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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. 
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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 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 126 

 

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 
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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 
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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… 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


