde tefekküre yapılan atıfların gözlem noktasının 

“evren” kaynaklı olduğunu görürüz.  Son dönemde popülerlik kazanan “kuantum 

fiziği” temelli evren görüşünün İslam âlemine etkisi büyüktür. Türkiye’de 

özellikle İslam bilim felsefesi çalışan hocaların bu konularda yapılan pek çok 

çalışmasına ulaşmak mümkündür. Fakat bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken 

nokta Kur’an-ı Kerim’in bir ansiklopedi olmadığıdır.  

Esasında Kur'an-ı Kerim, maddi ve manevi hakikatleri öz halinde kendinde 

toplamıştır. Kehf suresinin 109. ayeti bunu şöyle beyan buyurmuştur: "De ki: 

Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, bir o kadarı da ona ilave 

edilse Rabb’imin sözleri bitmeden denizler tükenirdi." Ancak o, beşeri eserlerle 

karşılaştırılamaz, bu yüzden mesajını insanlara ilahi üslupla bildirmiştir. Tabii ki 

yüce Allah mesajını insanların anlamaları için indirmiştir. Herkes ondan ilgi ve 

bilgi seviyesi oranında nasibini alır. Önce kendimin evren bilimi konusunda söz 

söyleme yetkisine sahip olmadığımı itiraf etmeliyim. Genel olarak söylemek 

gerekirse hem evren biliminde, hem ilahiyatta, yani her iki alanda ihtisas sahibi 

olan kimsenin bulunmasının da ne kadar zor olduğu açıktır. 

Öte yandan her gün gelişmekte olan bilgi ve teorilerle Kur'an ayetlerini açıklama 

ve düşünmenin de itikadımızı sarsacağı korkusu şöyle dursun, tersine dinî 

gayretimizi ve aklımızı kullanma vecibesinin, bize bu sorumluluğu yerine 

getirmemizi emrettiği doğrultusundadır. Çünkü ilimler ilerledikçe Kur' an-ı 

Kerim daha iyi anlaşılacaktır. Bugün yeni bilgi ve kültüre göre ayetleri açıklama 

zorunluluğu vardır. Zira sağlam bir iman, sahibine ilim ve düşünceye sarılmayı 

teşvik eder. İslami mesajlar bu temel ilkelerle doludur. Yüce Allah Kur'an-ı 

Kerim' de, bizi evren (kâinat) tablosunu tetkik etmeye, varlık âlemini nasıl var 

ettiğine, bu âlemde hüküm süren kanunların mahiyetini anlamaya ve düşünmeye 

davet etmektedir (akt. Yüksel, 2000): "Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, 

gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akılları olanlar için ayetler 

(dersler) vardır. Onlar ki, ayakta iken, otururken, yanları üzerinde yatarken 

Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler de, Rabb’imiz, bunu boş 

yere yaratmadın, sen bütün eksikliklerden münezzehsin! Bizi ateş azabından 

koru." derler. 

Bu bakış açısına çerçeve çizmek için Hz. Muhammed (sav.)’in evrenle ilgili 

yorumlarını bilmekte fayda vardır. Çünkü İslam’ın insanlığa sunulmasını bir 
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başlangıç olarak alacak olursak, İslam medeniyetinin bahsettiğimiz süreçteki 

yerini bilmek hem dünya medeniyet tarihi hem de Müslümanların serüvenini 

takip etmek açısından son derece önemlidir. Bu serüvenin başlangıcı ise daha 

sonraki dönemlerin onun üzerine bina edilmesi ve geliştirilmesi açısından diğer 

zamanlara göre birincil öneme sahiptir. Çünkü İslam’ın nasıl bir coğrafyada hayat 

bulduğu, insanların hayata ve evrene bakışları, örf-adet ve gelenekleri Kur'an'ı 

dolayısıyla İslam’ın toplumu şekillendirmede takip ettiği stratejiyi daha iyi 

anlamak açısından mühimdir. Bu çerçevede, Kur'an dışı kaynaklarla Kur'an'ı 

daha iyi anlamamız mümkün olduğu gibi, Kur'an'ın kendisiyle de o günkü 

toplumun sosyal yapısını tanımamız mümkün olmaktadır. Çünkü Kur'an 

seslenişini o günkü toplumun değerleri üzerinden yapmaktadır. İslam’ın kabul 

etmediği inanç noktalarına işaret ederek bunları yanlışlamakta, ahlaki zafiyet 

noktalarının düzeltilmesini istemekte, toplumun gözünde değerli olan hususlara 

vurgu yaparak Allah'ın azametini göstermekte, hukuksal alanda da toplumun 

yapısına ve imkânlarına uygun kurallar koymaktaydı (Yıldırım, 2006). 

Kur' an-ı Kerim gök cisimleriyle kâinat olaylarına oldukça fazla yer ayırmaktadır. 

Ancak bu zikrediş tamamen Allah'ın azametini ortaya koymaya ve kâinattaki her 

şeyin onun kudretiyle olduğu gerçeğine dikkat çekmeye yöneliktir. Örneğin 

Kur'an; Güneş, Ay ve yıldızları tapınılacak nesneler değil Allah'ın kudretinin 

birer yansıması olarak sunar. Kur'an bunu yaparken bazen onların işlevleri ve 

fonksiyonlarına da kısaca değinir. Ancak hitapta öne çıkan başat unsur Allah'ın 

azametidir. Çünkü ilahi hitabın amacı, fen bilgisi vs. sunmak değil Allah'ın 

varlığını kevni delillerle ispat etmek, bunu yaparken de tapınılan şeylerin 

esasında Allah'ın yaratıkları olduğunu göstermektir. Örneğin diğer yıldızlar 

içinde daha çok tapınılan Şi'ra yıldızından Kur'an bahsetmekte ve doğrusu, Şi'ra 

(yıldızı)’nın Rabb’i de O'dur” (53 Necm 49) buyurmaktadır. Dolayısıyla kevni 

ayetlerde cahiliye dönemi batıl inanışlarına yönelik toptan bir reddiyenin söz 

konusu olduğunu ve bütün tabiatın Allah'la ilişkilendirildiğini, yeni inanç 

dünyasının Allah merkezli dizayn edildiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber bu 

ayetlerin önemli bir kısmı zikrettiği nesnelerin ve olayların içeriğiyle ilgili olarak 

insanın merak saikini kamçılayan, ne anlatılmak istendiğini çözme duygusunu 

depreştiren ifadeler içermektedir.   

Hz. Muhammed ve evren: Cahiliye dönemindeki evren tasavvuru ve Kur'an'ın bu 

inanışları düzeltmek adına evrendeki cisimler ve olaylara değiniş yöntemine 

kısaca değindikten sonra Hz. Muhammed'in yaklaşımını ele alabiliriz. Hz. 

Muhammed'in kevni ayetlere ve kâinat olaylarına yaklaşımını anlayabilmek 
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amacıyla hayatına baktığımızda, özellikle ilgili ayetler hakkında neler 

söylediğine dair elimizde fazla bilgi bulunmadığını görürüz. Bununla birlikte, 

bazen ilgili ayetler bağlamında çoğunlukla da evrende çıplak gözle müşahede 

ettikleri karşısında veya sohbet sırasında bazı bilgiler verdiği anlaşılmaktadır. 

Rivayetlerin büyük çoğunluğunda Hz. Peygamber'in bunları çeşitli ayetler 

bağlamında söylediği geçmese de ilgili ayetlerle irtibatlı olarak söylediğini 

düşünmek uzak bir ihtimal değildir. Hz. Peygamber'in verdiği bilgilerin bir kısmı 

bizzat Kur'an'ın kendisine dayanmakta, önemli bir kısmı ise tefsir sadedinde 

zikredilebilecek malumatlardır. Bunlardan birkaç konuyu başlıklar altında 

sunacak olursak zihnimizde Hz. Peygamberin evren tasavvuruyla ilgili bir tablo 

oluşacaktır. Rivayetlerden bir kısmı çeşitli gerekçelerle sahih kabul edilmeyecek 

olsa bile bütün olarak göz önünde buldurduklarında yine de bir kanaat 

oluşturacak bir yapı arz etmektedirler. Zaten bizim amacımız da tek tek her 

hadisin sıhhat durumunu irdelemek değil, Hz. Muhammed'in bakış açısını 

yakalamaya çalışmaktır. 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra 

Abbasiler döneminde çeviri 

faaliyetleri ile evrene bakışta 

hikmet kavramı ön plana çıkmıştır. 

Çünkü evrende yaratılan her şeyin 

bir anlamı vardır. Örneğin, İmam 

Maturidi yer ve göğün hak ile 

yaratıldığını ifade eden ayetleri 

tevil ederken, onların abes olarak 

boş yere var edilmediklerini, aksine 

bir hikmetle yaratıldıklarını belirtir 

(Mâturîdî, II/465). Ayrıca, yer ve 

göklerin boşuna yaratılmadığına 

işaret eden Al-i İmran suresinin 191. ayetini “Onlar yüce Allah’ın birliğine ve 

Rab’liğine işaret edecek şekilde yaratılmıştır.” şeklinde tevil etmektedir. Yersel 

ve göksel düzenin insanın yararına olacak şekilde tasarlandığı açıkça 

gözlemlenebilir bir durumdur. Zira bakıldığında, aralarındaki mesafe uzaklığına 

rağmen gökyüzünden meydana gelecek faydaların, yeryüzünden meydana 

gelecek faydalarla birleştirildiği görülür. Dolayısıyla yer ve gök, aralarındaki 

mesafeye rağmen faydalarının birleşmesi için birbiriyle bütünleşen iki varlık 

halinde yaratılmışlardır. Bu varlık düzeni, aynı zamanda bunları inşa eden 

varlığın birliğine de delâlet eder. Bir başka anlatımla, faydalı ve zararlı olma 

Evren İslam âlimlerinin her dönemde ilgisini çekmiş 

ve bu amaçla birçok rasathane kurulmuştur. 
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bakımından farklı olsalar dahi yüce Allah, yaratılmışları kendi varlığına, 

birliğine, hikmetine, onları yöneten, bilen olduğuna delalet etme konusunda tek 

bir cevher gibi yaratmıştır. Netice olarak Mâturîdî’ye göre evren, insan için 

yaratılmıştır. Bu yarar, bir yönüyle tabiatın, insanın yaşama şartlarına ve 

tasarrufuna uygun bir şekilde yaratılması biçiminde tezahür ederken; diğer bir 

yönüyle de evrendeki sanatkârane yaratılışın yaratıcısına işaret etmesi, böylece 

insanı şükür ve ibadete yönelterek onun öteki dünyadaki kurtuluşuna hizmet 

etmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bugün doğanın tahribi ve çevre sorunları 

nedeniyle insanlığın karşı karşıya olduğu problemler, büyük ölçüde tabiatın 

kutsallıktan, bunun yanında emanet olma vasfından tamamen soyutlanarak, 

bencil ve savurgan bir şekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Mâturîdî’nin 

yukarıdaki evren tasavvuru, bir ölçüde bu modern sorunlara karşı bazı çözüm 

önerileri içermektedir, denilebilir. Zira bu tasavvurda evren, insan için yaratılmış 

ve bir yere kadar yararlanılması gereken nesneler dünyası iken, aynı zamanda 

yaratıcının varlığına, hikmet ve bilgisine, irade ve kudretine, lütuf ve 

cömertliğine işaret eden bir anlam dünyasıdır. Böyle bir evren tasarımının, bir 

dereceye kadar insanı doğaya karşı ölçülü davranmaya yöneltebileceği 

söylenebilir (Arslan, 2009). 

Klasik dönemden uzaklaşıp günümüze geldiğimiz zaman evren tasavvurunun 

bilimsel gelişmelere yaklaştığını görürüz. Kuantum fiziğinden etkilenen “Çoklu 

Evrenler Teorisi” bu yaklaşımların başında gelir. İslam düşüncesinde çok 

evrenler fikrinin olup olmadığı yolundaki bir sorunun cevabını, doğal olarak 

Kur'an'da ve tarihi süreçte onun farklı algılama ve yorumlama biçimleri olarak 

ortaya çıkmış olan kelam, İslam felsefesi, tefsir ve tasavvuf gibi disiplinlerde 

aramak gerekir.  

Bu teorinin Kur’anî referansları, 

Âlem ve âlemin, 

Rabbü'I-Âlemin, 

Seb'a Semavat, 

Gayb âlemi ve şehadet âlemi şeklinde olan ayetlerken; 

tasavvufi referansları, 

Sûfîlerin âlem kavramını ele alışı, 
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Yedi gök ve Miraç, 

Halk-ı Cedid Nazariyesi tarzında yaklaşımlarla dikkatimizi çeker. 

Çağdaş İslam düşüncesinde çok evrenler görüşünü çok açık bir biçimde 

savunanlar vardır. Bu düşünürlerden birisi olan Mehmet Bayrakdar, bazı ayet ve 

hadislere dayanarak evrenlerin sayısının yedi veya daha fazla olabileceğini, bir 

anlamda çok sayıda evrenin olabileceğini belirtmektedir. "Bizim anlayışımıza 

göre; gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse hadislerde mutasavvıfların ve 

bilimcilerin bu görüşlerini destekleyen işaretler vardır. Yine, o, yukarıda verilen 

yedi gök ve yedi yer tabirlerini içinde barındıran hadis ve ayetlerden hareketle 

şöyle bir sonuca ulaşabileceğimizi savunur." Gerek ayette ve gerekse hadiste 

geçen 'yedi gök ve 'yedi yer' tabirleri, bize uzayda açıkça birden fazla dünya ve 

göğün olduğunu göstermektedir. Bu yedi veya daha fazla sayıda da olabilir.  Yine 

"yedi gök" tabiri bağlamında, Mülk Suresi'nin 3. ve 4. ayetlerinin yorumlarından 

birinde Hüseyin Atay, çok evrenlerin varlığından ve insanoğlunun buralara gitme 

ihtimalinden bahsetmektedir. Nitekim o, Mülk suresinin 3. ve 4. ayetlerini 

referans göstererek bu konuda şu açıklamayı yapar: "Buna göre insanoğlu diğer 

galaksilere de gitme emrini almış olur ve bu ayet oralara gitmenin imkânına ve 

ihtimaline işaret kabul edilebilir." Başka bir deyişle "Yedi sayısının sınırlayıcı 

bir sayı olmayıp çokluk ifade ettiğini savunanlara göre göklerin yediden çok 

olmasını hesaba katmak gerekiyor, Arapça bu yedi sayısı ile 'tıbak' kelimesinin 

beraberce kullanılmasından yedigenil bir prizma ve dolayısıyla yedi buyutlu bir 

kâinat olamaz mı?" der. 

 

Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes hakkındaki bilimsel araştırmalarıyla tanınan Fransız 

tıp doktoru Maurice Bucaille de, bazı ayetlerden hareketle çok evrenler 

yorumunu çıkarmanın mümkün olduğunu savunur; dahası o, bu konuda bir adım 

daha atarak bu evrenlerin tıpkı içinde yaşadığımız evren gibi yaşama elverişli 

olduğunu da ileri sürmektedir. Cafer Sadık Yaran da çok evrenler teziyle teistik 

düşüncenin bir arada bulunabileceğini, bu tezi varsaymanın bizi ille de ateizme 

götürmeyeceğini dile getiren düşünürlerden birisidir. Nitekim ona göre Burada 

belki daha belirgin olan hatalı tutum; çok evrenler olabileceğini varsaymak değil, 

ateistik sonuca ulaşma gayretidir. Yaratan, Fatiha Suresi'nin "Hamd, âlemlerin 

Rabb’i Allah'a mahsustur." şeklinde ifadesini bulan birinci ayetini 

Müslümanların günde birçok kez okuduğunu ve ayette Tanrı ile âlemler 

sözcüğünün bir arada kullanıldığını hatırlatarak, çok evrenler düşüncesinin İslam 

düşüncesine, özellikle de Kur'an'a yabancı olmadığını vurgulamaktadır. Bütün 
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bunlar, çok evrenler görüşünün İslam düşüncesinde varlığını veya bu düşünce ile 

pekâlâ uyumlu olabileceğini göstermektedir” der (Efil, 2005a). 

 

Acaba İslam düşüncesindeki çok evrenler fikri, modem bilimdeki çok evren 

tezlerinden daha çok hangisine benzemektedir? Genel olarak, bunlar arasında ne 

gibi benzerlik ve farklılıklar vardır? Burada İslam düşüncesinde ve modem 

bilimde öngörülen çok evrenler fikrinin en önemli ortak karakteristiği, sadece bu 

evrenin değil, aynı zamanda çok sayıda evrenin var olduğu gerçeğidir. Ortaya 

konuluş gerekçeleri ve bazı temel ateistik argümanları dikkate alındığında, İslam 

düşüncesindeki çok evren öğretisinin, daha çok modern bilimdeki çok evren 

tezlerinden kuantum mekaniğinin çok evrenler yorumuyla bir benzerlik ve bir 

uyum içinde olduğu görülür. İslam düşüncesindeki çok evrenler tablosu, içindeki 

canlılarla özellikle de insanla, hepsinden önemlisi de Allah'la bütünleşen ve 

bunlarla çok sıkı bir bağlantı içinde olan bir tablodur. 

  

Burada evren veya evrenlere, insanın ahlaki değerlerini gerçekleştirebileceği 

metafizik bir alan olarak bakılmaktadır. Oysa modern bilim bize çok daha farklı 

bir evren/evrenler tablosu çizerek bunların tabi olduğu temel ilkeleri açıklarken 

metafızik verileri kesinlikle dikkate almaz; aksine bilim, önemli ölçüde 

evreni/evrenleri ve içindeki temel yasaları Tanrı'dan ve insandan soyutlayarak ele 

almaktadır. Dolayısıyla müspet bilim yapısı, konusu, amacı ve yöntemi gereği 

evreni/evrenleri ve içindeki olguları araştırırken hiçbir zaman metafızik verilere 

başvurmaz. O hâlde, İslam düşüncesi evreni/evrenleri fıziksel yanı olmakla 

birlikte, daha çok dini ve metafiziksel bir fenomen olarak görürken, bilim ise 

·onlara daha çok fiziksel bir olgu olarak bakmaktadır. İslam düşüncesinin evren 

anlayışı daha çok metafiziksel bir temele otururken, modern bilimin 

evreni/evrenleri fiziksel bir temele oturmaktadır. Buna göre, çok evrenler tezinin 

hem fiziksel hem de metafiziksel temeli, dolayısıyla ikisinin sentezi, çok 

evrenlerin varlığı hakkında bize çok daha güçlü bir gerekçe ve güven 

vermektedir. Ancak çok evrenler tezinin, evrendeki hassas düzeni, daha önce 

açıklandığı gibi, Tanrı’yı dışlamak için rastlantısallık ve gözlemcinin seçiciliği 

gibi başka kıstaslarla açıklanmaya kalkıldığında,  elbette ki, bu hâliyle bu tezin 

İslam düşüncesinde kabul görmesi mümkün değildir. Nitekim Fazlur Rahman'ın 

haklı olarak dile getirdiği gibi "Kur' an hükümleri aynı zamanda devir anlayışına 

bina edilen kâinat inancını da kökünden yok etmektedir. Zira bu anlayış birçok -

özellikle Yunan- düşünüre ve bazı modern astronomicilere her ne kadar cazip 

gelse de aslında belli bir gaye ile yaratılmış olmaya ters düşmektedir. " İslam 
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düşüncesi açısından, çok evrenler tezinde asıl problem olan şey, evrenlerin 

çokluğundan ziyade, bu çokluğa dayalı olarak ileri sürülen ateistik yaklaşımdır. 

Bu durumu sağduyuyla dinî ve bilimsel temele dayalı olarak ifade edecek olursak 

"Evrenin sadece şimdiki hâli değil, bilinen her anı, rastgelelik ihtimalini çok zayıf 

gösterecek bir nizam ve intizam sergilemektedir." Nitekim Kur'an'da bu hususa 

değinen ayetlerden biri şöyledir: "Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik 

bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak 

için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve 

yorgun düşer. " Buna göre, evrendeki olağanüstü hassas denge ve düzenin çok 

evrenler tezine dayalı rastlantısal açıklamasının İslam düşüncesinde kesinlikle 

yeri yoktur. Bu tezin İslam düşüncedeki meşruiyeti ve kabul edilebilirliği ancak 

olup bitenleri, ilim, irade ve kudret sahibi bir varlığı hesaba katmakla mümkün 

olabilir. Bu anlamda, çok evrenlerin varlığı fikrinin, belli ölçüde de olsa, İslam 

düşüncesinde kendisine meşru, kabul edilebilir ve birikimsel bir arka plan 

bulduğu söylenebilir. 

 

Bazı sufıler ve düşünürler hariç, çok evrenler tezine veya buna yakın olabilecek 

bir düşünceye, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkmış olan birçok düşünce ve 

disiplin içinde açıkça yer verilmemiştir. Ancak çok evrenler tezinin altyapısını ve 

tarihi arka planını besleyen özellikle Kur'an-ı Kerim'den ve tasavvuftan gelen 

ciddiye alınabilecek epeyce verinin olması yanında bazı düşünürlerin bu 

meseleye olumlu yaklaşımı bu tezin en azından İslam düşüncesine yabancı 

olmadığını, orada onun izlerinin ve motiflerinin olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla İslam düşüncesinde, çok evrenler tezinin meşru bir zemin 

bulabilmesi, bu görüşün tek açıklama şeklinin ateizm olmadığını; bunun pekâlâ 

teistik doğrultuda da yorumlanabileceğini göstermesi bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Son çözümlemede, İslam düşüncesinde çok evrenler fikrinin 

motifleri olmakla birlikte, modern bilimde savunulduğu şekliyle ve anlamıyla 

onun İslam düşüncesinde varlıklarından söz etmek mümkün değildir. 

 

Sonuç olarak yazmaya devam edecek olsak “İslam’da evren tasavvurları”na dair 

bilgi o kadar fazla ki yazının bitmesi hayal olurdu.  Bu nedenle İslam ve evrenle 

alakalı ilgi alanlarına göre tematik okumalar yapmak mümkündür. “İnsanın 

Evren İçindeki Yeri Ve Zahiri Değişim İçindeki Süreklilik” düşüncesiyle alakalı 

Seyyid Hüseyin NASR (1997), “Çoklu Evrenler Teorisi” ile alakalı bilgi sahibi 

olmak isteyenler Şaban EFİL Hoca’nın “İslam Düşüncesinde Çok Evrenler 

Yorumu” (2005a) makalesinden, “Evrenin Metafizik ve Fiziksel Boyutu”na 
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(2005b) ilişkin konularda yine Şaban EFİL Hoca’nın çalışmalarından kapsayıcı 

bilgiye ulaşabiliriz. Ayrıca Caner TASLAMAN’ın eserlerinden İslam felsefesi ve 

İslam bilim felsefesinde evren yorumlarına ulaşılabilir, evren ve iman konularında 

bilgi sahibi olabiliriz. 

 

Kâinata bakıp tefekküre dalanlardan olma temennisiyle… 
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PROF. DR. YAŞAR ÇORUHLU İLE ESKİ 

TÜRK SANATINDA EVREN VE 

KOZMOGONİ ÜZERİNE* 

Söyleşiyi Yapan: Feyza ARSLAN 

rof. Dr. Yaşar Çoruhlu, sanat tarihçisi, Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 

Bölümü emekli öğretim üyesi. Kendisi emekli olsa dahi bilimden 

emekli olunamayacağını bizlere yeni eserlerle kanıtlamaktadır.  Geniş bir 

kaynak yelpazesinden yararlanarak eserleriyle Türklerin tarih boyunca 

Şamanizm, Budizm, Manihaizm ve İslamiyet inanışları içinde ne kadar 

zengin bir mitoloji yarattıklarını sergileyerek Orhun Yazıtları’ndan 

Kâbe’ye uzanan yolda, Türk uygarlığının içerisinde Türk sanatının 

gelişmesini incelemiştir. 

                                                           
*Künye: Arslan, Feyza (2020). “Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu ile Eski Türk Sanatında Evren ve 

Kozmogoni Üzerine”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 122-136. 

P 
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Saygıdeğer okurlar, dergimizin bu sayısında “evren” kavramını her yönü 

ile incelemeye çalıştık.  Bu kavramı Türk mitolojisi ve sanatı açısından 

değerlendirmeyi ise yıllarını Türk sanat tarihi çalışmalarına adayan, eski 

Türk sanatı ve mitolojisi üzerine çok kıymetli yayınların değerli yazarı 

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu 5  hocamızla incelemek istedik. İçerisinde 

bulunduğumuz Covid-19 salgını dolayısı ile uzaktan gerçekleştirmek 

zorunda kaldığımız söyleşimizde, değerli hocamızla çok daha ayrıntılı ve 

derin bir şekilde saatlerce konuşabileceğimiz Türk sanatı ve mitolojisinde 

evren anlayışı konusunu birkaç sayfaya sığdırmaya çalıştık.  Eski Türk 

sanatı ve mitolojisine ilgi duyan okurlarımızın faydalanacağını bildiğimiz 

bu söyleşimizi siz değerli okurlarımıza emanet ediyoruz. 

 

Sayın hocam, öncelikle gerçekten bu sohbeti sizinle yüz yüze 

gerçekleştirebilmeyi çok isterdik.  Zaman ayırıp sorularımızı 

yanıtladığınız için tekrar teşekkür ederiz.  

 

                                                           
5 Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu 1 Ocak 1964 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Davutpaşa 

Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girmiştir. Türk ve İslam Sanatı 

kürsüsünde öğrenime başlamıştır. 

YÖK'ün kurulması ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi olarak birleştirilen bölümde, Sanat Tarihi Anabilim 

Dalına devam eden Yaşar Çoruhlu, 1985 yılında yükseköğrenimini tamamlamıştır. 16 Nisan 1986 

tarihinde Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde 

asistan olarak göreve başlamıştır. 

1985-1986 yılları arasında yüksek lisansını Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatında Orta Asya 

ile Bağlantılar konulu tezi ile tamamlamıştır. 1988-1989 yılları arasında başladığı doktora 

çalışmalarını ise 1992 yılında tamamlamış ve Türk Resim Sanatında Hayvan Sembolizmi başlıklı 

teziyle doktor unvanını almıştır. 

1993 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine yükselen Yaşar Çoruhlu, 2002 yılında aynı 

üniversite ve bölümde doçentlik kadrosuna atanmış ve 2006 yılında aynı bölümde profesör 

olmuştur. 

Yaşar Çoruhlu,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 

Bölümünde öğretim üyeliği yapmış ve aynı üniversitenin "Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi" müdürü olarak bilimsel faaliyetlerini sürdürmüştür. 2018 yılında aynı 

üniversiteden emekli olmuştur. Bilimsel çalışmalarına ve tecrübelerini paylaşmaya devam 

etmektedir. 
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Hocam “Türk Mitolojisinin Ana Hatları” adlı eserinizde Türk 

mitolojisi içerisindeki “evren-dünya” düşüncesinden geniş bir şekilde 

bahsetmişsiniz. Buradan hareketle bizlere Türk düşünce dünyasında 

evrenin nasıl betimlendiğini anlatabilir misiniz? 

Eski Türklerde evren/dünya anlayışı üzerine bilgilere biz eski kaynak 

metinlerde rastlıyoruz. Bunların kronolojik olarak en erken tarihli olanları, 

eski Çin hanedanlarına ait Türkler hakkında bilgilerin bulunduğu 

eserlerdir. Ayrıca Türkçe yazılmış bilinen en eski kaynaklar ise runik 

denilen yazı ile ve ayrıca eski Uygur Türkleri yazısı ile taş veya başka 

malzemeler üzerine oyulmuş veya yazılmış, ayrıca kâğıt-deri, üzerinde yer 

almış olan metinlerdir. Her ne kadar runik yazı formunun kökenleri 

milattan önceki devirlere kadar uzanıyorsa da (Bunun en eski kanıtı Issık 

Kurganı’ndan çıkarılan gümüş kap üzerindeki yazıdır.) çoğunlukla en 

erken Türkçe yazılar 6. yüzyıldandır. Bu kaynakların yanı sıra başka 

topluluklara ait eski metinler ile son yüzyıllarda özellikle Rus bilim 

insanlarının İç Asya ve Orta Asya (Türkistan) bölgelerinde Türk 

topluluklarından yaptıkları derlemeler de Türk mitolojisinin ve aynı 

zamanda evren/dünya düşüncesinin ana kaynakları sayılırlar. Bu sözü 

edilen kaynaklara bir de sanat eserlerini, arkeolojik ve etnografik 

malzemelerin de içinde bulunduğu maddi kültür nesnelerini-kalıntılarını 

ekleyebiliriz. 

Tüm bu kaynaklardaki kimi ifadeler Türklerin evren ve dünya hakkında 

hükümdarın (yani yönetimin) ve ülkenin merkez olduğu bir dünya ve evren 

tasavvuruna sahip olduğunu göstermektedir. Böylece Türklerde evren 

anlayışına bağlı olarak kuvvetli bir “merkez” tasavvuru olup bu anlayış 

günümüze kadar ulaşmıştır. Diğer başka kültürlerde de olduğu gibi Türkler 

mitlerinde veya anlatılarında yöneticilerine bağlı olarak kendilerini ve 

ülkelerini dünyanın ve evrenin merkezine koymuşlardır. Bu anlayış “Türk 

dünya hâkimiyeti ülküsü”nün de temel dayanağıdır.  

İşte eski Türkler,  bu “merkez” anlayışından yola çıkarak yine birçok 

kültürde olduğu gibi dünyanın ve evrenin “dört ana yön’ü olduğunu ve 

bunların merkezde birleştiğini düşünmüşlerdir. Söz konusu düşünceye 

zaman zaman “ara yönler” de eklenmiştir. Eski Uygur Devleti’nin sonuna 
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Kuzey 

(gece yarısı, kış, kara) 

Batı 

(akşam, güz, beyaz) 

Doğu 

(gündüz, bahar, mavi) 

Güney 

(öğle, yaz, kızıl) 

Kuzeybatı Kuzeydoğu 

Güneybatı 
Güneydoğu 

kadar olan dönemde (14. yüzyıla kadar) oluşan anlayışa göre bu “dört ana 

yöne” ,  merkezde toprak olmak üzere su, maden veya hava, ağaç, ateş 

unsurları da eklenmiştir. Her unsura bağlı ayrıca çeşitli simgeler vardır. 

Hayvan simgeleri, renk simgeleri ve yıldız ya da yıldız kümesi simgeleri 

gibi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demek ki evren dört bir taraftan gelen hatların merkezde kesişimi ile ifade 

edilir. Öte yandan tabi ki bu dünyanın sınırlarının olup olmadığı veya ne 

şeklide olduğu konusu üzerinde de düşünülmüş ve genellikle bu sınırlar 

dörtgen olarak çoğu kere de kare olarak ve yeryüzü düz bir şekilde ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte bunun üzerini göğün bezediği belirtilerek göğü 

de yeryüzünün üzerinde izdüşümü daire şeklinde bir kubbe olarak 

tasarlamışlardır. Gök bazen daire yerine çokgen olarak da gösterilmiştir. 

Böylece evren /dünya genel şeması kare içinde daire veya daire içinde kare 

olarak da belirtilmiştir.  Kimi Türklere göre gökteki yıldızlar veya gök 
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cisimleri ışık kaynakları veya rüzgârların girdiği delikler kimilerine göre 

ise ölen kahramanların ruhlarıdır. Başka bazı anlamlar da verilmiş ve tüm 

bunlar zamanla gökle ilgili kültleri de oluşturmuştur. Bu belirtilenler 

dünyanın/evrenin şeklinin yatay düzlemde ifadesidir.  

Eski Türklerde dünya ve evrenin bir de bir eksene bağlı düşey bir yapıda 

olduğu düşüncesi vardır. Merkezde bir dağ (dünya dağı) veya Dünya 

Ağacı onun eksenini oluşturur. Bu eksenin diğer 

ucunda gökte Kutup Yıldızı ise gök âleminin 

eksenidir ve bütün yıldız sitemleri bu eksene 

bağlanır. Böylece düşey olarak gök (yukarı 

dünya)  ve yer (toprak, su ve insanlarıyla orta 

dünya) ve yer altı (aşağı dünya) anlayışı söz 

konusu olmuştur. Ayrıca göğün dönen çarklar 

halinde olduğu ve değişik sayılarda ifade 

edilmek üzere belirli sayıda katları olduğu da 

anlatılmaktadır. Gökte göğe mensup veya orada 

yaşayan tanrılar, yerde yer tanrıları ve aşağıda 

yer altına mensup tanrılar vardır. Yeryüzündeki insan ve hayvan ata veya 

analar da zamanla tanrı veya yarı tanrı ya da en azından kutsal olarak kabul 

edilirler. Tabii genel olarak düşünüldüğünde iyi veya kötü karakterli olsun 

bu sistemin içindeki her şey kutsal olarak kabul edilir.  

Evrenin ve var oluşun kavramlarla (karşıt görünen kavram çiftleri ile) 

ifadesi de söz konusu olmuştur. Bu Türklerde daha çok gök ve yer olarak 

belirlenmişken Çin’de ying ve yang (yer/karanlık-gök/ışık-aydınlık) 

ilkeleri ile anlatılmıştır. Bu ilkelerin birbiri ile ilişkisi yaradılışı ve varlığı 

oluşturmuştur. 

Bütün bu çok özet halinde belirttiğimiz bilgileri ve daha fazlasını işte biz 

yukarıda belirttiğimiz eski kaynaklar içerisindeki çeşitli mitler, hikâyeler, 

destanlar, masallar, malumatlar içinden derleyip çıkarabiliyoruz. Örneğin 

Kültigin Yazıtı’nda (MS 732) Bilge Kağan “Üstte mavi Gök ve altta da 

yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğulları yaratılmış. 

İkisinin üzerinde de atalarım dedelerim Bumin Kağan, İstemi kağan tahta 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 127 

 

oturmuş. Türk halkının devletini yasalarını yönetip düzenlemiş.” 

anlamında sözler söylediğinde biz bu anlatımdan hem gök ve yer 

unsurlarını, göğün üstte yerin altta tasavvur edildiğini ve merkezde ulusun 

başı olarak hükümdarın devleti, yasaları yönetip düzenleyerek yer aldığını 

anlıyoruz. Burada ayrıca gök unsurunun renginin mavi yerin ise yağız 

(sert/koyu, kara veya sarı/kahverengi) olarak ifade edildiği de dikkati 

çekiyor. Yine Kültigin Yazıtı’nın bir başka yerinde Bilge Kağan’ın 

“İleride gün doğusuna, güneyde gün ortasına kadar, geride gün batısına, 

kuzeyde gece ortasına kadar olan yerler içindeki halkların hepsi bana 

bağlıdır.” şeklindeki sözleri de yukarıda bahsettiğimiz yatay evren-dünya 

anlayışının kanıtlarından birisidir. 

Eski Türk memleketleri çoğu kere bu kozmolojik kurguya göre ifade 

edilmiştir. Örneğin Kara Hunlar, Ak Hunlar, Al (kırmızı) Tiler gibi 

adlandırmalar, merkezi Türk topluluğuna göre bu ülkelerin kuzeyde veya 

batıda olması ile bağlantılıdır. Türkiye’nin kuzeyindeki denizin Karadeniz, 

batıdakinin Akdeniz, güneyindeki denizin ise Kızıldeniz olarak 

adlandırılmasının temel nedeni, evren/dünya tasavvuruna göre Türkiye’yi 

merkez (ana vatan) kabul edip, kuzeyinde, batısında, güneyinde kalan 

denizleri bu yönlerin renk simgelerine göre adlandırmaktan ibarettir. Bazı 

araştırmacılar doğudaki göllerden birini de buna ekliyorlar. 

Kadim Türk sanatında “evren” düşüncesinin yansımaları nasıl 

olmuştur? 

Türk sanat tarihi, Türklerin var olduğu zamanlardan beri ürettikleri sanat 

olgusunu ve sanat ürünlerini inceleyen sanat tarihi bilim alanının bir 

dalıdır. Çağlar içinde gelişen Türk mitleri, sembolleri, inançları bu sanat 

yapıtlarında yansımıştır. Örneğin dört ana yönü ifade eden simgeler, 

damgalar, şekiller, motifler birkaç bin yıl boyunca ister mimari olsun, ister 

halı kilim olsun veya isterse başka malzeme ile yapılmış eserler olsun 

hemen her devirde Türk sanat alanlarına yansımıştır. Merkezi planlı 

yapılar “merkez” ve “yönetim”i, dört eyvanlı ve avlulu yapılar (örneğin 

Büyük Selçuklu cami planları, kervansaraylar gibi) dört ana yönü ve 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 128 

 

merkezi yani her ikisi de genel olarak evreni ve evrene hâkim olan unsuru 

yani hükümdar ve Tanrı’yı ifade ederler.  

Bu bakımdan Hun, Göktürk (=Kök-Türk/Türk) (6-8. yüzyıl) ve Uygur 

Dönemi’nin (8-14. yüzyıl) Ordu-Kentleri, hükümdar merkezleri ve 

karargâhları da kozmolojik dünya planının izlerini taşırlar. Halılar, 

minyatürler, mimari ve çeşitli tezyinatta görülen kare içinde daire veya 

çokgen, ya da daire içinde kare, göğü ve yeri yani dünyayı ifade eder. 

Bunun içinde yer alan ağaç Dünya Ağacı’nı ve merkezi belirtir. 

Evren/dünya şemasını oluşturan parçalar ve bütün çeşitli devrilerin Türk 

sanat eserlerinde karşımıza çıkar. Yurt tipi çadırlar veya diğer evler birer 

mikro kozmos sayılır. Çadırın kubbe kısmı göğü gövdesi yeri ana direği 

veya merkezindeki ocağı dünyanın merkezini ve eksenini anlatır. Kısacası 

İslâm öncesi veya sonrasındaki Türk sanat eserlerinde kozmolojik 

evren/dünya tasarımı veya onun parçaları yoğunlukla yer alır.  

Eski Türk kozmolojisinde sık sık karşımıza çıkan “Dünya Ağacı” 

simgesi tam olarak neyi ifade etmektedir? 

“Dünya Ağacı” kozmolojik bir simgedir, öz olarak dünyanın eksenini 

ifade eder. Onun var oluşu aynı 

zamanda yaşamın sürekliliğini de 

sağladığından bazen “Yaşam/Hayat 

Ağacı” olarak tek başına ayrı bir 

ağaç gibi de takdim edilir. 

Dünyanın ekseni olduğu var sayılan 

ağaç, dünya ve göğün katlarını bir 

arada tutar ve ucu kutup yıldızının 

merkezini temsil ettiği uzaydaki 

eksene bağlanır. Eski Türklerde 

veya son zamanlara kadar Kutup 

Yıldızı’na “Demirkazık Yıldızı” 

denilmesi de bundandır. “Dünya 

Ağacı”nın kökleri yerin altının 

tabakalarında, gövdesi yeryüzünde, 
Türk kozmolojisinde Dünya Ağacı motifi 
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dalları ise gök katlarındadır. Bazen köklerinden ölümsüzlük veya güç 

veren bir sıvı fışkırdığı anlatılır. Ayrıca köklerine yer altındaki varlıkların 

yuva yaptığı da anlatılır. Eski metinlerde “Dünya Ağacı” ile ilgili dikkat 

çekici bir nokta da bu ağaçların bazen ağaç veya demir ya da hatta altın 

direk şeklinde düşünülmüş olmalarıdır. Hatta çivi şeklinde belirtildiği de 

olmuştur. Bugünkü Türkçemizde kullandığımız “Dünyanın çivisi çıktı.” 

sözü de buna dayanır. Dünya ekseni (Dünya Ağacı sırığı, çivisi) yerinden 

çıktığında her şey altüst olur. Bu söz de böylece her şeyin bozulduğunu, 

altüst olduğunu ve karmaşanın hâkim olduğunu belirtmiş olur.  

Eski Türklere göre “Hayat Ağacı formundaki” Dünya Ağacı’nda doğacak 

insanların ruhları, kuş şeklinde bulunur ve ağacın tepesinde bir kartal-ana 

vardır. Bu şekilde ağaç tasvirleri bütün Türk sanatında görülür. 

Türkiye’deki Sivas Gök Medrese taç kapısındaki kabartma bunun en güzel 

örneklerindendir. İlk şamanların da bu şekildeki bir ağaçtaki yuvalarda 

bulunan yumurtalardan çıktığını ve koruyucuları olan kartal-hayvan 

anaları tarafından gözetildiğini anlatan mitler vardır. Yaşam/Hayat 

Ağacı’ndan bir kuş uçarak, Tanrıça Umay’ın yardımıyla ana rahmine ruh 

olarak dâhil olur ve vakti gelince yine Tanrıça Umay’ın yardımıyla 

çocuğun doğumu gerçekleşmiş olur.  Burada “Dünya Ağacı” artık 

“insanın yaratılışı veya doğuşu” ile ilgili bir ağaca dönüşmüştür. Türk 

İslâm döneminde görülen ve meyveleri kadın başları-gövdeleri veya insan-

hayvan gövdelerinden oluşan Vak-Vak Ağacı miti de “Yaşam Ağacı” 

mitlerinden türetilmiş değişik ve ilginç bir versiyondur.  

Yaşam Ağacı/Dünya Ağacı, yalnızca insanların yaradılışında rol almaz. 

İlk insanın yaradılışında olduğu gibi Türk kavimlerinin de türemesinde 

karşımıza çıkar. Uygurlara ait olduğu belirtilen ağaçtan türeme miti bunun 

güzel bir örneğidir. Bazı Türk toplulukları geçmişte ağacı bir yaratıcı 

Tanrı/ruh gibi algılamış bazı mitlerde de (Ak Genç mitleri) ağaç ruhu yaşlı 

bir kadın gibi düşünülmüştür.  

“Üstte gök, altta kara yağız yer, ikisinin arasında kişioğlu yaratıldı.”  

fikrini bünyesinde barındıran Türk kozmolojisinde dünya tanımı ve 

insanın yaratılışı nasıl olmuştur? 
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Bu soruya yukarıda kısmen cevap verdim. Dünyanın yaradılışı ve insanın 

yaradılışı ile ilgili derlenmiş epeyce mit vardır. Bu mitlerin ilk şekilleri 

temel düşünceler halinde en eski metinlerde yer alır. Son yüzyıllarda 

derlenmiş metinler de ise daha detaylı yaradılış mitleri/efsaneleri 

karşımıza çıkar. Bunlarda başlıca yaratıcı kişi zamanla Gök Tanrısı gibi 

algılanmaya başlayan Tanrı Ülgen (veya Kayra Kan)’dir.  Tanrı Ülgen 

veya ilk yarattığı kişi (sonradan Erlik’e dönüşmüştür) bir kaz veya başka 

bir deniz kuşu şeklindedir. Yeryüzü yoktur. Uçsuz bucaksız su vardır. 

Suyun üzerinde uçmakta olan Tanrı ve yanındaki figür yorulduğundan 

Tanrı konacak bir şey arar. Çoğu anlatıda sudan fırlayan bir taş üzerine 

çıkar ve sonrasında yeri yaratmaya başlar. Yanındaki kuş formunda 

Erlik’ten suya dalıp gagasında toprak getirmesini ister ve ondan yeri 

yaratır. Yeri yarattıktan sonra da gökyüzünü yaratır. Sonra ilk insanlar ve 

diğer canlılar yaratılır. Ancak çeşitli Türk boylarında bu yaratılış 

öykülerinin az-çok değişik şekilleri de vardır. Temelde araştırmacılar 

arasında en çok kullanılan yaradılış mitleri Verbitskiy ve Radloff’un Altay 

Türk halkından derlediği efsanelerdir. İlk yaratılan insanlar Törüngey ve 

Eje (Ece/Eye) olup onlar gökte yaşarlar. Bu geç derlenen mitlere insanlara 

yasaklanan ağaç ve meyve teması da girmiştir. Erlik’in (yılan/şeytan) 

kandırması ile Eje yasak meyveyi ısırarak çok tatlı olduğunu görür ve 

yanında bulunan eşine de verir. Bunun sonucunda durumdan haberdar olan 

Tanrı onları cezalandırır ve onları dünyaya göndererek yeryüzünde kendi 

çabaları ile yaşamak zorunda bırakır. Mitlerde bu konunun birçok ayrıntısı 

vardır. Bazı aktarılan mitlerde/söylencelerde ise insanın yaradılışından 

dünyanın yaradılışından ayrı olarak söz edilir. Bu mitlerde Tanrı insanın 

kilden veya taştan (erkek ve dişi) modellerini yapar ve sonra onlara ruh 

temin etmek için gider çoğu kere de Erlik (şeytan) kıskandığından onları 

elde etmek ister ve kendi anlayışına göre ruh verir. Tanrı ise ruh vermek 

için geldiğinde insanların Erlik tarafından kirlenmiş olduğunu görür. Bekçi 

olarak bıraktığı köpeğe de ceza verir. Derisiz yaratılmış köpek kendisine 

deri vadeden şeytana aldanarak şeytanın insana yaklaşabilmesine neden 

olmuştur. 

Yaradılış gibi insanın ve dünyanın yok oluşu ve ölüme ilişkin mitler de 

derlenmiştir (eskatoloji). 
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Türk günlük yaşantısında özellikle Türk yurtlarının evrenin yatay bir 

sembolü olduğunu yaptığımız çeşitli okumalardan öğrendik. Bu 

konuyu okurlarımız için biraz açıklayabilir misiniz? Günlük hayata 

yaratılış ve evren düşüncesinin çeşitli sembolik tezahürleri nasıldı? 

Bu sorduğunuz soruya da kısmen az önce cevap verdik. Çünkü daha evvel 

konunun sanata yansıması sorulmuştu ve orada evlerin mikro kozmos 

olduğundan söz edilmişti, ayrıca eski şehirlerin önemli bir bölümünün de 

kozmolojik tasavvurlara göre veya merkez unsuruna göre planlandığını 

biliyoruz. Dört ana yöne göre düzenlenmiş kentler daha çok dört taraftan 

dört ana yolun gelerek merkezde birleştiği şehirler veya yerleşim 

birimleridir. Merkezi hükümdar ve konutu teşkil ettiği için surlarla çevrili 

dörtgen alanın orta kesiminde veya bazen biraz duvara yakın tarafta 

hükümdarın sarayı, konutu ya da çadırı yer alırdı. Onun etrafında saray 

yönetimine yakın çeşitli mesleklerden insanların mahalleleri olurdu. Daha 

sonra Kale yalnız hükümdar ve yakın yönetim elemanlarının oturduğu yer 

hâline geldi. Diğer halk surlarla çevrili bu alanın etrafına yerleşti. Oraya 

da şehristan dendi. Daha dışta ise pazar-çarşı bölgesi vardı. Orası ticaretin 

yapıldığı ve bazen sur ile çevrili en dıştaki bölge idi. Bugün çeşitli Türk 

ülkeleri ve Türkiye’deki eski kentlerin planlarının önemli bir kısmı bu 

şekildedir. 

Eski Türklerde aslında tapınaklar ve mezar anıtları da mikro kozmos kabul 

edilirdi. Mezar anıtlarının çoğunun kubbeli veya piramidal örtülü 

yapılmasının nedeni de bu idi. Kaynağını kurganlardan alan bu şekilde 

dairevi veya çokgen üst örtü ve dörtgen alt kısmın plan iz düşümü dörtgen 

içerisine daire veya çokgen olarak evren şemasını verir. Mezar anıtlarında 

(kümbet ve türbelerde)  kurganlarda olduğu gibi bazen merkezi kısmın 

etrafında dönülerek tavaf edilirdi. Mezar anıtında yatan kişi yani 

kutsal/aziz bir varlık olarak kabul edilen merkezi konumdaki “ata” burada 

hükümdarın yerini almıştır. Günümüzde de mezar anıtlarının yoğun bir 

şekilde ziyareti ve tavaf edilmesi bu eski mit, kozmolojik düşünce ve 

inançların halkın toplumsal hafızasında (bilinçaltında) devam ediyor 

olmasındandır. Bunun dışında tekkelerin (Asyatik kökenli tekkelerin) 

çoğunun semahaneleri de evren/dünya şemasını sembolize edecek şekilde 
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düzenlenmişti. Buralarda sema ve zikir edilerek evrenin yaratıcısı ile 

bütünleşilmeye çalışılırdı (aykırı, sapkın olmayan tarikatların 

tekkelerinde). Bu şekil Kâbe’yi merkez olarak kabul eden ve onun etrafını 

tavaf etmeyi öngören İslâmi anlayışa da uygundur.  

Tüm bu mitsel ve kozmolojik şekiller ve onları oluşturan ayrı ayrı 

unsurların simgeleri günümüzde insanların kullanımı için yaratılan her 

şeyde zaman zaman karşımıza çıkar. Bir masa örtüsü veya perde ya da 

elbise kumaşı üzerinde, bir evin süslemelerinde, bir ressamın tablosu veya 

heykeltıraşın heykelinde, el sanatçısının elişinde evren ve dünya şemasının 

bazen bütün halinde bazen de parçalarını oluşturan unsurlardan oluşmuş 

kompozisyonlarda bunlar görme olanağımız mevcut (kare, kare içinde 

daire veya daire içinde kare. Yalnızca daire veya kare, dört ana yönü ifade 

eden şekiller, üsluplanmış ağaç tasvirleri veya şekilleri). Evren/dünya, 

yaradılış ile ilgili bazılarına daha önceki sorularda yer verdiğimiz 

Türkçedeki çeşitli deyim ve ifadeler de evren/dünya anlayışını günümüz 

yaşantısı içine taşırlar. “Dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek”, 

“çivisi çıkmak”, “şirazesi bozulmak”, “Dünya senin etrafında 

dönmüyor.”, “küçük dağları yaratmak”, “Tanrının gölgesi”, “dört gözle 

beklemek”, “dört göz”, “kara kartal” (kartal Gök Tanrısı’nın simgesi ve 

Dünya Ağacı’nın tepesindeki koruyucu ruh, güç simgesi) vb.  

Öte yandan yaradılış mitlerine bağlı olarak dünyanın neyin üzerinde 

olduğunu gösteren çeşitli Türk sanat eserleri de vardır. Türk-İslâm Dönemi 

minyatürlerinde suyun üzerinde bir balık ve onun üzerinde bir öküzün 

durduğu ve onun da sırtında yer alan meleğin dünyayı/yeri taşıdığı 

gösteriliyordu. Daha erken devirde Göktürk ve Uygur kitabeleri de (6-9. 

yüzyıl) kaplumbağa şeklindeki bir kaide üzerinde yer alıyor ve kitabe 

üzerindeki ejderli kabartmalar veya kurt kabartmaları ile bir evren/dünya 

modeli üretilmiş oluyordu. 

Türk mitolojine göre “evren-dünya” motifleri semavi dinlerin etkisi ile 

ne gibi değişikliklere uğramıştır? 

Türklerde evren/dünyanın şekli ve yaradılışı ile ilgili 

mitler/anlatılar/düşünceler ve buna bağlı olarak Türk kavimlerinin köken 
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mitleri, İslâmi dönemde kimi yerde İslâmi anlayışa uygun olacak şekilde 

törpülenerek veya değiştirilerek ifade edilmiştir. Ancak göğün ve yerin 

anlatım şekli ve sembolizmi çok değişmemiştir. Bununla birlikte eski 

Türkler dünyanın merkezine Dünya Ağacı, Dünya Dağı ve hükümdarı, 

ataları koyarken Müslümanlıkla birlikte bu merkezin ve eski eksen 

anlayışının yerini “Kâbe” almıştır. Bu küp şeklindeki yapının bulunduğu 

merkezi nokta aynı zamanda dünyanın ekseninin geçtiği bir soyut sütun 

gibi de düşünülür. Böylece dünyanın eksenini ağacın oluşturduğu mitsel 

motif esas olma özelliğini kaybetmiştir. Namaz kılan tüm Müslümanlar, 

mihrapların da gösterdiği bu yöne dünyanın dört bir tarafından yönelerek 

manevi enerjileri-benlikleri merkeze bağlanır merkeze odaklanır. Bu 

anlayış eski evren/dünya tasavvurunun İslâmi motiflerle ifade edilmesi ve 

uygulanmasından başka bir şey değildir. Kâbe’nin yanında bulunmayan 

hiçbir Müslüman burayı görmediğinden, uzaktan Tanrı’yla bağ kurma 

amaçlı olarak merkeze yönelmektedir. Bu böyle olmakla birlikte öte 

yandan mezar anıtlarında yatanların etrafında dönülerek dua etme 

geleneğinin halen varlığını sürdürdüğü de dikkati çekmektedir. Her ne 

kadar Diyanet gibi kurumların yetkili kılınmış kişileri “Bu davranış şekli 

dine uygun değildir.” dese de hâlâ insanlar ölen kutsal veya büyük kişiden 

yardımla Tanrı’dan dileklerine kavuşturmasını istemektedirler. 

Dolayısıyla pek çok eski düşünce ve inanış adeta kılık değiştirmiş olarak 

günümüze ulaşmış ve yaşantımızın içinde yer almış, hatta bunların İslâm 

dini ile doğrudan bir bağlantısı olmasa da “İslâm dininin gereği” gibi 

algılandıkları görülmüştür.  

Araplar Türk İslam ülkelerini ilk işgal ettikleri zamanlarda yeni dini kabul 

etmeyen Türkleri büyük oranda yok etmişlerdir. Daha sonra Abbasilerden 

itibaren ise İslâmiyet’i kendi isteğiyle kabul etmeler de olmuştur. Ancak 

Orta Çağ’ın Müslüman yazarlarının yazdıklarına baktığımızda bunlarda 

Türk mit ve inançlarının bilinçli olarak yanlış yönlendirildiği, üstünün 

örtüldüğü ve kasıtlı yeni bilgilerin üretildiği de görülür. O zamanlar da 

anlaşılan Arapların Türkleri Müslümanlaştırmaktan maksadı, 

Araplaştırarak veya Samileştirerek asimile etmekti ancak Türklerin askerî 

üstünlüğüne karşı koyamadılar ve Türk hükümdarları ve Türk devletleri 

Müslüman memleketlerini yönetir merkezi unsurlar-kurumlar hâline geldi. 
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Türkleri asimile etme çabalarından biri de onların köken söylencelerini 

değiştirmeye çalışmak olmuştur. İslâm Dönemi’nde anlatılan Ergenekon 

efsanesinde kurt motifi yoktur. Oysa Göktürk Devri versiyonunda kurt baş 

aktördür. Yine aynı yazarın kitabında (Câmi’üt-Tevârih, C.II), Oğuz 

Kağan’ın Uygurca Oğuz Kağan kitabından farklı olarak Müslümanlığı 

özellikle vurgulanır. Türk kavimlerinin soyu eski Türklerde çeşitli hayvan 

atalara veya tabiat unsurlarına dayandırılırken Arap veya Müslüman 

yazarlar onların soyunun Nuh’un oğlu Yafes’e dayandığı mitini 

üretmişlerdir. Yukarıda belirttiğimiz Reşideddin’in kitabındaki Oğuz 

Kağan destanında da Türklerin kökeni bu şekilde ifade edilmiştir.   

Devadari, Memlük Türklerine ait bir mağarada gerçekleşen ilk insanın dişi 

ve erkek olarak yaratılışını açıklarken bazı hususları anlatmamış otosansür 

uygulamıştır. Bütün çabalara rağmen eski Türk evren/dünya mitleri ve 

düşünceleri ve diğer Türk mitolojisi ve inançları ile ilgili unsurlar 

günümüzde de tüm Türk halklarında kimi zaman üstü örtülü olsa da 

yaşamaya devam etmektedir. Türk ulusunun büyük kısmını öteki İslâm 

toplumu denen halklardan ayıran şey de bu köken bu geçmiştir. Bununla 

birlikte Türk halkı Kur’an-ı Kerim’de anlatılan şeylere, kendisine 

başkalarının aktardığı şekliyle inandığından pek çok yerde zarara 

uğramıştır. 

Günümüzde de eski dönemlerde olduğu gibi gerek geleneksel el 

sanatlarımızda gerek sözlü edebiyatımızda veya mimari sahasında 

geçmişin izlerini görmekteyiz. Son olarak özellikle Eski Türk sanatı 

ile ilgilenen okurlarımıza bu konuda tavsiyeleriniz var mıdır? Hangi 

okumaları yapabilirler? Doğru ve kaliteli bilgiye nasıl ulaşabilirler? 

Türk sanatı tarihi yukarıda da belirttiğimiz gibi sanat tarihi bilim alanının 

Türk sanatı dalını kapsar. Mitoloji ve sanat eserleri “toplumların 

kimliklerinin” oluşumunda ve gelişiminde çok önemli faydalar sağlarlar. 

Bu nedenle Türk sanat tarihi çalışmalarına önem verilmesi ve hatta eskiden 

olduğu gibi ortaöğretime zorunlu sanat tarihi derslerinin konulması 

gerekmektedir. 
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Türk sanat tarihinin incelediği sanat eserleri, Türklerin ilk ortaya çıktıkları 

ve yayıldıkları Orta Avrasya bölgelerinde, MÖ 2000’li yıllardan 

günümüze kadar yayılmıştır. Mimari, resim, heykel ve el sanatları dallarını 

(ağaç oyma, alçı, metal işleri, çini-seramik, halı, minyatür vb.)  içeren Türk 

sanat tarihi çalışmaları, Türkiye’de özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde 

başladı ve gelişti. Türk sanatı tarihi çalışmaları ön-Türk sanatı, erken devir 

Türk sanatı (İslâm öncesi Türk sanatı da denir), Türk-İslâm sanatı ve 

çağdaş Türk sanatları olmak üzere ana dönemlere ayrılarak 

incelenebilmektedir. Bununla birlikte Orta Çağ’dan sonra Budizm veya 

Manihaizm ya da Yahudi veya Hristiyanlığı din olarak kabul eden 

Türklerin de kendilerine özgü bir sanatları olduğu söylenebilir. 

Şu ana kadar yapılan bilimsel araştırmalar ve bunların neticeleri yüzlerce 

kitap ve binlerce makale, bildiri veya başka yazılar hâlinde yayımlandı. 

Dolayısıyla bunları gözden geçirmek bile 

hayli zor bir iştir ve ancak alanın 

uzmanlarını ilgilendiren bir husustur. Bu 

nedenle konuya yeni girecekler ve konu 

hakkında bilgilenmek isteyenler daha çok 

genel kapsamlı kitaplara veya el 

kitaplarına bakmalıdır. Erken dönem için 

özellikle kendi kitaplarımı ve yazılarımı 

önermek durumundayım çünkü 

Türkiye’de bu alanın başlıca çalışanı 

zaten benim (Bununla birlikte bizden önce 

yayın yapmış Emel Esin’in ve Nejat 

Diyarbekirli’nin bazı çalışmalarına da göz 

atılabilir).  Erken Devir Türk Sanatı, Türk 

Sanatında Hayvan Sembolizmi, Türk 

Mitolojisinin Ana Hatları, Türk 

Mitolojisinin Kısa Tarihi,  Eski Türklerin 

Kutsal Mezarları Kurganlar, Türk İslâm Sanatının ABC’si gibi kitaplarım 

bu bakımdan yeni başlayacaklara ve onların yanı sıra akademisyenlere 

hitap eden kitaplardır. 
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Ayrıca genel Türk sanatı kitaplarından Oktay Aslanapa’nın kitaplarını da 

tavsiye edebiliriz. Kendisinin hem genel “Türk Sanatı” başlıklı kitapları 

hem de Türk halı sanatına ait bir kitabı, Anadolu Türk seramik sanatına ait 

bir başka kitabı da vardır. Ayrıca Osmanlı mimarisi üzerine de bir kitap 

yazmıştır. Celal Esad Arseven’in Türk sanatı kitapları da başlamak için iyi 

öneriler olabilir.  Onlar dışında Şerare Yetkin, Ekrem Hakkı Ayverdi, 

Gönül Öney, Semra Ögel, Doğan Kuban gibi sanat ve mimarlık 

tarihçilerinin kitaplarına da müracaat edilebilir. 

Günümüzde yetişmiş pek çok sanat tarihçisi de çalışmalarıyla Türk Sanatı 

kütüphanesine katkıda bulunmaktadır.  

Kıymetli Hocam, bizimle bu söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için 

çok teşekkür ederiz. Dergimiz henüz çok yeni ve sizin gibi 

alanında uzman bilim adamlarından destek almak,  bu alanda 

varlığımızı sürdürebilmek adına biz genç araştırmacılara umut 

veriyor. Sağlıklı günlerde görüşmek dileği ile… 
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Evrenin sınırlılığı 

hakkında çok önemli bir 

şey olmalı, sınırsız bir 

evrenden daha özel ne 

olabilir? (Stephen Hawking) 

 

EVREN NE KADAR BÜYÜK? *
 

Hamit ÖZYURTLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evrenin oluşumuyla ilgili günümüzde en çok kabul gören görüş “Büyük 

Patlama Teorisi”dir. Bu teoriye göre evren, başlangıçta çok yoğun bir 

enerjiden büyük bir patlama sonucunda zamanla genişleyerek oluşmuştur. 

Bu süreçte; nebulalar, galaksiler, asteroitler ve dünyamızın da bulunduğu 

Güneş Sistemi gibi birçok sistem meydana gelmiştir. 

Asırlar önce uzayı izleyerek gök cisimlerinin konumlarını saptayan kadim 

gök bilimcilerin yaptığı çizimler ile günümüzde modern cihazlarla yapılan 

çizimler karşılaştırıldığında, bu çizimler arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunduğu görülmektedir. Bunun sonucunda evrenin zamanla genişlediği 

yönündeki düşünce güç kazanmıştır. 

                                                           
*Künye: Özyurtlu, Hamit (2020). “Evren Ne Kadar Büyük?”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 137-139. 
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Ay’a insanın ayak basmasıyla insanlığın uzaya olan merakı daha da 

artmıştır. Ay görevi esnasında uzak mekiğinin katettiği mesafe bizim için 

oldukça uzun olsa da aslında evrenin büyüklüğü göz önünde 

bulundurulduğunda bu 

yolculuğun oldukça kısa 

olduğu açıktır. Örneğin 

günümüz teknolojisiyle 

Mars’a insan yolculuğu 

yıllarca sürecek oldukça 

maliyetli bir görevdir. 

Nitekim teorik olarak 

mümkün olmasına 

rağmen bugüne kadar 

Mars’a ayak basan bir 

insan yoktur. Örneğin 

Mars’a gitmek için 150 

metrelik bir Mars gemisi prototipi üretmeye başlayan ve bir milyon insanın 

Kızıl Gezegen’e seyahatini sağlamayı düşünen Elon Musk, bu yolculukla 

ilgili şunları söylemiştir: "Bunun çok zor ve tehlikeli olacağını vurgulamak 

istiyorum. Zor bir şey ve korkaklara göre değil. Büyük ihtimalle 

öleceksiniz, çok zor geçecek. Ancak gerçekleşirse epey ihtişamlı olacak.” 

Galaksiler ve yıldızlar arasındaki mesafeler ışık yılı ile ifade edilmektedir. 

Işık hızıyla hareket edebilseydik, bir saniye içerisinde dünyanın etrafını 

yedi kez dönebilirdik. Dolayısıyla günümüz teknolojisiyle ışık hızına 

ulaşmak mümkün değildir. Örneğin Güneş Sistemi’mize en yakın yıldız 

sistemine ulaşabilmek için ışık hızında 4-5 yıllık bir yolculuk yapmak 

gerekmektedir. Güneş Sistemi’mizin de bulunduğu Samanyolu 

galaksisinden dışarı çıkabilmek içinse yüz bin ışık yılı yol katetmek 

lazımdır. Galaksimizin en yakın komşusu olan Andromeda galaksisine ışık 

hızında 163 bin yıllık bir seyahatle ulaşılabilmektedir. Şu an ki 

gözlemlenebilir evrende dört yüz ila beş yüz tane galaksi bulunduğu göz 

önünde bulundurulursa aslında evrende ne kadar küçük bir alan 

kapladığımızı daha iyi anlayabiliriz. 

İnsanoğlu teknik olarak mümkün olmasına rağmen 

hâlâ Mars yolculuğunu gerçekleştirememiştir. 
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EVRENE POZİTİF MESAJ GÖNDERİYORUM 

 

  
 ← 

son görülme bugün 19.49 
. . 

.    Mesajlar ve aramalar uçtan uca şifrelenmektedir. 

Bu sohbetin dışında bulunan hiçbir kimse mesaj ve 

aramalarınızı okuyamaz, dinleyemez. 

Slm...                               19.56 

Zenqin olacam...               19.56 

Bir şeyi ne kadar çok 

istersen ve ona ne kadar 

odaklanırsan evrene yaydığın 

enerji de o kadar güçlü olur. 

İstediğin şeye odaklan ve onu 

enerji olarak evrene yolla! 

Evren 

İsteklerinde içten 

ol ve ısrarla iste! 

En zenqin ben olacam! √√ 

EVREN GÖNDERDİĞİN  

MESAJI MUTLAKA 

GÖRÜR! 

VE EVREN SANA 

MUTLAKA CEVAP 

VERİR! 

1 OKUNMAMIŞ MESAJ 

   Bana bir daha mesaj 

atarsan seni savcılığa 

vereceğim.             19.57 

Hazırlayan: Hayati SARIEKİZ 

. 
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  MODA EVRENİ 

“EVREN”DEN KARİKATÜRLER 
 

 

 

 

 

 

 


