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Restorasyondan öncesi ve 
sonrası

Moskova’da 1874 yılından 
kalma, kültür varlıkları 
listesinde bulunan bir 

apartmanın dış cephesini 
süsleyen heykellerdeki 

restorasyon tartışmalara 
yol açarken, restorasyon 

facialarının dünya çapında 
hız kesmeden devam ettiği 

görüldü. 
http://turkrus.com/725645-restore-
etme-baska-ihsan-istemem-xh.aspx



Gorgon Dergisi, 6. sayısını iftiharla sunar.

Bu sayıda, birbirinden değerli dokuz yazıyla, karşınıza çıkıyoruz. 

Bizans Tarihi alanında hatırı sayılır bir üne sahip olan Radi Dikici, bu sayıda da 
kendine has üslubuyla “İstanbul’un Üçüncü Kuruluşu ve Büyük Konstantin” ya-
zısıyla dergimize konuk oldu. Gündeme dair, uzun zamandır tanıklık ettiğimiz 
ve deneyimlediğimiz sosyal medyada artan nefret söylemi, sosyal psikolojiden 
yararlanılarak bir nevi çözüm arayışına girilen Suriyeli Mülteciler konularına 
değindik. 

Devam eden bölümde, tarihî ve tarihî-siyasî konulara yer verdik. Bunlar, 
SSCB’nin pek bilinmeyen ve oldukça ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz koku, 
koku algısı ve bunun üzerine inşa edilen ulus bilincine ve resmî tarih anlatısın-
da kendine her daim yer bulan Yavuz ve Midilli gemilerine ve oradan daha da 
eskiye, avcı-toplayıcı atalarımızdan yadigar kalan kadın figürinlerine değindik.  

Sinema, Gorgon Dergisi’nin başlangıcından bu güne değin en önem verdiği bö-
lüm oldu. Bu sayıda, The Exorcist filmini sosyal bilimlerden yardım alarak işler-
ken, bir sonraki yazıda, Lars von Trier’ın kendine özgü konularına ışık tutmak 
ve onu, onun “derdinin” beslendiği damarları keşfetmeye çalışarak, bu bölümü 
tamamladık. 

Son olarak, Türkiye’de bilimkurgunun, Bilim ve Teknik Dergisi özelinde ilerle-
yen süreci, yer verilen konuları ele aldığımız yazımızla 6. Sayımızı tamamlamış 
bulunmaktayız.

Bu sayı, “Türkiye’de Bilimkurgunun Serencamı: Bilim ve Teknik Dergisi’nde Bi-
limkurgu” yazısının yazarlarından olan ve bu dünyadan erken göç eden, genç 
akademisyen Harun Reşit Soya’nın aziz hatırasına ithaf edilmiştir.

Sunuş



  İstanbul’un Üçüncü Kuruluşu  
ve Büyük Konstantin

 Yazar: Radi Dikici

   Geçen yazımızı şu cümlelerle sona erdirmiştik: “İmparator Septimius Se-
verus yok etmeyi düşündüğü bu şehre gerçekten can verir. Bu Byzantium’un 
ikinci kuruluşudur ve büyük bir gelecek vadetmektedir.”

Ama durum hiç öyle olmaz. İmparator Septimius Severus 211 yılında ölünce 
yerine iki oğlu yani Caracalla resmi adı ile Marcus Aurelius Severus Antoni-
nus Augustus ve Geta resmi adı ile Publius Septimus Geta geçer.

Görsel 1: Sağda İmparator Septimius Severus, yanında İmparatoriçe  
Giula Domna, altta Geta (suratı karalanmış) ve sağda ise Caracalla
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Caracalla aynı yılın sonunda kardeşini öldürtür, kendisi ise 217 yılında bir 
suikaste kurban gider. Toplum bir türlü alışamadığı Augusta Antonina adını 
kısa sürede unutur. Tekrar şehir Byzantium olarak anılmaya devam eder.  
Gerçek bir Roma şehrine dönüşmesi için tam 109 yıl beklemesi gerekmek-
tedir. Bu süre içinde özellikle 235’ten 284 yılına kadar imparatorluk büyük 
çalkantılar geçirir.  

Aşağıdaki listede görüleceği gibi, bu 49 yıllık dönem içinde tam 22 imparator 
gelir geçer. İmparatorluk süreleri ise 17 gün ile 8 yıl arasında değişir. Ortala-
ma 2,5 yıl imparatorluk yaparlar. Çok kere imparatorlar yerine göz diken en 
yakın arkadaşı tarafında öldürülür. Çok geçmez öldüren de aynı akıbete uğ-
rar. Birkaçı savaşta hayatını kaybeder. Sadece bir imparator yatağında ölür. 

 

Roma İmparatorluğu Kronolojisi
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Bu dönem süvari orduları komutanı olan Diocles’in imparator seçilme-
sine kadar devam eder. Roma ordusu 284 yılında İmparataor Numeri-
anus’un komutasında Pers seferindedir. Ancak sefer sırasında gözünde 
iltihap oluşan Numerianus’u tedavi edilemeyince Roma’ya dönmeye ka-
rar verilir. Ancak İmparator Nicomedia (İzmit) yakınlarına gelince ölür.  
 
49 yıllık kaostan bunalan ordu Diocles’i 1 Nisan 284 günü imparator olarak 
seçer. Diocletian (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) Roma’ya dönmez 
Nicomedia’yı (İzmit) başkent olarak seçer. Tüm yaşananların şahidi olduğu 
süratle yanındaki komutanları dağıtır, onları başka bölgelere gönderir. Son-
ra siyasal, sosyal ve ekonomik kararlar alarak ülkeyi istikrara kavuşturur.

Ancak bu büyüklükte bir imparatorluğu tek başına yönetmenin güçlüğünü 
bildiği için dört yakın ve güvendiği arkadaşını aşağıda haritada görüleceği 
gibi belirli bölgelerin yönetimi ile görevlendirir. Bu, tarihte “Dörtlü Yönetim- 
Thetrarcy” adıyla anılmaktadır. Dörtlü yönetim imparatorluğun bölünmesi 
anlamına gelmemektedir. Her imparator bölgesini yönetmekte ama hayati 
konularda kararı Diocletian vermektedir.

Roma İmparatorluğu Kronolojisi
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İmparatorlardan biri İngiltere ve Fransa’yı (Galya) yöneten I.Constantius Ch-
lorus’tur. İlk eşi Helena’dan olan oğlu Konstantin ise mükemmel bir eğitim gör-
müştür. 296 yılında İmparator Diocletian, İmparator I. Constantius Chlorus’u 
oğlu Konstantin’le birlikte Nicomedia’ya davet eder. Baba oğlun önemli du-
raklarından ilki Konstantin’in doğduğu Niş şehridir. Byzantium’a vardıklarında 
ise komutan onları ağırlar. Ertesi sabah yollarına devam edeceklerdir. İmpara-
tor ertesi sabah kalktığında oğlunu bulamaz. Nerede olduğunu sorduğunda, 
sabahın erken saatlerinde kalkıp şehri dolaşmak üzere gittiğini haber verirler. 

 

 

Konstantius Chlorus hazırlanan mükellef kahvaltı sofrasına oturduğu zaman 
çok geçmeden Konstantin içeri girer. Gözleri parlamaktadır. 

“Baba, burası adeta dünya cenneti. Surların dışına çıktım. Ormanlık bölge-
leri dolaştım. Daha sonra deniz kenarına indim. Her yerde ayrı bir güzellik 
gördüm. Burası tam bir merkez olmaya layık bir konumda. Çok heyecanlan-
dım.” 

“Oğlum burası minik bir yer. Ne Trier, ne Milano ve hatta ne de Selanik’e 
benziyor. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.” 

Roma İmparatorluğu’nda Dörtlü Yönetim’de İmparatorlar ve Bölgeler
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“Baba burası o kadar muhteşem ki, işlenirse Roma bile buranın eline su dö-
kemez.” 

Daha sonra onlar için hazırlanan bir gemiye binerek karşıya geçerler. 

İşte o sabah Konstantin’in Byzantium’u dolaşması hem dünya tarihini, hem 
de Byzantium’un kaderini olduğu gibi değiştirir.

Konstantin, İmparator Diocletian’ın 305 yılında emekli olduğu yıla kadar 
İzmit’te kalır. Geçen 9 yıl içinde Diocletian’dan çok şey öğrenir. Seferlere 
katılır. Büyük başarı gösterir. Aynı yıl siyasal yapının değişmesi üzerine ba-
basının da talebi üzerine önce Galya’ya (Fransa) gider sonra da Britanya’da 
babası ile buluşur.

306 yılı Temmuz ayında babası ölünce ordu onu imparator ilan eder. Ama 
ordunun imparator ilan etmesi yeterli hatta geçerli değildir. O sırada en 
kıdemli imparator olan Galerius’un onayı gerekir. Çok geçmez bu onay ge-
lince tüm işlemler tamamlanmış olur.

Diocletian zamanında kurulan ve tıkır tıkır işleyen dörtlü yönetim, İmpa-
rator Galerisu zamanında çatırdamaya başlar. 311 yılında Galerius ölünce 
dörtlü idare devam eder ama dört imparatorun dördününün tek amacı var-
dır. Diğerlerini tasfiye ederek tek başına imparatorluğu yönetmek.

İmparator I. Konstantin (Büyük Konstantin) (Görsel: Evren Oğuzbalaban)
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Nicomedia’da hüküm süren imparatorların listesi şu şekildedir:

Diocletian             284-305

Galerius                305-311

Maximin Daia      311-313

Licinius                  313-324

Konstantin            324-330

Sonunda kazanan I.Konstantin olur. Tüm rakiplerini tasfiye ederek 324 yı-
lında imparatorluğun tek hakimi haline gelir. Roma İmparatorluğu’nun baş-
kenti 330 yılına kadar Nikomedia olmaya devam eder. Ancak Konstantin fark 
etmiştir ki, Nicomedia’dan imparatorluğu yönetmek oldukça güçtür. 

325 yılında imparator, tarihin en önemli adımlarından birini atar: “Bunun 
için 325 yılında, Hıristiyanlıkta görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla etkisi-
ni yüzyıllar boyu sürdürecek olan, I. Nikaea (İznik) Konsili’ni (Ruhani Mec-
lis) toplar. Toplantı için göl kenarındaki muhteşem Senato Sarayı’nın büyük 
salonu seçilir. Konsil toplantısı 20 Mayıs Perşembe günü başlar. İmparator 
üzerindeki altın ve kıymetli taşlarla bezenmiş erguvan renkli elbisesiyle içeri 
girince bütün salon ayağa kalkar. Kendisi için altından yapılmış tahtına ge-
çen imparator, herkesi oturttuktan sonra açılış konuşmasını yapar ve top-
lantıyı başlatmış olur. Sorunlar tam bir ay boyunca tartışılır ve bu süre içinde 
imparator birçok toplantıyı yönetir, tartışmalara katılır. Sonunda bir görüş 
birliğine varılır. Bizzat I. Konstantin’in görüş birliği sağlanması için bulduğu 
esas, İsa’nın Tanrı ile homoousios (Latince consubstantialis) yani aynı özden 
olduğudur. Bu durumda “Baba” ile “Oğul”un mahiyet bakımından aynı ol-
duğu, yani İsa’nın tanrısal olduğu kabul edilmiş olur. Toplantılar 19 Haziran 
Cumartesi günü biter ve sonunda  “İznik Akidesi” kabul edilir. O gün yapılan 
toplantıda, özel kıyafetini giymiş olan Konstantin de hazırdır. Ve kabul edi-
len Akide’yi bizzat kendi okur:

“Göğün ve yerin, görünen ve görünmeyen kâinatın yaratıcısı, kadir-i mutlak 
tek bir Tanrı’ya, Tanrı’nın oğlu tek bir İsa’ya, tek olarak doğurulmuş, babanın 
özünden doğmuş, Tanrı’dan Tanrı, nurdan nur, gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı 
olduğuna, baba ile aynı özden (homoousios) olduğuna, gökte ve yerde bulu-
nan her şeyin onun aracılıyla yapıldığına, biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz 
için gökten indiğine, insan olduğuna, (çarmıha gerilerek) ıstırap çektiğine, 
üçüncü gün dirildiğine ve göğe yükseldiğine, ölüleri ve dirileri yargılamak 
için geri geleceğine ve Kutsal Ruh’a inanırız.”1

1. Micheal Grant, The Emperor Constantine, s.174.
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326 yılında ise Nicomedia’da imparator oluşunun 20 yıl törenleri (vicennalia)  
düzenlenir. Ancak imparator tüm imparatorluk bürokrasisinin Nicomedia’dan 
olmasından rahatsızdır. Aklı fikri Byzantium’dadır. I. Konstantin, Byzantium’un 
çok avantajlı konumda olduğunu görmüştür. Sadece Asya ve Avrupa arasın-
da değil, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü vazifesi gördüğünü 
fark eder. Byzantium’dan Balkanlar’a ve diğer bölgelere ulaşmanın ne kadar 
kolay olduğunu tespit eder. Ayrıca diğer önemli husus, şehrin, Boğaz yoluyla 
Euxine’e (Karadeniz) gidecek gemileri kontrol etme imkânı vermesidir. Bütün 
bunlar Byzantium’un, ne kadar stratejik bir noktada olduğunu anlamıştır.

Kesin olarak Byzantium’u Roma İmparatorluğunun başkenti yapmaya karar 
verir. 

Konstantinople’de ilk iş olarak İmparator Septimus Severus (193-211) ta-
rafından yapılan surları yıkar ve yeni surların yapımına karar verir. Çünkü I. 
Konstantin’in düşündüğü şehir bundan büyüktür. Bu konuyla ilgili şu hikâye 
anlatılır: “… Hıristiyan inanışına göre, imparator şehrin sınırını tespit ederken 
bazı güçler tarafından yönlendirilmişti. Bu inanışa göre, Konstantinus elinde 
bir asa olduğu halde, maiyetiyle birlikte yürürken, sanki önü sıra yol gösteren 
biri varmış gibi hareket etmekteydi. Etrafındakiler, bu kadar geniş bir alanın 
seçilmesi karşısında şaşkınlığa düşmüş ve imparatora, ‘Efendim, ne zaman 
duracaksınız?’ diye sormuşlardı. İmparator ise, ‘Önümde yürüyen durduğu 
zaman,’ diyerek onlara cevap vermişti…”2

O nedenle surlar, şehir beş 
misli büyüyecekmiş gibi dü-
şünülerek ileriye alınır. Yeni 
surların yapımı 328’de ta-
mamlanır. Bunlar “Konstantin 
Surları” olarak anılır. (Bugün 
hiçbir izi kalmayan Konstantin 
Surlarının, daha sonra II. The-
odosius zamanında yapımına 
başlanan ve bugün halen mev-
cut olan surlarla ilgisi yoktur.) 
Böylece şehir, kara tarafını ko-
ruyan surlarla emniyet altına 
alınır. Zaten o günün teknolo-
jisine göre denizden herhangi 
bir saldırı beklenmemektedir. 

2. Birsel Küçüksipahioğlu, Popüler Tarih Dergisi, sayı 54, s.20

Augusteum 330 (Evren Oğuzbalaban)
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Şehirde ayrıca Mesē adı verilen 
geniş bulvarlar açılır. Bugün Sul-
tanahmet Camii’nin olduğu yerde 
bulunan imparatorluk sarayı bü-
yütülür ve yeni bölümler eklenir, 
artık adı Büyük Saray’dır ve Mesē  
buraya kadar uzanır. (Aynı Mesē, 
bugünkü Divanyolu Caddesi’dir 
ve yaklaşık 1693 yıldır kullanıl-
maktadır.) Yeniden yapılan foru-
ma annesinin Augusta Helena 
(İmparatoriçe Helena) isminden 
esinlenerek Augusteum (bugün-
kü Çemberlitaş’ın olduğu yer adı 
verilir.

I. Konstantin, Septimus Severus 
zamanında inşasına başlanan Hi-
podrom’un kapasitesini 33 bin 
kişiyi alacak şekilde büyütür. Hi-

podrom, Doğudan ve Batıdan getirilen heykellerle süslenir. Hagia Sophia 
(Ayasofya) ve Hagia Eirene (Aya İrini) kiliselerinin yapımına başlanır. Ancak 
imparatorun ömrü Hagia Sophia’nın tamamlanmasını görmeye yetmez. An-
cak Konstantin için en önemlisi Kutsal Havariler Kilisesi’dir.

İmparatorun emri üzerine Kutsal Hava-
riler Kilisesi’ne giriş bölümü sol tarafın-
dan olmak üzere imparator ve impara-
toriçelerin gömülmesi için mezar yerleri 
hazırlanır. Konstantin kendisi için farklı 
bir hazırlık yapar. Ortada kendi mezarı 
olmak üzere, mezarının sağına altı, so-
luna altı mezar yeri hazırlanır. İleride 
on iki havarinin kemikleri getirilip sağ 
ve soluna gömülecek ve orta yerde de 
kendi mezarı olacaktır. Böylece İmpara-
tor Konstantin 12 Havari’nin arasında,  
13. Havari olarak yerini alacaktır.

Ayrıca hükümete ait çeşitli ofisler, yeni 
binalar, banyolar, ordu için barakalar 

Kutsal Havariler Kilisesi (Kırmızı olarak kayıtlı 
Kutsal Havariler Kilisesi siyah olarak işaretli 
olanlar Fatih Camii ve Külliye)

Kutsal Havariler Kilisesi
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yapılır. Şehir, diğer kentlerden geti-
rilen antik sanat eserleriyle donatı-
lır. I. Konstantin, senatoyu Byzanti-
um’a getirmeye karar verir ve onun 
için özel bir bina yaptırır. Roma’dan 
gelmeyi kabul eden senatörler için 
onların şanlarına layık ofis binaları-
nı da senatonun yanına ekler. Her 
senatöre Anadolu tarafında geniş 
topraklar verir ve onların şehir için-
deki ikametleri için de yeni binalar 
yaptırır.

Şehirde hizmetlerin iyi görülebilme-
si için Roma’nın belediye sistemin-
den etkilenerek şehri 14 bölgeye 
ayırır. Nüfusu artırmak için de çeşitli 
teşvikler uygular. Vergi muafiyetleri 
yanında, halka bedava ekmek dağı-
tılmaya başlanır. “Konstantin, yeni 
bir başkenti Boğaziçi’nde kurduğu zaman, niyeti ikinci bir Roma yaratmak-
tı. Bir yandan yeni senato ve devlet daireleri için yeni binalar yaptırırken, 
diğer taraftan yeni merkezde imparatorluğun bürokratik mekanizmasını 
adeta ikinci defa yeniden yarattı. Aristokrat ailelere yeni binalar yaptırarak 
İtalya’dan yeni merkeze yerleşmeleri için teşvik etti. Halk için ekmek ve eğ-
lence temin etti… Böylece buranın bir bakıma Tiber Nehri kenarındaki eski 
merkezin bir kopyası olduğu onaylanmış oldu.”3

Şehrin sivil yöneticisi olarak bir vali (Prefektus Praetoria) görevlendirilir. Vali 
aynı zamanda senato üyesidir. Valiler şehrin asayişinden sorumlu olmanın 
yanında, ekonomik ve ticari hayatı da kontrol altında tutarlar. Senato esa-
sında kanun yapmakla birlikte bir danışma meclisidir ve senatörlük çok kere 
babadan oğula geçer. (İleriki yıllarda senato, bazen imparator seçiminde ve 
ülkenin geleceğinde etkili olacaktır.)

Şehrin önemli bir ihtiyacı olan su sorununu çözmek için, İstranca Dağları’n-
dan Konstantinople’a kadar bir su kemeri inşaatına yine onun zamanında 
başlanır ama tamamlanamaz. Ondan 27 yıl sonra imparator olan Valens 
(364-378) tarafından 373’te tamamlanan su kemerleri, Valens Kemeri diye 
anılır. 

3. N.H.Baynes and H.St.L.B Moss, An intoduction to East Roman Civilization, s.2

Kutsal Havariler Kilisesi mezar bölümü, 
Vasily Sergeyevich Smirnov (1858-90)
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326 yılı geldiğinde, Büyük Saray’ın yeni bölümleri tamamlanır. Ailenin bütün 
fertleri de saraya yerleşirler. İmparatorun kız ve erkek kardeşleri ise kendi-
lerine ayrılan konaklarda kalmayı tercih ederler. Ama zaman zaman bütün 
aile Büyük Saray’da da bir araya gelirler. Çünkü Konstantin ailenin bütün 
fertleri ile bir arada olmaktan hoşlanmaktadır. 

Önemli sorunlardan biri de parayla ilgili, yani finansaldır. Çünkü hazinede 
yeterli para yoktur. Önce Diocletian zamanından kalan altın paraya yeni bir 
isim,solidus verilir.

İmparator, gençliğinde, özellikle Diocletian zamanında çeşitli seferlere ka-
tıldığı için çok tanrılı dinlere ait tapınaklarda çok önemli miktarda altın ve 
değerli taşlar olduğunu bilmektedir. Bir  emirname yayınlayarak, bütün ta-
pınaklardaki altın ve değerli taşların merkeze gönderilmesini emreder. Bu-
nun üzerine hiç beklenmedik bir durum ortaya çıkar. Hazine, imparatorluk 
tarihinde görülmemiş bir zenginliğe kavuşur. Birden bütün parasal sorunlar 
çözümlenir. İki maliye bakanı atar. Bunlardan biri kamu gelir ve harcamala-
rına, diğeri ise imparatorluğa ait mallara bakacaktır. 

Konstantinople’da başlayan imar fa-
aliyetlerine devam edilir. Şehrin ku-
zey doğusundan geçmek üzere yeni 
bir bulvar (Mesē) daha açılır. Büyük 
Saray’ın, Hipodrom ve kiliselerin ya-
pımında on binlerce kişi istihdam 
edilir, faaliyet gece ve gündüz 24 

saat devam eder. Avrupa ve Asya’dan sanat eserlerinin, heykellerin toplanıp 
şehre getirilmesine hiç ara verilmez. Roma seyahati onun, Konstantinople’u 
Roma İmparatorluğu’nun başkenti yapma fikrini güçlendirir. Büyük Kons-
tantin, ona yakıştırıldığı gibi, hep büyük düşünür. Buranın Roma İmpara-
torluğu’nun başkenti olması dışında, bütün insanlığın övüneceği büyük bir 
merkez haline getirilmesi için kolları sıvar. Tarihçiler tarafından söylenen bir 
söz Konstantinople içindir: “Büyük Konstantin, içi geçmiş bir kocakarıdan 
çok güzel bir genç kız yaratmıştır. ”Ancak bütün bu imar faaliyetine rağmen 
Konstantinople henüz; bir İskenderiye, Antakya ve hatta Atina değildir.

Hele Roma ile mukayese etmek mümkün değildir. O kendisini hayran bırak-
tıracak olağanüstü ve muhteşem görüntüsüne varmak için daha iki yüzyıl 
geçmesi gerekecektir.

İmparator tahta geçişinin gümüş, yani 25. yıldönümü kutlamalarının muh-
teşem olmasını ister. Gerçekten de şehir baştan aşağı donatılır. Yiyecek ve 

                             Solidus
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içecek su gibi akar. Kutlamalar kırk gün kırk gece devam eder. 

11 Mayıs 330 Pazartesi günü, dünya tarihinin dönüm noktalarından biri 
daha yaşanır. İmparator o gün için özel olarak düzenlenen Aya İrini Kilise-
si’ndeki büyük ayine katılır. Ayinden sonra senatoya gider. Orada bir konuş-
ma yaparak şehrin Hıristiyanlığa adandığını ve bundan böyle “Yeni Roma” 
(Nouva Rome) adıyla imparatorluğun başkenti olduğunu açıklar. Ancak Yeni 
Roma adı pek tutmaz, bir süre sonra Konstantin adından esinlenerek Kons-
tantinepolis denmeye başlanır. Daha sonra da Konstantinople. Böylece Ni-
komedia’nın (İzmit) Roma İmparatorluğu başkenti olma macerası 46 yıl son-
ra sona erer. 

Artık Büyük Roma İmparatorluğu’nun tek bir başkenti vardır. O da Konstan-
tinople’dur. 1453 yılına kadar, 1123 yıl süreyle Roma İmparatorları bu baş-
kentte hüküm süreceklerdir...

“Tarihin hiçbir döneminde ne İskender, ne Alfred, ne Charles, ne Catheri-
ne, ne Frederick ve hatta Greogry, asla ‘Büyük’ unvanına onun kadar layık 
olmamışlardır. Çünkü o, 15 yıl gibi kısa bir süre içinde iki karar alarak bütün 
dünyanın kaderini (ve tarihin akışını) değiştirmiştir. Bunlardan ilki, Hıristi-
yanlığı kabul etmesi –ki bu çok değil sadece bir jenerasyon önce ağır bir 
suç sayılıyordu– ve Hıristiyanlığı Roma İmparatorluğu’nun resmi dini hali-
ne getirmesidir. İkincisi, imparatorluğun başkentini Roma’dan, yeniden inşa 
edilen bir şehre, Byzantium’a taşıması ve sonraki 16 yüz yıl boyunca şehrin 
onun ismiyle, Konstantinople olarak anılmasıdır. Bu iki karar, onun tarihin 
en etkili kişisi olduğunu göstermektedir…”

330 yılında Byzantium’un Konstantinople olmasına kadar, hiçbir tarihçi 
Roma İmparatorluğunu başka bir isimle anmamıştır. Ancak 330 yılından 
sonra Byzantium isminden esinlenen tarihçiler Roma İmparatorluğunu Bi-
zans İmparatorluğu diye anmaya başlamışlardır. Özellikle 16. yüzyılda bir 
Alman tarihçi Hieronymus Wolf “Corpus Historiae Byzantinae” adlı eserin-
de Roma İmparatorluğu yerine Bizans İmparatorluğu tabirini kullanınca, bu 
isim süreklilik kazanmış ve sonra gelen bütün tarihçileri de etkilemiştir. Yani 
MS 330 yılından itibaren büyük Roma İmparatorluğu’nun ismi günümüze 
kadar tarihçiler tarafından çok kere Bizans İmparatorluğu diye kullanılmak-
tadır. Diğer bir ifadeyle, Bizans İmparatorluğu tabiri, Roma İmparatorluğu-
nun 330-1453 yılları arasındaki dönemini kapsamaktadır.

Esasında tarihte, Cyril Mango’nun da açıkça ifade ettiği gibi, “Bizans sıfatına 
gelince, bu sözcüğün uygunluğu ile ilgili bazı ciddi itirazlar yapılabilir ve sık 
sık yapılmış da. Ama bu terim varlığını korumuştur ve kullanışlı bir etiket-
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ten ibaret olduğunu anladığımız sürece, bu terimi kullanmayı reddetmemiz 
ukalalıktan öteye gitmez. Gerçekte, hiç kuşku yok ki, Bizans İmparatorluğu 
diye bir devlet asla var olmamıştır.”4

1453 tarihine kadar Bizanslılar  kendilerini hep  Romalı (Romans) olarak bil-
mişlerdir. Örneğin 1261 yılında Konstainople’da Latin İmparatorluğu’na son 
veren VIII Mikail Palaeologus tüm kayıtlarda şöyle yer almıştır:

“Mikail, Doukas Angelus Komnenus Palaeologus, Tanrının izni ile, Roma’nın 
İmparatoru ve Hükümdarı”5
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Nefret Söylemi Üretimi:   Twitter Örneği
 Yazar: Emircan Saç

 
Söylem, karşımıza bir düşünce aktarım fiili olarak çıkar. Söylem ifadesine 
daha geniş çerçeveyle dil olarak bakarsak, birbirimizi anlamamıza yarayan 
iletişim sisteminin ötesinde daha büyük bir öneme sahiptir, çünkü insanlık 
tarihinin dahi kapısını aralayabileceği bir gerçektir. Yani, söylem dediğimiz 
şey hayatımızın ve kamusal alanımızın başat faktörü olmakla birlikte, onu 
etki gücü tartışmasız bir ögesi olarak kabul edebiliriz.  Bu gerçeği kabul ediş 
bize kuşkusuz olarak nefret söylemi gibi insanları kolayca etkileyen söylem 
çeşitlerinin önemini yadsıyamayacağımızı gösterir.

Nefret söylemi gücünü önyargı, ırkçılık, yabancı korkusu (Zenofobi), ayrım-
cılık, cinsiyetçilik ve homofobi gibi temellere sahip bir grup insanı hedef 
alan sözlerin tümü olarak kabul edilebilir1. Bunun haricinde yasal tanımla-
malar daha çeşitli olabiliyor. Bunlardan biri bölgelerin değişik hassasiyetle-
re sahip olması olarak söylenebilir. Örneğin, Yahudi karşıtlığı İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında yaşanan soykırım dolayısıyla, özellikle Avrupa’da ayrı bir 
yere sahip. Türkiye özelinde, bu konuda ağırlığı kuşkusuz Medyada Nefret 
Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2017 raporu “Türkiye medyasının isteyerek veya 
istemsiz şekilde nefret söylemi ve ayrımcı söylem ürettiğini” belirterek bu 
konuya dikkat çekmeye çalışıyor2. Bugün içinde bulunduğumuz dünyada ise 
sosyal medya ile nefret söylemi daha kontrolsüz hale gelmeye başladı. Hat-
ta izlenimlerime göre yazılı medya bu konuda daha kontrollü davranış gös-
terebilse de sosyal medya birçok nedenden ötürü daha kontrolsüz bir resim 
çizmektedir.

Nefret söylemi konusunu dert edinmemin nedeni veya daha genel olarak, 
bu konu neden önemli sorusuna verilecek cevapların birçoğu demokrasiyle 
ilintili. Çünkü nefret söylemi içinde barındırdığı saldırganlık ile birçok gru-
bu hedef alıyor. Bu hedefe alış ise, bu gruplara tedirginlik, sessizleşme ve 
demokrasinin ana dinamiği olan sosyal ve siyasal yaşama katılımda sindi-
rilme olarak geri dönüyor3. Yukarıda bahsettiğim raporun genel değerlen-

1. ASULİS Laboratuvarı, 2018
2. ASULİS Laboratuvarı, 2018
3. İnceoğlu, 2013
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dirme bölümünde şu bilgilere yer veriliyor: “Türkiye’deki yazılı basına ba-
kıldığında yıl boyunca günde 14’ten fazla yazıda nefret söylemi üretildiği, 
toplamda 79 faklı grubun nefret söyleminin hedefi olduğu görülüyor.” Bu 
veriler bize gösteriyor ki, Türkiye demokrasisinde bazı şeyler yanlış gidiyor, 
bazı gruplar nefret söyleminin hedefi olup sessizleşiyorlar. Örneğin, Free-
dom House’un 2017 raporunda, yukarıdakilerle aynı doğrultuda, sıradan 
insanların dahi hassas konuları tartışma yerine kendilerini oto-sansüre terk 
ettiklerinden bahsediyor. Başka bir örnek olarak, Emre Erdoğan’ın yaptığı 
bir araştırmada, insanların sadece yüzde 15’i kendi fikirlerinden olmayan 
başka insanlarla siyasi konuları tartışabiliyor4. Nefret söylemi üretimine geri 
dönersek, bu oran sosyal medyanın kontrolsüzlüğünde düşünüldüğünde 
daha büyük bir sayı elde edeceğimiz kesindir. Bir diğer yönden nefret söy-
leminin demokrasinin birçok öğesini engellediğinden de bahsetmiştim. Bu 
ayrıca, The Economist’in paylaştığı veriyle gözler önüne seriliyor. Bu veriler-
de 2008-18 arasında demokrasilerde yaşanan geriye gidişler hesaplanırken 
Türkiye demokrasisi 35’e yakın geri gidiş puanıyla karşımıza çıkmakta5. Tabii 
ki hepsinin nefret söylemi konusunun eksikliğinden olduğu düşünülemez, 
fakat nefret söyleminin demokrasinin pekişmesinin ve aynı ortamda yaşa-
ma kültürümüzün önünde engel olarak dikildiği kesindir6.

Araştırma

Araştırma sosyal medyada nefret söylemi örnekleri toplarken dikkat çekici 
gözüküyordu. Bu araştırmayı yaparken, topladığım örneklerin içinde üzerin-
de durulması gereken bir tür nefret söylemi üretimi gördüm. Bu yüzden de 
bu konu üzerine düşünüp yazmak istedim. Araştırmayı Twitter kullanıcıları 
arasında gerçekleştirdim. Bu sosyal medya kanalını incelerken QDA Miner 
programından yararlanarak ihtiyacım olan bilgilere ulaşabildim. 

Twitter’ı seçmemin iki nedeni var: İlki fikir paylaşımına ve söylem üretmeye 
en müsait mecralardan biri olarak kabul edilmesi; ikincisi ise QDA Miner bil-
gisayar yazılımının Twitter’daki verilere erişimi daha kolay olması dolayısıyla 
daha çok örnek toplayabildiğimden. QDA Miner yazılımını seçmemin ne-
deni ise çok üstün bir yazılım olup olmamasından ziyade deneme sürümü 
vermesi ve bu programı tanımamdır.

Araştırmayı 23.10.2018’den 29.10.2018’e kadar geçen süre günbegün ger-
çekleştirdim. Yazının ilerisinde de fark edebileceğiniz üzere bu araştırmayı 
“Yahudi, Ermeni, Suriyeli, Amerikan, İngiliz” gibi anahtar sözcükler üzerin-

4. Erdoğan, 2018. 
5. The Economist, 2018 
6. Keyman, 2013 
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den gerçekleştirdim. Karşıma çıkan verilerin doğruluklarını sağlamak adına 
tweet atan kişilerin gönderilerini bularak ikinci kez kontrol ettim. Aslına ba-
karsak, nefret söylemi başlığı altındaki temel pratik yukarıda saydığım ke-
limeleri kullanan insanların bu kelimelerle ne anlatmak istediklerine ya da 
bu kelimeleri ne için kullandıklarını öğrenmeye çalışmak. Bunun yanında, 
kullanış nedenlerini öğrendikten sonra nefret söylemi ile bağlarını ortaya 
koymak. Bu noktada belirtmem gerekiyor ki, araştırmanın kapsamı nefret 
söylemi içinde tüm fotoğrafı çekmek yerine nefret söylemi içindeki bir nef-
ret söylemi üretimi biçimini ilgilerinize sunmaktır. Ayrıca, aşağıda modelle-
yeceğim tip nefret söylemi kullanımının, tüm nefret söylemi üretimlerinin 
içindeki ciddiyetini kavramak adına daha büyük bir araştırmanın bizleri bek-
lediğini belirtmeliyim.

İlk bakışta buradan kişinin muhtemelen “Türkçülük, kafatasçılık, ırkçılık ve 
faşistlik” fikir/tutumlarına karşı bir tepki gösterdiğini gözlemliyoruz. Fakat 
bununla kalmıyor, üzerinde durduğum meseleyi, yani “Yahudi”, “Ermeni” 
gibi kelimelerin nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor. Kişi “Türkçülük, ırkçılık 
ve faşistlik” yapanların kendi toplumuna uyum göstermediğini düşünüyor.  
Bunun ardından, Ermeni, Yahudi ve devşirme gibi kimlik belirten kelimele-
re, kişileri grup dışı etme ve ötekileştirme aracı olarak başvuruyor. Kısaca bu 
kelimeleri belli kişi veya grupları kendi toplumundan/grubundan uzaklaş-
tırmak için kullanıyor. Ayrıyeten burada küçük ama önemi büyük bir nokta 
daha var, o da kalıpyargılara başvurulması. Aslında tweet’i atan kişi kendi 
grubunun ne düşünüp düşünmeyeceğini kalıpyargılar aracılığı ile kontrol 
ediyor. Örneğin, “gerçek Türkler asla Türkçülük yapmazlar (…)” Yaparlarsa 
da Türk kalıpyargısından çıkararak halihazırda grup dışı ilan edilen kimlikler-
le ilişkilendirilirler.

İkinci tweet örneğinde, sosyal medyada tartışması süren ‘andımız’ konusu 
üzerine bir kullanıcının kendisininkinden farklı bir fikre yönelik gösterdiği 
tepkiyi gözlemlemekteyiz. Kişi bu tepkisinde farklı bir düşünceye yönelik  
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“Rum-Ermeni dolu sözde muslumanların attiklari twitlere bakiyorum da 
bunlarin musluman değil kripto Yahudi olduklarına dair şüphem kalmıyor” 
diyerek karşılık veriyor. Görmekteyiz ki, karşılaştığı fikre verdiği tepkinin 
o fikre gösterilmeyen hoşgörüsüzlüğün göstergesi olması yanında, tepki 
verene göre kişinin Müslüman kalıpyargısından çıkıp “kripto Yahudi veya 
Rum-Ermeni” kimlikleriyle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Çünkü Müslüman ka-
lıpyargısı aynı zamanda Müslümanların ne düşündüğünü kontrol ettiği için 
farklı düşüncelere sahip olan kişiler ancak kripto Yahudi veya diğer kimlikle-
re sahip olabilecekleri algısıyla karşılaşıyor.

Model

Sol tarafta şematik olarak göste-
rildiği üzere, kişi ilk adımda bir fi-
kirle/tutumla karşılaşır, bu adımda 
kişinin ilk olarak düşündüğü şey, 
belirtilen ifadede sosyal uyum 
olup olmadığı. Varsa zaten burada 
bir sorun çıkmayacaktır, onay ge-
lecektir. Fakat sosyal uyum yoksa 
bir alt kademeye iner. Bu seviyede 
sosyal uyum göstermeyen kişinin 
fikri hoş görülecek mi sorusu kar-
şımıza çıkar. Karşı fikir hoş görüle-
cekse insanlar veya gruplar arasın-
da bir sorun çıkmadan halledilir. 
Yok, eğer hoş görülmezse kişi sos-
yal uyum göstermeyen kişiyi ken-
di toplumundan uzaklaştırmaya; 
onun demokratik topluma yapa-
cağı katkıya inanmayıp, onu kamu-
sal alanda sindirmeye çalışır. Bunu 
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yaparken kişi, en son seviyede kalıpyargıya başvurur. Bu aşamalardan geçen 
kişinin düşüncesinde “ben, biz, grup olarak böyle düşünmüyoruz, demek ki 
farklı düşünen kişiler farklı gruba aittir” değerlendirmesi oluşur. Bu nokta-
daki önemli bir ayrıntı ise uyum göstermeyen kişi toplumdan aforoz ettiri-
lirken zaten toplum tarafından ayrımcılığa uğramış kimliklerin kullanımıdır.

Sosyal Uyma

Davranışlarımızı etkileyen birçok dinamik vardır, bunlardan biri içinde bu-
lunduğumuz ortamdır. Fakat bu etki doğrudan emir veya istek barındırma-
dan istedikleri her aksiyonu alabilmekte özgür bireyler üzerinde gerçekle-
şir7. Yani, bir şarta bağlı olmaksızın ortam (bir anlamda grup) insan üzerinde 
büyük baskıya sahiptir. Bu da grup kimliklerimizde davranış düzeni ve grup 
içinde çatışmadan kaçınmamızı sağlayan bir yaşam alanı yaratır8. Ancak bu 
olgu, bir toplumda veya grupta mutlak bir doğru veya kesin bir fikir birliği 
olacak diye bir şart yaratmaz. Aksi yönden hoşgörünün azaldığı dış gruba 
karşı tehdit algısı arttıkça grubun tam uyum ile kendi içinde ahenkli ve ön 
görülebilir olmayı kuvvetli şeklide arzu ettiği kuşku götürmezdir. Sonuç ola-
rak, sosyal uyumu grup içinde sosyal etki ile yaratılan veya yakalanan ahenk 
olarak görebiliriz. Ancak bu uyumun yanında grup içinde farklı fikirler de 
vardır.

Hoşgörü

Tehdit algısı, kutuplaşma, önyargılar, iç ve dış siyasetteki gündemler hoşgö-
rüye bağlı dinamikler olarak kabul edilebilir. Bunlarda oluşacak sertleşme 
veya yumuşama hoşgörü üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir etki oluştu-
rabilir9. Tanımsal olarak basitçe açıklarsak hoşgörü kişinin benimsemediği fi-
kir veya tutumu anlayışla karşılayıp ona hoş bakabilmesidir10. Bu yüzden de 
demokrasinin en temel öğelerinden biri olarak kabul edilir, çünkü siyasal ve 
sosyal haklarla oldukça ilintilidir. Hoşgörünün yokluğunda ise farklı düşünen 
ve tutum takınan insanlar veya gruplar arasındaki bağların kopması karşılıklı 
olarak birbirlerine olumsuz duygular beslenmesine neden olabilir11. Diğer 
yandan, hoşgörüsüzlük ortamının varlığı ise birçok insanın kamusal alanda 
ifade edilen farklılıkların törpü edilmesine yol açar ve bu da demokratik her 

7. Taylor, Peplau, & Sears, 2007
8. Kağıtçıbaşı, 2010 
9. Hoşgörü ifade özgürlüğünün temeli olarak kavranmamalı, ifade özgürlüğü bir haktır. Bu yüzden 

bunun önünde hiçbir şey duramaz. Metinde bahsedilen eyleme yapılan sosyal etkidir. 
10. Çalışkan & Halil, 2012
11. Erişen, 2018
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ortam için yaralayıcıdır.

Kalıpyargı

Kalıpyargıyı kısaca belirli bir gruba ilişkin bilgi boşluklarını dolduran, karar 
vermede etkili olan ve kafamızda oluşturduğumuz imgeler olarak tanımla-
yabiliriz. Diğer bir deyişle, kalıpyargılar bir grubu değerlendirme ve farklılaş-
tırma işlevine sahiptir. Kalıpyargı kavramını daha iyi kavramak adına Susan 
Fiske’nin açıklamasından yardım alacağım. Fiske kalıpyargıyı ikiye ayırarak 
birini betimsel kalıpyargı diğerini de düşünsel kalıpyargı12 olarak iki boyutlu 
kurgulamıştır13. İlki dışardan bakıldığında kolay fark edilebilir, karakteristik 
özellikler olarak kabul edilebilir. Fiske, bunun bir grubun içindeki insanla-
rın çoğunun nasıl davrandığına bağlı olduğunu savunur. Bundan ötürü de 
kafamızda bir gruba bağlı insanın nasıl davranacağı hakkında tahayyüllere 
sahip oluruz. Örnek olarak, siyahi Amerikalılar sporda başarılı ancak eği-
timde başarısızdır. Düşünsel kalıpyargı ise bir grubun nasıl düşündüğü ve 
hissettiğiyle ilgilenir. Bu tür kalıpyargı, gruplar arasında düşüncenin nasıl ve 
hangi açılardan farklılaştığını ve sosyal uyuma dayalı inşa edilen düşünce 
sistemlerini betimler. Yani yukarıda bahsettiğim gibi, bir kişi “Müslüman” 
nasıl düşünürü betimleyerek buna uyum göstermeyeni grup dışına iter ve 
diğer kimliklerle ilişkilendirir. Bu sayede de kalıpyargılar düşünce kontrolün-
de önemli ölçüde araçsallaşır14.

Nefret Söylemi

Yukarıda bahsettiğim nefret söylemi genel bir tanım içerirken burada anlat-
tığım nefret söylemi bir alt başlığı olarak karşımıza çıkıyor. 

Nefret söylemi bünyesinde kalıpyargı bulundurur ve bununla bir grubu veya 
bir gruba ait insanın toplumdan dışlanmasını hedefler15. Bir başka yönden 
nefret söylemi, toplumdaki dış grupla iç grubun ilişkisini zorlaştıracak bir 
söylem geliştirir16. Fakat benim ele alacağım nefret söylemi sadece dış gru-
ba yönelik değil kişileri iç gruptan uzaklaştırmak için de kullanılır. Bu nok-
tada fark edileceği üzere nefret söylemi, ayrımcı söylem ile birçok yönden 
ilintilidir. Bu ilişki iki söylemin de bir grubu hedef alıp onun topluma ait ol-
madığını dikte edip, kamusal alandan uzaklaştırmaya çalışmasıdır17. Bu bir 
anlamda da insanların birbirleriyle olan iletişimini kopararak, gruplar arasın-

12. Fiske, 1993 
13. Descriptive ve Perspective Streotype olarak İngilizce’de kullanılıyor.
14. Fiske, 1993
15. Sosyal Değişim Derneği, 2013
16. Göregenli, 2015
17. Sosyal Değişim Derneği, 2013; ASULİS Laboratuvarı, 2016
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daki önyargının derinleşmesine neden olur. Bir başka ifadeyle, hedef grup 
pasifleştirilir ve sessizleştirilir. Buradan da kolayca nefret söyleminin neden 
demokrasi için zedeleyici olduğunu kavrayabiliriz. Örnek olarak, maskülini-
te nasıl kadınlar üzerinde bir baskı yaratıyorsa erkekleri de aynı şekilde bir 
baskı içine sokar. Bu örnekten hareketle, üretilen nefret söyleminin sadece 
dış grup için üretilmeyip, aynı zamanda iç gruptaki farklılıkları törpülemek 
adına da kullanıldığı gözlemlenir.

Nasıl Tartışabiliriz?

Burada ele aldığıma benzer konular aslında birçok düşünürün yazılarına 
yansımıştır. Örneğin, Tanıl Bora milliyetçiliğe değinen kitabında 90’larda 
gelişen Ermeni kimliğine yönelik algının nasıl “Anti-Türk” olarak biçimlen-
diğinden bahsetmiştir. Ayrıca, Ermeni kelimesinin bir hakarete dönüşerek 
sıfatlaştığından da bahsetmiştir.18 Bu örnekte, nefret üretimi olması hari-
cinde bir kimliği peşinen düşmanlaştırmak gibi bir çaba bulunmakta. Bu da 
demokratik ortama zarar getiren paranoyak bir durumu ortaya çıkarıyor.

Bu konuya önemli bir katkı sunabilecek Yetvart Danzikyan, 90’larda “bu 
PKK’lılar aslında Ermenidirler, Öcalan aslında Ermenidir, bunlar sünnetsiz-
lerdir” gibi sözlerle karşılaştığını söyler.19 Bu aslında yukarıda örneklerle an-
lattığım tip nefret söyleminin çok benzerdir. Yani kalıpyargılarımızla terör 
örgütü olarak kabul edilen örgütün Kürt veya Türk olmayacağından emin 
olup, Ermeni olabileceğinden bahsederek hem Ermeni kimliğini düşman 
olarak kemikleştirip hem de bu örgütün içinde olanları toplumun dışına itip 
başka bir kimlikle ilişkilendiriliyor. Baskın Oran bu konuya önemli bir tep-
ki koyup böyle bir deyişin asıl Ermenilerle Türkiye arasında yaratacağı me-
safeden bahsederek asıl bölücülüğün bu temelden çıkacağını anlatmıştır.20 
Kısaca, değindiğim yazılar bir anlamda buradaki araştırmayla alakalı olup 
nefret söylemini daha anlamlı yapacak örneklerdir. Çünkü bu örnekler, mo-
dellenen nefret söyleminin içinde bir yerlerde, kenarında köşesinde sık sık 
rastlanılan şeyler.

Bu örnekte gördüğümüz tweet, Erkan Baş’ın yaptığı konuşmanın bir bölü-
münde işçilere seslenişi üzerine paylaşılmış. Buradaki metni yukarıda çizi-
len model üzerinden tartışırsak, ilk olarak tweeti atan kişi farklı bir fikirle 
karşılaşıyor ve burada sosyal uyum bulamıyor. İkinci seviyede ise bizi “bu 
fikir paylaşımı hoş görülecek mi?” sorusu karşılıyor. Hoşgörü davranışı iki 

18. Bora, 2006
19. Dankizyan, 2018
20. Oran, 1999
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şekilde karşımıza çıkabilir, öncelikle fikri kabul ederek nötr bir tavır takına-
bilir, ikincisi fikri gayet tabii eleştirebilir. Ama ikisinde de hoşgörüsüzlükteki 
gibi sosyal ortamdan uzaklaştırma çabası bulunmamaktadır ki bizim sorun 
ettiğimiz de o çabadır. Yani kişinin “sanane Yahudi dölü, Ermeni tohumu, 
hain” derken düşünceyi farklı bir yere çektiğini görüyoruz. Bu da daha önce 
çok kez vurguladığım şeye dikkat çekiyor, fikrine karşı çıkılan kişiye topluma 
sunacağı bir değer olmadığı mesajının verilmesi. Eğer buradaki gibi, kişi fikri 
hoş görmez ise, kişi kalıpyargısına başvurarak bunları söyleyen kişinin kendi 
grubuna ait olamayacağını düşünür.  Bunun ardından fikri ortaya atan kişiyi 
kendi grubundan uzaklaştırmaya başvurur.

Bu örnekte kullanıcı Halk TV’deki bir kadının fikirlerini ve eleştirilerini açık-
laması üzerine “bunlar kripto bildiğin Yahudi” diyerek tepki gösteriyor. Mo-
dellenen nefret söyleminden hareket edersek, kişi tepki gösterdiği kadın 
ile arasında bir sosyal uyum bulamıyor. Bir diğer aşamada, tweeti atan kişi 
kadının fikirlerini hoş görmek ve onu kabul etmek yerine gösterdiği tepki-
den bu fikirleri hoş görmediğini anlayabiliyoruz. Bundan sonraki adım da 
kalıpyargısı kişiye bunun kendi grubunun düşüncesi olmadığını söyleyerek 
bir dış gruba yani Ermeni, Yahudi, Rum gibi halihazırda toplum tarafından 
ayrımcılığa uğramış kimlikleri kullanarak iç gruptan uzaklaştırmasına neden 
olur. Ayrıca bu tepkiyle birlikte topluma bir değer ve katkı sunamayacağı 
mesajı vermeye çalışıyor.
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Sonuç yerine

Nefret söylemini bütünsel olarak kavramak çok önemli. Çünkü kutuplaşma-
nın arttığı iç ve dış siyasette nefret söylemi, hem siyasi ortamdan etkile-
nip hem de bu siyasi ortamı derinleştiren bir araca dönüşebiliyor. Diğer bir 
ifadeyle, kaygan bir zeminde duran nefret söylemi dış siyasetteki olayların 
yarattığı tehdit algısını bir yabancı paranoyasına çevirebilirken, iç siyasette 
gruplar arasında uzlaşmaz zeminler yaratması muhtemeldir.

Bu sorunların yanında bu konuda mücadele edenleri de anmakta yarar var. 
Örneğin Hrant Dink Vakfı 2009’dan beri nefret söylemi ve ayrımcı söylem 
üzerine araştırmalar, toplantılar ve ders müfredatları gibi çabalar gösteri-
yor. Diğer bir örnek, daha çok medyanın ayrımcı diline odaklansa da P24 
Medya Kitaplığı’nın yayınladığı Ayrımcı Dile Karşı Habercilik Kılavuzu, nefret 
söylemi ve ayrımcı söylem için açıklayıcı olmanın yanında her yönüyle bu 
alandaki temel kitaplardan biri olarak kabul edilebilir. Son olarak ODTÜ’lü 
öğrencilerin oluşturduğu Kız Başına projesi bu alanda önemli bir çaba olarak 
görülebilir. Bu projede, bir yönüyle kadına yönelik nefret söyleminin azaltıl-
ması adına mücadele verilmiş21.
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Bu çalışma, Gordon Allport’un gruplararası temas kuramı kapsamında, Su-
riye İç savaşı sonrası meydana gelen Suriyeli Mülteci “Sorunu’”na neyin 
uygulanacağını ve mültecilerin topluma entegre olmalarına nasıl katkı su-
nabileceğini tartışacaktır. Çalışmada, gruplararası temas kuramına getirilen 
farklı yaklaşımlar ele alınacak ve Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin entegras-
yonuna katkı sunabilecek 4 farklı alandan alınan örneklerle incelenecektir. 

Giriş

İnsan sosyal bir canlı varlık olarak, ilk çağlardan itibaren 15-20 şerli konar 
göçer gruplar halinde yaşamıştır. Daha sonra yerleşik hayata geçilmesiyle 
birlikte topluluklar aşiretleşip (aynı soydan insan topluluğu) çoğalarak gü-
nümüz modern devletlerinin ana unsurunu meydana getiren büyük gruplar, 
yani uluslar halinde bir yaşam biçimini oluşturmuştur. Bu süreç içerisinde 
aynı grup üyeleri ortak semboller, gelenekler ve iletişim şekilleri geliştirmiş 
ve yaşadıkları coğrafyaya adapte olup kendine özgün topluluklar meydana 
getirmiştir. 20. yüzyılda büyük ve küçük grupları meydana getiren özellikle-
rini ve onların davranış biçimlerini analiz eden Psikoloji ve Sosyoloji bilimi-
nin sentezi olarak Sosyal Psikoloji disiplini gelişmiş ve özellikle iç grup üyele-
ri ve farklı gruplararasındaki ilişkiler, olumlu ve olumsuz etkileşim biçimleri 
analiz edilerek teoriler geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalar insanın içgüdüsel 
bir biçimde kendi üyesi olduğu grubu diğerlerinden üstün tutmaya meyilli 
olduğunu ve bu durumun doğal bir önyargı, rekabet ve çatışma ortamının 
oluşmasına neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumu tersine çevir-
mek için farklı grupların birbirleriyle temas halinde olmalarının sağlıklı iliş-
kiler kurulmasını sağlayacağını öngören ve Sosyal Temas çalışmaları olarak 
adlandırılabilecek son 60 yılda önemli bir alanyazın ortaya çıkmıştır. 

Gruplararası Temas ve 
Suriyeli Mülteciler 

 Yazar: Eser Alpkaya
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Bu kapsamda, gruplararası anlaşmazlıkları ve gruplararası önyargıları azalt-
mak ve dönüştürmek için önerilen gruplararası temas teorisinin Türkiye’ye 
göç etmiş Suriyeli Mültecilerin toplumla bütünleşmesinde nasıl kullanılabi-
leceği ele alınacaktır. 

Öncelikle çalışmada, gruplararası temas teorisinin tam olarak neye karşı-
lık geldiğini, ardından Suriye iç savaşı nedeniyle can güvenliği tehlike altına 
girip yurtlarından başta Lübnan ve Türkiye gibi komşu ülkelere sığınan in-
sanların, göç ettikleri ülkelerde yaşadıkları entegrasyon sorunları nedeniyle 
meydana gelen Mülteci sorunu incelenecek ve son olarak entegrasyon için 
Türkiye özelinde neler yapılabileceğini gruplararası temas teorisi kapsamın-
da tartışılacaktır. 

Toplumsal Temas

Gruplar doğal bir içgüdü ve genel yapının rekabete yönlendirmesinden do-
layı birbirlerine karşı olumsuz önyargı üretmeye meyillidirler. Gruplararası 
temas teorisi 1954 yılında Allport tarafından ortaya atılmış ve daha sonra 
Pettigrew (1997;1998) tarafından güncellenip genişletilmiştir. Bu teoriye 
göre gruplararası olumlu temasın sağlanmasıyla önyargı azalıp sağlıklı bir 
etkileşim kurulabilir ancak bunun için 4 şartın sağlanmasına gerek duyul-
maktadır: eşit statü, gruplararası işbirliği, ortak amaç ve sosyal ve kurumsal 
otorite tarafından destek. Bu teori kapsamında yapılan çalışmalarda grup-
lararası temas ile çokkültürlülüğe destek arasında bir ilişki olduğu görül-
müştür. Hollanda’da yapılan çalışmada, azınlık grupları ile temaslar arttık-
ça azınlık haklarının tanınmasına desteğin de arttığı ortaya çıkarılmıştır. Bu 
noktada Türkiye’de yapılan az sayıda çalışma dikkate alındığında daha çok 
Türkler ile Kürtler ve Ermeniler arasındaki ilişkiler incelendiği görülmekte-
dir. Bunun yanında Türk ve Rum, Sünni-Alevi, cinsel yönelim grupları, başör-
tülü kadınlar, göçmenler ve sığınmacılar arasındaki ilişki, gruplararası temas 
teorisi çerçevesinde incelenmiş ve temasın sağlanmasının olumlu sonuçlar 
doğurduğu görülmüştür. 

Gruplararası temas teorisini destekleyen diğer iki teori ise yayılmacı temas 
teorisi ve hayali temas teorisi olarak öne çıkmaktadır. Toplumsal temas ça-
lışmaları kapsamında, bu teoriler, tüm grup üyelerinin dış grup üyeleriyle 
gerçek bir temas kurmalarının şart olmadığını öne sürmektedir. Bu kapsam-
da yapılan çalışmalarda sadece iç grup ve dış grup arasında bir temasın ol-
duğuna dair bir bilginin olması ya da bunun gözlemlenmesinin dahi, grupla-
rarası tutumları düzenleyebileceği ifade edilmiştir. Sadece dış grup üyesi ile 
temasının olduğu bilinen birisinin olması veya birisinin gözlemlenmesi dahi 
diğer grup üyelerinin ön yargısını azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Ken-
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di grubundan birisinin dış gruptan birisiyle arkadaşlık kurduğunu bilmesi, 
karşı tarafa karşı olumsuz izlenimi azaltmakta ve onlarla dost olunabileceği 
izlenimi yaratmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalara göre, dış gruptan arkada-
şı olan iç grup üyelerinin sayısının artmasıyla birlikte önyargı seviyesindeki 
oran da aynı şekilde düşmektedir. Belirttiğimiz üzere teorinin ilginç noktası 
temasın doğrudan gözlemlenmesinin gerekmediği, örneğin bir hikaye ya da 
filmde bile olumlu temasın canlandırılmasının önyargıyı azaltmaya faydalı 
olduğu görülmüştür. Bu ve benzeri çalışmalar sonucunda deney grubundaki 
çocuklar, dış gruptan edindikleri arkadaş sayıları 3 ay sonra arttığı gözlem-
lenmiş ve sonuç olarak uzun vadede yayılmacı temasın, gerçek bir temasa 
dönüşmesine kaynak teşkil edebileceği ortaya koyulmuştur. 

Bu noktada diğer bir teorisi ise Turner, Crisp ve Lambert’in (2007) çalış-
malarıyla ortaya çıkarılan Hayali (Kurgu) Temas Teorisidir. Bu teoride, katı-
lımcıların dış gruptan birisi ya da birileriyle hayali olarak zihinde bir temas 
durumu canlandırmaları istenmektedir. Bu şekilde zihinde yaratılan olumlu 
bir etkileşimin, gerçeğe dönüşme ihtimalini arttıracağı ve dış gruba yönelik 
önyargıyı azaltacağı düşünülmektedir. 

Suriyeli Mülteci Sorunu

2010 yılı sonunda Tunus’ta başlayan demokrasi, özgürlük, insan hakları ve 
refah seviyesi yüksek bir toplumda yaşama idealleri etrafında yapılan ey-
lemler 2011 yılında bölgedeki diğer Arap ülkelerine sıçramıştır. Uzun süren 
şiddetli eylemler Tunus, Mısır, Libya’da liderlerin devrilmesine ve köklü de-
ğişikliklere neden olurken Suriye’de durum bir iç savaş sürecine evrilmiş, 
merkezi hükümet ve farklı gruplararasındaki güç mücadelesi nedeniyle yak-
laşık 7 senedir hala silahlar susturulamamıştır. Kanlı çatışmalar 2018 yılına 
kadar 350 binden fazla insanın ölümüne neden olmuş, en az 6,1 milyon 
Suriyeli evlerinden olmuş ve yaklaşık 5,6 milyon kişi de ülke dışına kaçmak 
zorunda kalmıştır. 

Türkiye’ye 20 Nisan 2011 tarihinde, ilk ulaşan yaklaşık 400 kişilik grubun ar-
dından, dalgalar halinde yeni göç hareketleri devam etmiş ve Türkiye “açık 
kapı” politikası benimseyip, sığınan hiçbir sığınmacıyı geri göndermeyerek 
“geçici koruma statüsü” sağlamıştır. Mülteciler başlangıçta Suriye sınırına 
yakın Kilis, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerde kamplara yerleştiril-
miş ancak bu kampların zaman içerisinde kapasitesi yetmediği için %91’i 
kampların dışına, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin gibi büyük 
şehirlere göç ederek zor şartlar altında hayatlarını sürdürme mücadelesi 
vermektedir. Türkiye’de şu anda resmi rakamlar yaklaşık 3 milyon Suriyeli 
mültecinin bulunduğunu göstermektedir. 
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İlk yıllarda mültecilerin geçici olarak Türkiye’de kalacakları düşüncesi top-
lumda ve yönetim kademesinde hakim olmakla birlikte savaşın uzun sür-
mesi, bu anlayışın değişmesine neden olmuştur. Mültecilerin Türkiye’de 
farklı iş dallarında istihdam edilmeye başlaması, birçok büyük şehirde aynı 
zamanda işveren pozisyonuna ulaşmaları, binlerce Suriyeli ailenin çocuğu-
nu Türkiye’de dünyaya getirmesi ve ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi 
farklı eğitim kademelerinde Suriyeli öğrencilerin eğitim görmesi artık  bir-
çok Suriyeli Mültecinin gelecekte Türkiye’de yaşamlarını devam ettirecekle-
rini düşündürmektedir.  Bu doğrultuda yapılan araştırmalar Suriyeli mülte-
cilerin önemli bir kısmının imkan tanındığı takdirde Türk vatandaşı olmayı 
istediklerini ortaya koymaktadır. 

Diğer taraftan büyük dalgalar halinde Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli Mül-
teciler, zaman içerisinde bulundukları bölgelerde yerli halk ile ekonomik, 
sosyal ve kültürel çatışmaların ana odağı haline gelmişlerdir. Mültecilerin 
yaşadığı en önemli sorunlardan birisi dil problemi olarak ortaya çıkmakta-
dır. Bunların yanında, işsizlik ve niteliksiz işlerde çalışma, sosyal dışlanma, 
barınma, beslenme ve çocukların okula gitmemesi de başlıca sorunlar ara-
sında yer almaktadır. 

İlk mültecilerin Türkiye’ye giriş yaptığı dönemlerde savaştan kaçıp ülkemi-
ze sığınan insanlara yardım etme güdüsüyle yaklaşılırken kalınan sürenin 
uzaması, mültecilere tanınan hakların toplumda adaletsizlik hissi yaratması, 
dilencilik yapan mülteci sayısının fazla olması, istihdam sorunu yarattıkları 
ve bulundukları bölgelerde güvenlik sorunlarına neden oldukları algısı gibi 
nedenlerle, yerli halkın mültecilere karşı olumsuz bir yargı içerisine girdiği 
görülmektedir. 

Bu olumsuz yargının ve özelikle Suriyelilerin hırsızlık, fuhuş, gasp, kamu ma-
lına zarar verme gibi suçlarla sıklıkla ilişkilendirilmelerine rağmen, yerel hal-
kın suça karışma oranına kıyasla Suriyeli mültecilerin oranlarının çok daha 
düşük olduğu görülmektedir. Tüm bu yaşanılan süreçler ve grupların birbi-
rine karşı olumsuz algısı, sağlıklı bir ilişki kurulmasını engellenmekte ve Su-
riyeli mültecilerin kapalı bir grup olarak gettolaşmasına neden olmaktadır. 

Gruplararası Temas Teorisi Kapsamında Suriyeli Mültecilerin Entegrasyo-
nu

Toplumsal temas uygulamasının en kolay uygulanacağı yerlerden birisi eği-
tim kurumlarıdır. Suriyeli Mültecilerin tüm şehirlere dağıldığını düşünürsek, 
birçok okulda Suriyeli öğrenci gruplarına rastlamamız mümkün. Çocukların 
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ilk sosyalleştikleri mekanlardan birisi olan okullarda henüz oyun yaşındaki 
çocukların buralarda edindikleri olumlu ve olumsuz tecrübelerin hayatları 
boyunca onları takip ettiğini unutmamız gerekir.

Bu noktada öncelikli olarak, farklı kimlik ve kültürel arka plana sahip çocuk-
ların oyun ve etkinliklerle okullarda kaynaşmaları ve arkadaşlık kurmaları 
sağlanabilir. Özellikle büyükşehirlerdeki okulların çocuklar için farklı kimlik 
ve kökenden gelen yaşıtlarıyla tanıştıkları ilk sosyal ortamlardan biri oldu-
ğunu belirtmemiz gerekir. Ancak eğer çocuklar kendi haline bırakılırlarsa 
farklı gruplardan yeni arkadaşlıklar kurmak yerine, aynı gruptan arkadaş-
lıklar kurmaya meyilli oldukları görülmektedir. Konumuz kapsamında, sınıf-
larda öğretmenler Mülteci öğrencileri kendi gruplarıyla değil de her birinin 
bir Türk arkadaşı ile sıra arkadaşlığı yapacak şekilde dağılımını sağlar ise, 
çapraz arkadaşlıkların oluşmasına katkı sunabilir. Aynı Allport’un teorisinde 
belirttiği gibi, işbirliğinin ve ortak amacı gerektiren birçok çalışmanın ders-
lerde yerine getirildiğini düşündüğümüzde, eğitim kurumlarını Gruplararası 
Temas’ın deneyimlenebileceği ideal bir ortam olarak tanımlayabiliriz.

Buralarda başta devletin, öğretmenlerin ve okul yönetiminin yardımıyla ku-
rulacak sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, mültecilere karşı önyargının azalmasına 
yardımcı olabilir ve küçük yaşta ayrımcılık tohumların ekilmesi engellene-
bilir.  Yine sınıfta ve okul alanında alt üst değil, sadece öğrenci statüsünün 
var olması eşit statü ilkesinin de dikkate alındığını göstermekte, bu şekilde 
sosyal temas çalışmasını yapabilmek için uygun şartların mevcut olduğu gö-
rülmektedir.  Bu konuda Amerika’da ve Avrupa’da azınlıkların entegrasyonu 
ve onlara karşı önyargının azaltılması için okullarda yapılan birçok çalışma 
mevcuttur1.

Suriyeli Mültecilerin entegrasyonuna yönelik yapılabilecek bir diğer Sosyal 
Temas çalışması, özellikle genç gruplara yönelik (daha çok lise ve üniver-
site öğrencileri) gezi ve kamp programlarında gerçekleştirilebilir. İlgili Ba-
kanlıklar veya Sivil Toplum Kuruluşları’nın öncülüğünde düzenlenebilecek 
bu gezilerde karışık gruplar oluşturularak, grupların nitelikli temas kurma-
ları, birbirlerini tanımaları ve gezi sonrasına aktarılacak dostluk bağlarının 
kurulması sağlanabilir. Yukarıda da değindiğimiz gibi entegrasyona yönelik 
en önemli sorun, Mültecilerin Türkçe bilmemeleridir. Her ne kadar belli bir 

1. Bu çalışmalar, Avrupa’da da aslında sorunlu olmaya başlamıştır. Öyle ki, revaçta olan sağ ide-
olojilerin, Avrupa genelinde hâkim olması, bu sorunları milliyetçiliği körüklemek amacıyla 
kullanıldığına tanıklık edilmektedir. Valery Engel’ın “Europe Is Caught in a Wheel of Xenop-
hobia” yazısı, Avrupa’daki bu duruma dikkat çekmektedir. Çevirisi, Yabancı Düşmanlığı (Zeno-
fobi) Pençesinde Avrupa, Gorgon Dergisi İnternet Sitesi, çev. Serkan Alpkaya, 28 Kasım 2018. 
Erişim: http://gorgondergisi.org/yabanci-dusmanligi-zenofobi-pencesinde-avrupa/ (edn)
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kısmı zaman içerisinde kendilerini ifade edebilecek kadar Türkçe öğrenmiş 
olsalar da bu sorun hala önemini korumaktadır.  Bu şekilde yaklaşık bir hafta 
sürecek bir gezi ya da kamp programında Suriyeli Mültecilere Türk akran-
ları, eğlenceli programlarla Türkçe ifade güçlerini geliştirmeyi öğretebilir ve 
aynı şekilde Suriyeli gençler tarafından akranlarına başlangıç seviyesinde 
Arapça bilgisi verilebilir; bunun yanında kendi ülkeleri ve kültürel yaşamları 
hakkında sunumlar hazırlamaları istenebilir. Bu şekilde sağlanacak karşılık 
etkileşim, duygusal bir bağ sağlanmasını da mümkün kılacaktır. 

Üçüncü örnek olarak özellikle yetişkinlere yönelik çalışma ortamında Suri-
yeli Mülteciler ve Türkler arasında sağlıklı bir temas ortamının sağlanma-
sına değinebiliriz. Kalifiye meslek sahibi olan Suriyeli Mültecilerin emek 
sömürüsüne tabi olmadan kamu ve özel sektördeki ilgili işlere yerleştirilme-
leri ve bu ortamlarda mobbinge ve ayrımcılığa maruz kalmadan çalışmaları 
uzun vadede topluma artı değer üreterek entegre olmalarını sağlayacaktır. 
Yine meslek sahibi olmayan Suriyelilerin meslek kurslarına katılmaları des-
teklenir. Halihazırda bu ve benzeri uygulamaların olduğunu bilmekle bera-
ber, çalışma ortamlarının yine karma olmasına konumuz kapsamında dik-
kat çekmemiz gerekmektedir.  Ayrıca girişimci olarak işletme açmak isteyen 
Suriyelilere de devlet tarafından hibe ve kredi imkanı sağlanarak iş kurma 
süreci desteklenebilir. Ancak eğer idare tarafından bir düzenleme yapılmaz 
ise doğal olarak Suriyeli girişimci sadece kendi kökeninden kişileri istihdam 
etmek isteyecektir. Bu noktada yapılacak düzenleme ile buralarda karma 
şekilde çalışılmasını sağlayacak altyapı hazırlanabilir. 

Başta da değindiğimiz gibi Sosyal Temas Çalışmalarının yayılmacı ve hayali 
temas kuramları şeklinde türevlerinin de açıkladığı gibi temasın illa yüz yüze 
olmasını şart koşmamakta, farklı gruplarla bir temasın olduğunun bilgisinin 
mevcut olması ya da bu temasın gözlemlenmesi dahi yeterli olabilmektedir. 
Bu noktada özellikle Televizyon, Sinema, Radyo ve Gazete gibi kitle iletişim 
imkanlarının doğru kullanılması Suriyeli mültecilerin ötekileştirilmesini en-
gelleyebilir. Aynı şekilde Suriyeli mültecilerin de kendilerinin yayın organ-
larında olumlu rol modellerinin bulunduğunu görmesi, toplumda yer edin-
melerini kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda özellikle son dönemlerin furyası TV 
dizilerinde ve film senaryolarında Türk ve Suriyeli dostluğuna yer verilmesi 
Sosyal Temasın olumlu anlamda kitlelere yayılmasına zemin hazırlayacaktır. 
Bunun yanında, özellikle görsel ve yazılı basında yapılan yayın dilinin ayrım-
cılığı ve nefret dilini körükleyecek şekilde olmaması olumlu temas alt yapı-
sının sağlanması kapsamında önem arz etmektedir. 
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Sonuç

Yaklaşık 7 senedir devam eden Suriye İç Savaşı büyük bir insanlık dramına yol 
açmış ve ülke nüfusunun yarısına yaklaşık 11 milyon kişi evlerini terk etmek zo-
runda kalmış ve bunların 5,6 milyondan fazlası başka ülkelere sığınmıştır. Göç-
lerin büyük dalgalar halinde olması mültecilerin entegrasyon sorununu berabe-
rinde getirmiştir.

Her ne kadar Avrupa ülkelerine kıyasla aynı kültür havzasında yaşadığımız Su-
riyelilerin, özellikle akraba toplulukları bulunan sınır şehirlerinde topluma en-
tegrasyonu, gelen insan sayısı ile kıyaslandığında şimdiye kadar büyük sorun-
lara yol açmamıştır. Ancak kalınan sürenin uzaması ile Mültecilerin önemli bir 
kısmının Türkiye’de artık kalıcı oldukları düşüncesi hakim olmaya başlamış ve 
başta barınma, istihdam, dil ve eğitim sorunları gibi farklı konularda entegras-
yon sorunları ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda Suriyeli Mültecilerin yaşadıkları 
bölgelerde yerli halk ile sağlıklı iletişim sağlanabilmesi için Gruplararası Temas 
kuramı kapsamında neler yapılabileceği farklı örnekler üzerinden incelenmiştir. 
Bu noktada değindiğimiz üzere okullarda ve okul dışında yapılan etkinliklerde, 
iş hayatında ve medya kanalıyla yapılan bilinçli yayınlarla karma gruplar oluştu-
rulması bir devlet politikası olarak desteklenmeli, mültecilerin kendi aralarında 
kapalı yaşamalarının önüne geçilmesi gerekmektedir. 
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Sovyetler birliği süresince kozmetik ürünlerin en az diğer batı ülkelerindeki 
kadar önemi olmuştur. Birinci beş yıllık kalkınma planı ve ikinci beş yıllık 
kalkınma planında bunu kolayca fark edebiliriz. Moskova’da sadece 1927- 
1928 yılları arasında 20.500 ton sabun üretimi yapılmıştır. Elbette kozmetik, 
sabunlardan ibaret değildi. Parfümler, kolonyalar, pomadlar, diş macunları 
ve pudralar da oldukça popülerdi. Kozmetik sektörünün gelişimini medikal 
alandaki ilerlemeye bağlayabiliriz. İlk beş yıllık kalkınma planında (1928-
1932), antimalarial ve plasmochin gibi maddeler popülerdi; bunlar sıtma 
tedavisinde işe yarıyordu. 1935’te ilk “bactericide sulfodry”, “red ozo dye”, 
prontosil, 4-aminobenzoik asit, oksalik asit maddeleri üretildi. 

Kozmetik ürünlerin ideolojik anlamlarından belki de en önemlisi ve basiti 
ise ideal vatandaş stereotipini yaymaktı. Bu ideallik, halkın temiz ve çalışkan 
özelliklere sahip olmasından geçiyordu. Bu sebeple devlet politikalarında da 
sık sık yer verilirdi. Eski sahibi Henri Brocard’ın Bolşevik devriminden son-
ra ulusallaştırılmış yeni ismiyle dönemin en meşhur parfümevlerinden biri 
olan Novaya Zarya’nın 1930-1932 yılları arasında görev başındaki CEO’su 
Polina Zhemchuzhina1, aynı zamanda bir Sovyet devlet adamı olan Vyac-
heslav Mikhailovich Molotov’un eşiydi ve Stalin’in kızı Svetlana Alliluyeva 
ile çok iyi arkadaştı2. Bu yarı magazin politik ağlar bize sermaye sahiplerinin 
ağlarıyla ilgili bilgiler de veriyor. 

Ivan Orluyk, David Graber, Auguste Michel, Alla Belfer, Marina Stepanova, 
Pavel Ivanov ve Victoria Merkulova gibi önemli parfümörlere sahip Nova-
ya Zarya, koku dünyasına oldukça ilgi çeken bir parfüm kazandırdı: Kras-
naya Moskva (Kızıl Moskova). Aslında Auguste Michel, Brocard zamanın-
da “Le Bouquet Préféré de l’Impératrice” ismiyle tasarlamıştı. Devrimden 
sonra yeni ismiyle piyasaya çıkarak ilk Sovyet yapımı parfüm olarak bilin-
meye başlandı. Kokusunda çiçeksi bir chypre baskındır. Şipre (chypre) bir 

1. https://www.fragrantica.com/designers/Novaya-Zarya.html
2. https://www.fragrantica.com/designers/Novaya-Zarya.html

 Yazar: Yağmur Güvenç

Sovyet Ülkelerinde Kokular, Koku 
Algısı ve Ulusun İnşası
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bitki ailesinin genel adıdır, servi ağacı olarak da bildiğimiz ve Fransızcada 
Kıbrıs anlamına gelen şiprelerin küçük bir futbol topuna benzeyen kozalak-
ları, birbirini örtecek şekilde üst üste yerleşmiş pul yaprakları ile diğer iğne 
yapraklılardan farklıdır. Parfüm dünyasında yapraklar, ağaç kökleri, kozalak-
lar ve kabuklar farklı şekillerde damıtılarak birbirine yakın ama farklı kont-
rastlarda servi esansları üretilebilmektedir. Her odunsu grupta olduğu gibi; 
yapraklarından aromatik ve yeşil, köklerinden ve reçinesinden dumansı/de-
rimsi, kozalaklarından canlı/çiçeksi ve gövdesi ile kabuklarından sert odun-
su tınılar alınabilir3. Şipre grubunun parfüm dünyasında önem kazanması, 
Coty’nin ürettiği Chypre de Coty ile olmuştur. Bu parfüm; odunsu, topraksı 
ve hayvansal altyapısını çiçeksi notaların karşıladığı ve patlamasını turunç-
giller4 ile yapan bir kokusal bileşime sahiptir. Novaya Zarya’nın parfümörle-
ri, sonradan Chanel 5’in yaratıcıları arasında olacaktır. Chanel 5 ile birlikte 
de parfümde şipre ile aldehitin kullanımı yaygınlaşacaktır, bu da Guerlain’in 
Mitsuoko’suna ilham olacaktır.

Krasnaya Moskva’nın ambalajı da süreç içinde değişti. İlk başlarda le bouqu-
et préféré de l’impératrice gösterişli bir şişeye sahipti, daha sonra Krasnaya 
Moskva ismiyle ilk piyasaya çıktığında kapağı Kremlin Sarayı’nı andırıyordu. 
Hafızalardan monarşiyi silmek isteyen yöneticiler, ambalaj tasarımını değiş-
tirerek toplumcu gerçekçi yeni şişesini hazırladılar. Şimdiki zamanda ise, çe-
şitli blog ve forumlarda okuduklarıma göre 
insanlar bu parfümü geçmişlerindeki unut-
mak istedikleri kötü anıları canlandırdığı için 
kullanmak istemiyorlar.

Chypre de Coty demişken, yine ünlü bir Sov-
yet üretimli esanstan bahsedebiliriz: Yine No-
vaya Zarya’dan 1889 ilk üretim tarihli Shipr. 
Odunsu bir kokuya sahip olan Shipr, Chypre 
de Coty’den farklı olarak erkekler için üretil-
miş bir esans. Koku gibi dili olmayan bir şeye 
karşılık parfüm, dilini pazarlama yöntemleri üzerinden oluşturur. Toplumsal 
cinsiyet de aynı yöntemlerle yaratılır. Shipr de renkler, yazı fontu ve biçimli 
kıvrımlarıyla bu etkiyi yansıtıyor olabilir. Ancak yine de, kadın/erkek ayrımlı 
parfümlerin, renk seçimleri dışında pazarlamada öne çıkan bir farklılığını 
ifade etmek güç.

3. https://www.kokuyorum.net/threads/%C5%9Eipre-chypre.1739/
4. https://www.kokuyorum.net/threads/%C5%9Eipre-chypre.1739/
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Yeni Bir Hijyen Kodu ve Medenileştirme Misyonu

Sovyetlerde kokulu ürün üretimi ve satışının toplumsal amaçlarından biri de 
alt sınıflar için yeni bir hijyen kodu oluşturmaktı. Bu da kozmetik temizleyici 
ürünlerin önemini arttırdı. Sabun üreten pek çok marka vardı. Bu sabunlar-
la birlikte diğer diş macunları, pudralar, kremler de ideal Sovyet vatandaşı 

tiplemesini destekliyorlardı. Son derece sembo-
lik değerlere sahip afişler, toplumsal gerçekçi bir 
dile, net sloganlara sahipti. 

Ulus inşa etmenin önemli araçlarından olarak 
kozmetik sektöründe TeZhe, her bir ulusal ba-
şarının sembolü olarak yeni bir ürün yarattı. Po-
beda Kolkhoza; Kolkhoz (çiftliği) başarıları için, 
Geroi Severa; kahraman şehirler için ve Arktika; 
Antartika seferini onurlandırmak adına, Belo-
morkanal; Beyaz deniz kanalının yapımının ilanı 

için üretildi5. Çiçek pazarına sahip olduğunu vurgulamak için parfümlerin 
isimleri otantik formunda seçildi; örneğin “Lavanta”, “Leylak”, “Yasemin” 
gibi doğal semboller kullanıldı.

Sovyet tarihinin en önemli üreticilerinden biri olan TeZhe ile bu düşün-
cenin, ürünlerin yapısında nasıl değişikliklere neden olduğuna bakmadan 
önce Sovyetlerin ekonomik planları tekrar incelenebilir; beş yıllık kalkınma 
planlarından, özellikle ikincisinden sonra kozmetik dünyası için yapılan pro-
pagandalar artmıştır. Mesela kul’tunost6 kelimesi 
ekonomik planlarda geçer; culturedness, kültür-
lülük; yani medenileştirme misyonu. 

Tabiatıyla kozmetik sektörü de bir ülkenin, kendi-
ne yeni bir ulusallık inşa etmesinin önemli parçala-
rından birini oluşturur, bu pragmatist bakış, ürün 
içeriklerine de yansımıştır: ilk olarak TeZhe’nin 
kremlerinde esansiyel yağlar ve  A, E, D vitamin 
eklentili içerikler görürüz. Bu, şahsım nezdinde 
faydacı bir bakışın yansımasıdır.

Kadınlar elbette bu medenileştirme misyonunun merkezinde yer alırlar. İl-
ginç bir şekilde bu misyonun arkasında demokratikleştirici bir etki de vardır. 
Çünkü aslında kültürlüleşme, Sovyet ideolojisinin dayattığı yeni bir moder-
nleşme biçimidir ve yakın dünya tarihinde modernleşmeyle demokratikleş-

5. Kravets ve Sandıkçı,2013
6. Kravets ve Sandıkçı,2013
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menin paralel şekilde ilerlediğine şahit olduk. Rusya’da o dönemin kampan-
yalarına kadar genellikle Avrupa’dan ithal ürünleri alabilecek kadar zengin 

olan kadınlar makyaj ürünlerine sahipti. Bunun dı-
şında makyaj yapanlar ya aktristler ya da fahişeler 
olarak gözlemlenmiştir. Sovyetler Birliği, medikal an-
lamda çalışmalarına hız verdi; bu diğer ülkelerle reka-
bet içinde olmasından da kaynaklıydı. Maskaralar, alt 
sınıflardaki kadınlar için oldukça önemli ürünler hali-
ni aldı. Amerikan fabrikaların gizli formüllerinin çalı-
narak yapıldığı söylenen TeZhe’nin kiss-proof rujları 
ve Poppies (Gelincik) parfümü de oldukça önemliydi. 
TeZhe, ayrıca güzellik salonları açtı (kosmeticheski 
kabinet) ve bu salonları onlara tıbbi değerler atfede-
rek pazarladı. Örneğin, haftada bir makale yayımla-
yan dergi Rabotnitsa (İşçi Kadın) yüz bakımı, pedikür 

ve masaj gibi uygulamaları potansiyel hasta prosedürleri için tarif etmiştir. 
 
TeZhe diş macunu reklamları, insanlara dişlerini fırçalamalarını hatırlattı; Ba-
tı’ya benzer şekilde, bu reklamların ortaya çıkmakta olan tüketici kültürünü 
şımartmak için boş zamanları satıyor gibi görünüyor. Ancak Sovyet bağlamın-
da, aynı zamanda bir insan, sağlıklı bir vücut oluşturmak için boş zamanını 
değerlendirmeli ve kendini Parti politikası, kültürü ve biliminde eğitmelidir7. 
 
İlginç Örnekler

Moskova Geceleri

Bir Rus halk şarkısı olan Mos-
kova’da Akşam (Evenings in 
the Moscow Suburbs) şarkısı-
nı ismi yapmış olan, üzerinde 
notalar kazılı bu parfüm, mü-
zikle kokunun güzel bir karı-
şımı olarak karşımıza çıkıyor. 
Sovyetler Birliği’nde 1964’te 
Mayak müzik ve haber is-
tasyonunda her 30 dakikada 
bir öten sinyalin sesiydi. Kısa 
dalga radyo istasyonu Radio 
Moscow’un İngilizce dil hiz-

7. Kravets ve Sandıkçı,2013 
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meti de 1978’de 24 saat hizmetine başlamasından bu yana haber yayını 
saatlerini bilgilendiren ezgi “Moskova Geceleri”nin araçsal bir versiyonunu 
oynadı. 

Kazimir Maleviç İmzalı Şişe

“Severny”8, Novaya Zarya için ünlü ressam Ka-
zimir Maleviç’in9, ressamlıkta ün kazanmadan 
önce tasarladığı şişeye sahip olan bir parfümdür.

Moskova Işıkları Vs Paris’te Akşamlar

“Moskova’nın Işıkları”nın 1957’de gerçekleşen 
Moskova festivalinden hemen sonra,  Ernest Bo 
tarafından Bourjois için yarattığı ünlü “Paris’teki Akşamlar” parfümünden 
kopyalandığı düşünülür. Nitekim ortak notalara sahiptirler: yasemin, gül, 
iris, şeftali, sedir, misk.

Soğuk Savaşta Astronomik Rekabet

Sovyetler Birliği’nin uzaya gönderdiği ilk uydunun adı olan Sputnik, No-
vaya Zarya’nın ürettiği parfümün ismini de aldı. Toplumsal gelişmeler-
den birinin yansıdığı bu kozmik parfümün ambalajının art deco10 ve 
futuristik tarzda olması dikkat çekiyor. Teknolojik gelişmeler arttıkça 
pazarlama sektörünün de yeni tarzları benimsediğine şahit oluyoruz. 
 
Don Juan, Dzintars

Dzintars, Sovyetler için çok önemli bir başka 
kozmetik markası. Dzintars, 1960’ların ortasın-
dan 1980’lerin başlarına kadar tasarımı değiş-
meden erkekler için bir hediye seti hazırladı. İki 
basit formda şişe, erkekler için oldukça küçük bir 
hacme sahipti: kolonya 30 ml; parfüm ise sade-
ce 7 ml. Kokuları acı ve odunsuydu. Bronislava 
Schwarzman’ın yaratıcı el yazısı ikonik bir özelli-

8. Severni Adası, Rusya’nın kuzeyinde, Rusya’ya bağlı Novaya Zemlya takımadalarının kuzeydeki 
üyesidir.  48,904 km²lik yüzölçümüne sahiptir.

9. Kazimir Severinoviç Maleviç, geometrik soyut sanatın öncülerinden ve avangart süprematist 
hareketinin yaratıcısı olan ressam ve sanat teorisyeni. Maleviç 1913’te sanatı objeye bağlı 
görüşten kurtarmaya çalışmıştır, bunu da kübizmin ışığında yapmıştır.

10. Art deco, Fransa çıkışlı sanat akımı. 1920’lerden sonra özellikle mimaride görülmüştür. Adını 
1925 senesinde yapılan “Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Moder-
nes” sergisinden almıştır. Art nouveau’nun hemen ardından gelen bu akım, sanayiye dayalı-
dır.

Kazimir Maleviç İmzalı Şişe
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ğiydi.

Anna Karenina 

Ünlü Sovyet balerini Maya Plisetskaya’nın başro-
lünü oynadığı Anna Karenina oyunu, 1970’lerde 
parfümörlere de ilham kaynağı oldu. Oldukça 
pahalı bir parfüm olmasıyla da ünlüdür. Pahası-
nı büyük ihtimalle ithal olan kapağından aldığı 
söyleniyor.
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Yavuz ve Midilli: Kader Gemileri mi?  

 
 

Bu yazının başlığı aslında epey 
ofansif bir nitelik taşımakta... 
Ancak bu başlığı atmama sebep 
olan şey biraz da ilkokul, orta ve 
lise öğrenimim boyunca en sev-
diğim ders olan tarih/sosyal bilgi-
ler kitaplarında yazılmış olan ka-
lıp cümledir: ‘’Almanlar yüzünden 
Birinci Dünya Savaşı’na katıldık’’ 
ve ‘’Almanlar yenik sayıldığı için 
yenildik?”

Peki aslında gerçekten öyle mi olmuştu? Sadece ve sadece iki gemi 
mi kaderimizi belirlemişti? Yoksa Almanlar sadece arkası kesilmeye-
cek bir dizi gelişmenin fitilini mi ateşlemişti? Bir tarihçinin şeffaflı-
ğı ile bu yazıda sizlere Goeben ve Breslau veyahut bizlerin daha iyi 
tanıdığı isimleri ile ‘’Yavuz ve Midilli”nin seyrüseferini, öncesinde ve aka-
binde gelişmiş olan olayları kalemim el verdiğince aktarmaya çalışacağım. 
 
O vakitler Alman İmparatorluğu bünyesin-
de denizci subaylar olan Kraus ve Dönitz 
anılarını aktarırlarken başlığı ‘’Kader Gemi-
leri: Yavuz ve Midilli’’ olarak seçmişler. As-
lında bir açıdan Yavuz ve Midilli, 1914 şart-
larında hem Osmanlı İmparatorluğu hem 
de Alman İmparatorluğu için hayati bir öne-
me sahiptiler. Belki de Kraus ve Dönitz de 
bunun farkında olacaktılar ki, anılarını kale-
me alırlarken böylesi bir başlığı uygun gör-
müşlerdi. Zira, sene 1914’ü gösterdiğinde 
tüm Kıta Avrupa’sında, büyük devletlerin ilk 
başta umursamayacağı bir kıvılcım, Balkan-

 Yazar: Baran Ertan
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lar’da atılmıştı: Avusturya Arşidük’ü Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi 
tarafından kurşunlanması, tüm Avrupa’yı ve ardından Dünya’yı o zamana 
kadar görülmemiş mahiyette bir savaşa ve yıkıma sürükleyecekti.

İşte böyle bir ortamda Os-
manlı, son yüzyılda ve 
1912’de yaşanan acı yenilgile-
rin ardından giderek kutupla-
şan Avrupa siyaseti içerisinde 
hem eski görkemli zamanla-
rında hükmettikleri yerleri 
geri alabilmek hem de dev-
leti, içerisinde bulunduğu çö-
küş evresinden kurtarabilmek 
için çözümler aramaktaydılar. 
Osmanlılar için “Harb-i Umu-
mi”1‘ye kadar olan yüzyıllık 
süreç parlak geçmemişti. Top-
rak kayıpları ve akabinde ge-
lişen ekonomik çıkmaz neti-

cesinde büyük imparatorluk var olma mücadelesi vermekteydi. Bu esnada 
Jön Türkler’in ‘’bu vatan nasıl kurtulur?’’2 sorusuyla başlayan çözüm arayışı, 
1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile son bulmuş gibi idi. Gibi idi, demek ma-
kul kalacaktır zira akabinde pan-slavist akımlarla Çarlık Rusya’sının kışkırt-
tığı küçük Balkan ulusları, 1912’de başlattıkları isyanı başarıya ulaştırmışlar 
ve 400 yıl Türklerin egemenliğinde kalmış olan Rumeli diyarı, elden çıkmış-
tı. Bilakis Trablusgarp’ta alınan yenilgiler3 büyüktü, Bingazi savunması ve 
Edirne’nin kurtarılışı ise ancak dönemin hakim siyasi gücü olan İttihatçıların 
tesellisi olacaktı. Esas olan ve İttihatçıların da farkında oldukları gerçek ise, 
devlet çöküş içerisindeydi ve acilen kurtarılmalıydı.

Osmanlılar açısından durum bu vaziyette iken, kıta Avrupa’sında ise işler 
başka bir şekilde ilerlemekte idi. Denizlerde üstünlüğünü perçinlemiş olan 
Britanya İmparatorluğu, denizaşırı kolonileri ve dünyanın dört bir yanında-
ki sömürgelerinden gelen hammaddelerin sağladığı refah neticesinde, 20. 

1. Dönemin tarihi kayıtları ve özellikle askerlerin anılarında, Birinci Dünya Savaşı, ‘’Harb-i Umumi’’ 
yani ‘’önemli savaş’’ olarak belirtilmektedir. 

2. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kesin kuruluş tarihi, 21 Eylül 1889’dur. Dört adet tıp öğrencisi olan 
İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükuti ve Mehmed Reşid tarafından Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriye’de bir teneffüs esnasında kurulmuştur. (Ortaylı - Erdinç, 2016, 31)

3. 1911-1912 yılları arasında meydana gelmiş olan Türk-İtalyan Savaşı/Trablusgarp Savaşı netice-
sinde Osmanlılar, Kuzey Afrika’daki son topraklarını da kaybetmişlerdir.
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yüzyılda söz sahibi olmanın gururu ile dünya haritasını istediği gibi şekil-
lendirmekle meşgul idi. Öte yandan 18. yüzyıl sonlarından itibaren Avru-
pa ve tüm dünyayı fikri anlamda etkileyecek olan Fransa ise, entelektüel 
düşüncenin ve özgürlük akımının merkezi niteliğine sahipti. İngilizler kadar 
olmasa da hatrı sayılır miktarda onlar da sömürgecilik yarışında geride kal-
mamaya çalışmakta idiler. Almanlar ve Avusturyalılar ise 1879’da yapılan 
antlaşma ile beraber doğudaki Rus tehdidine karşı bir ittifak yapmışlardı. 
Ruslar için ise Pangermenizm4 politikası, hakimiyet kurmak istediği Doğu 
Avrupa ve Balkanlar’daki Panslavizm siyasetine ters düşmekte idi. Bununla 
beraber, öteden beri tarihi emeli olan Boğazlar ve İstanbul’u ele geçirme 
amacını gerçekleştirmek gayesindeydi. Tüm bu sebeplerle 19. yy sonu ve 
erken 20. yy başlarında Avrupa İtilaf (İngiltere - Fransa - Rus Çarlığı) ve İtti-
fak Bloğu (Alman İmparatorluğu - Avusturya-Macaristan ve İtalya) şeklinde 
ikiye bölünmüştü.

Burada dolaylı açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nu etkileyecek bir önemli 
olay ise, 1888’de tahta çıkan Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm’in, Bis-
marck’ın Almanya’nın birleşmesinde önemli bir faktör olan barışçıl siyase-
tini terk ederek, yayılmacı bir politika izlemeye başlaması ve ‘’Hayat Alanı’’ 
politikasını savunmasıdır. Bu politikaya istinaden Osmanlılar ve Almanlar 
arasında savaş öncesinde bir yakınlaşma başlamıştır. Almanlar için Osman-
lılar, İngiliz sömürgelerindeki müslüman toplumları etkileyebilecek güce ve 
önemli miktarda bir hammadde kaynağına sahipti. Franz Ferdinand suikastı 
ile beraber Avrupa için felaket başlamıştı. Tüm bu esnada Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nu yöneten kesim olan İttihatçılar savaşın kaçınılmaz olduğunu 
düşünmekteydi. Bu noktada ilk etapta İngiltere ile toprak güvencesini sağ-
lamak için temasa giren Osmanlılar istedikleri yanıtı alamayınca, kaçınılmaz 
noktada Almanlar ile doğal ittifaka girdiler. Savaşın başlamasıyla birlikte ise 
Osmanlılar bir süre tarafsız kalmışlar ancak İttihatçıların ve devletin başın-
daki en etkin isim olan Enver Paşa, 2 Ağustos 1914 günü Almanya ile gizli 
bir anlaşma imzalayarak kapalı kapılar ardında Osmanlı Devleti’ni ‘’Harb-i 
Umumi’ye’’ sokmuştu.

İşte Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü getiren iki geminin de macerası 
bu noktada başladı. Savaşın başlaması ile birlikte, Akdeniz’de görev halinde 
olan iki önemli Alman gemisi SMS Goeben ve SMS Breslau, rutin görevle-
rini yerine getirmekteydiler. Söz konusu bu iki gemi, o an için Akdeniz’de 
bulunan muhrip hariç bütün savaş gemilerinden daha süratli sayılmaktaydı. 
6 Ağustos 1914’te, Messina Boğazı taraflarında olan Goeben ve Breslau, 
arkasında onu izleyen İngiliz gemileri ile karşı karşıyaydı. Gemideki tüm su-

4. Alman birliği amacı güden ideolojidir.
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baylar, açık çatışmaya hazır halde beklerken sürpriz bir şekilde çatışmaya 
girilmemiş ve hızla İngilizlerden uzaklaşmaya başlamışlardı. Bu noktada acil 
yapılan bir toplantı neticesinde verilen emirler herhalde herkeste bir şaş-
kınlık yaratmış olmalıydı. 

Düşman kuvvetlerinden kurtulup doğu yönünde seyredilmesi ve sonun-
da Çanakkale Boğazı’na varılması şeklinde emirler karargahtan ulaşmıştı. 
Derhal Çanakkale Boğazı’ndan içeri girilmesi  ve İstanbul’a giderek oradaki 
Alman sefaretinin Loreley muhafız gemisinden gerekli emirlerin alınacağı 
bildirilmişti.5 Verilmiş olan emrin önemini vurgulayan bir başka önemli de-
tay ise, Almanya’dan gelen bir diğer ikinci telsiz emriydi. Bunda Kaiser Wil-
helm’in, gemilerin mutlaka Çanakkale’ye ulaşmasını beklediği bildirilmişti. 
Çanakkale’ye ulaşıldığında ise, Almanların mevcut durumdan emin olama-
dıkları ve her ihtimale karşı savaş pozisyonunda boğazın girişinde bekledik-
leri anlaşılmaktadır. 10 Ağustos 1914 itibarı ile Osmanlı kılavuz gemisinden 
alınan olumlu sinyal neticesinde, Goeben ve Breslau, Çanakkale Boğazı’n-
dan içeri girmişti. Gemilerin girmesinin ardından savaşın başından beri ta-
rafsızlığını koruyan Osmanlı İmparatorluğu zor bir durum ile karşı karşıyaydı. 
Bu noktada tarafsızlığın korunmasını savunan yöneticiler olmasına karşın, 
Enver Paşa, mutlak suret ile Almanların yanında savaşa girilmesi görüşünü 
savunmaktaydı. Bununla beraber Osmanlı üzerindeki Alman baskısı da gi-
derek artmaktaydı. Batı Cephesi’nde, Almanların Marne Meydan Savaşı’nı 
kaybetmiş olmaları da, üzerlerindeki yükü hafifletmek ve cephe sayısının 
artması için Osmanlıların savaşa girmesini mecbur kılmaktaydı. Yapılmış giz-
li anlaşmanın neticesinde zaten Osmanlı, İttifak güçlerinin yanında savaşa 
çoktan girmişti. Goeben ve Breslau’nun tarafsızlık şartları gereği ya 24 saat 
içerisinde Osmanlı kara sularından çıkarılması ya da, silahsızlandırılıp savaş 
sonuna kadar bir limanda bekletilmesi gerekiyordu. 

Bu noktada farklı bir yol izlenerek, gemilerin satın alınıp Osmanlı Donan-
ması’na dahil edilmesi yolu seçildi. Aslında görünürde bir satın alma söz 
konusu olsa dahi esas olan şey, gemilerin Alman İmparatoru II. Wilhelm 
tarafından hediye edilmiş olmasıydı6. Böylelikle, her iki geminin de isimleri 

5. Dönitz ve Kraus’un hatıratlarında tüm bu önemli gelişmelerin 6 Ağustos’tan sonraki tarihlerde 
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Net bir tarih aralığı belirtmemiş olmalarına karşın, 2 Ağus-
tos’ta Osmanlılar ve Almanlar arasında yapılmış olan gizli antlaşmanın ardından Goeben ve 
Breslau’ya Çanakkale’ye gidilmesi emrinin verilmiş olması dikkat çekicidir.

6.  Burada Kaiser II. Wilhelm İstanbul’daki Büyükelçilik vasıtası ile bir mesaj yollamış ve ‘’İngilizlerin 
el koyduğu zırhlıların yerini tutmak üzere Türk milletine hediye olarak Goeben ve Breslau’yu 
veriyorum’’ demiştir. Savaş öncesinde Osmanlılar tarafından İngilizlere iki büyük savaş gemisi 
sipariş edilmişti ve bunların parası da son kuruşuna kadar ödenmişti. Osmanlılar tarafından 
bu dretnotlara (Dretnot, 20. yüzyılın başlarında hizmete girmiş en baskın savaş gemisi türü-
dür.) Sultan Osman ve Reşadiye adları verilmişti. Savaşın patlak vermesi ile  beraber İngilizler 
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Yavuz ve Midilli olarak değiştirilmiş, her iki geminin de gönderine Türk bay-
rağı çekilmiş ve gemideki Alman subaylar fes giymişti. Alman subaylarla be-
raber Osmanlı subayları da mürettebata katılmıştı. Osmanlı donanmasına 
katılmanın ardından Alman subaylar, donanmayı aktif bir savaşa hazır hale 
getirmek için gerekli yenileme ve eğitim çalışmaları yapmışlardır7. 

Her şeyden evvel bugün bile muğlak olan konu, Goeben ve Breslau’nun Os-
manlı Donanması bünyesine katıldıktan sonra, İmparatorluğun savaşa gir-
mesine sebep olan Karadeniz Operasyonu’nun emrinin kimin tarafından ve-
rildiği ve nasıl tertiplendiğidir. Fahrettin Altay’ın anılarında aktardığı kadarı 
ile İttihat yönetimindeki üç büyük isim-d e n birisi olan Cemal Paşa’nın da 
durumdan haberi yoktu. Zira Altay’ın anılarında aktardığı kadarı ile Çamlı-
ca’nın doğusunda yapılan ordu manevrasını yöneten Cemal Paşa’nın tat-
bikat sonunda donanmanın Karadeniz’e izinsiz açıldığı bilgisini aldığını ve 
derhal İstanbul’a döndüğünü belirtmektedir. Buradan da net şekilde an-
laşılacağı üzere İmparatorluğun savaşa girme hadisesinin arkasında puslu 
kalan şeyler mevcuttur. Kesin olan şey ise, Osmanlı’da amiralliğe getirilen 
ve aynı zamanda İttifak kuvvetleri amirali olan Souchon’un, 26 Ekim 1914 
sabahı Karadeniz’de bir keşif seferi yapılacağının emrini vermiş olmasıdır.8 

bu gemilere el koymuşlar ve Osmanlılara teslim etmemişlerdir. Yaşanmış bu hadisenin netice-
sinde Osmanlı yönetim kesimi ve halk nezdinde İngilizlere karşı büyük bir hiddet doğmuştur.

7. Burada bir önemli husus ise, Kraus ve Dönitz’in de anılarında değindikleri bir başka konu olan 
İngilizlerin Osmanlı donanmasında yapmış oldukları kasıtlı baltalamalardır. Osmanlı donan-
masının modernizasyonu ve eğitimi için İstanbul’a getirilmiş olan İngiliz heyetin yapmış ol-
duğu kasıtlı sabotajları İstanbul’a geldikten sonra eğitim ve teftişlerde tespit eden Alman 
subaylar bunları en kısa sürede düzeltmeye çalışmışlardır.

8. Souchon’un sözde keşif seferi şeklinde verdiği bu emri kendi inisiyatifi ile mi aldığı yoksa Türk 
komuta kademesi ile anlaşmalı mı hareket ettiği konusu tartışmalıdır. Buna ek olarak, Türk 
yüksek komutasındaki Alman tarafını tutan kesimin ağırlığının baskın geldiği ve bu harekattan 
haberdar vaziyette olduğu da düşünülebilir.
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Keşif çalışması gibi görünmesine karşılık, asıl amaç şüphesiz Türk yüksek ko-
mutası ile Alman Genelkurmay’ının aldığı kararlar neticesinde, Ruslara ani 
bir baskın yapılarak, Karadeniz’deki Rus tehdidini önlemek olmuştur.

Osmanlı Donanması’ndaki kalan ge-
milerin de katılmış olduğu bu harekat-
ta bir diğer ünlü Osmanlı gemisi olan 
Hamidiye kruvazörü de aktif görev-
de bulunmuştur. Harekat neticesin-
de Rusların askeri ve lojistik anlamda 
önem arz eden Odessa, Novorosisk 
ve Feodosiya limanları bombalanmış, 
Ruslara başarılı bir darbe indirilmiş-
tir. Bundan sonrasında savaş boyunca 
Yavuz ve Midilli, Rus Donanması’nın 
Karadeniz’deki sayı üstünlüğüne rağ-
men başarılı manevralar ve taktiksel 
üstünlük sayesinde Karadeniz’de Rus-

lara göz açtırmamıştır. Kimi zaman ani baskınlar, vur kaç taktikleri ile Rus-
lara zaiyat verdirmiş, kimi zaman da Karadeniz’deki Türk şehirlerine lojistik 
yardımı ve ikmal yaparak Doğu Cephesi’nde savaşan Türk Kara Ordusu’na 
gereken desteği sağlamıştır. Yavuz ve Midilli’nin Karadeniz’de aktif görevde 
bulunduğu esnada başına gelmiş olan bir ilginç hadise ise, Doğu Karade-
niz’de, Kafkas Dağları’nın oluşturduğu kıyı şeridine yakın bir konumda sey-
reden Midilli kruvazörünün, o dönemde Rus Donanması’nın Karadeniz’deki 
en güçlü iki gemisi olan, İmparatoriçe Mariya dretnotu ve Kagul kruvazö-
rü ile karşılaşması olmuştur. Sabaha karşı karanlık bir havada karşılaşmış 
olan Midilli mürettebatı için içerisinde bulundukları durumdan kurtulmaları 
imkansızdı. Ancak bu noktada mucizevi bir şekilde Rusların Türk gemisini 
Rus gemisi zannedip ışıldak ve mors alfabesi ile iletişim kurmaya çalışması 
herhalde milyonda denk gelebilecek bir ihtimaldi9.  İçerisinde bulunduğu 
zor durumdan, Rusları karışık sinyallerle oyalayarak kurtulan Midilli, güvenli 
mesafeye ulaştıktan sonra açıktan şifresiz Almanca ‘’İyi Yolculuklar’’ mesa-
jını Ruslara ileterek kaçmayı başarmıştır.

Savaşın sonlarına doğru ise, ekonomik sıkıntıların iyice baş göstermesi ile 
beraber, Yavuz ve Midilli zaruri olmadığı müddetçe denize açılmamıştır. 
Ancak 1917 yılında Alman Genelkurmay’ı ile Enver Paşa’nın aldığı bir karar 
neticesinde Yavuz ve Midilli, Akdeniz’de yapılacak bir akın için Çanakkale 

9. Dönitz bu anıyı aktarırken, yüksek Kafkas Dağları’nın koyu silueti ve gölgesinin, yeni ışımaya 
başlayan tan vaktine karşılık, gemilerinin kamufle olmasını sağladığını belirtmiştir.

Karl Dönitz
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Boğazı’ndan geçerek Akde-
niz’e inecekti. 20 Ocak 1918 
günü ise operasyonun yapı-
lacağı tarih olarak belirlen-
mişti. 20 Ocak günü, Yavuz 
boğazdan geçiş esnasında 
bir mayına çarptı10. Gemide 
büyük bir hasar oluşmadığı 
için görevine devam etti. 
İmroz’da (Gökçeada) ko-

nuşlanan İngilizlerin kullandığı limanlara Midilli ile birlikte ateşe başladılar. 
Burada İngilizlere verilen zararın ardından gemiler başka hedeflere yönel-
mek için ayrılırlarken, Midilli bir mayına çarparak ciddi hasar aldı. Midil-
li’yi kurtarmak amacı ile Yavuz zırhlısı ona yaklaşırken ikinci kez bir mayına 
çarparak ağır hasar aldı. Midilli’de mürettebat gemiyi kurtarmaya çalışırlar-
ken iki adet mayına daha çarptılar ve gemi hızla sulara gömülmeye başladı.  
 
Midilli’nin batışının ardından Yavuz hızla Çanakkale Boğazı’na girerek ken-
disini kurtarmıştır. Hayatta kalan denizdeki mürettebatı kurtarmak için Bo-
ğaz’dan yola çıkan torpido-
botlara İngiliz gemileri yoğun 
ateş açmışlar ve mürettebatın 
kurtarılmasına engel olmuş-
lardır. Daha sonrasında ise İn-
giliz gemileri hayatta kalanları 
kurtarmıştır11. Yavuz gemisi 
ise 7 Haziran 1918’de havuza 
alınıp tamiri yapıldıktan sonra 
12 temmuzda Beykoz’da de-
mirlemiştir. Uzun süren Birinci 
Dünya Savaşı ve akabinde Türk 
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle so-
nuçlanmasının ardından, 1926 yılında Gölcük’te uzun bir bakım gördükten 
sonra, 1929 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’ne sancak gemisi olarak katılmış-
tır. 1950 yılına kadar faal görevde kalan gemi, 1954 yılında yedekte çekile-

10. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa dahil olmasıyla beraber İngilizler Çanakkale Boğazı’nın 
Ege’ye açıldığı noktalarına mayınlar yerleştirmişlerdir.

11. Bu noktada İngilizlerin kurtarma işleminde oldukça isteksiz davrandıkları ve ölü sayısının art-
masına sebep oldukları belirtilmekle beraber, sağ kalanları filikalarla kurtarmamışlar, yüzerek 
gelmelerini beklemişlerdir. Midilli’nin mürettebatı içerisinde Alman kaptan ve denizcilerle 
beraber, 38 Türk denizci de şehit olmuştur.

SMS Breslau - Midilli 

SMS Goeben - Yavuz
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rek faal durumdan çıkmıştır. 7 haziran 1973 tarihinde ise törenle donan-
ma hizmetinden ayrılmıştır. Makine Kimya Endüstrisi’ne verildikten sonra 
hurdaya çıkarılan Yavuz zırhlısının, söküm işleminin ardından jilet yapılmak 
üzere parçaları satılmıştır. Yakın tarihimizde büyük öneme sahip olan bu iki 
gemiden Midilli’nin batığı 1993 yılında Selçuk Kolay’ın yaptığı araştırmalar 
neticesinde tespit edilmiştir.

Yavuz ve Midilli, belki de sebep olmuş olduğu olaylar yüzünden tarihimizde 
biraz arka planda kalan simgeler olmuşlardır. Şüphesiz bu iki geminin geli-
şi bir dizi geri dönülemeyecek olayı Osmanlı İmparatorluğu için tetikledi. 
Ancak denizcilik tarihimizde aktif görevde kaldıkları sürece yapmış olduk-
ları başarılar göz ardı edilmemelidir. Karadeniz’de sayıca az olmasına kar-
şın Ruslara yapılmış olan baskınlar ve başarıları ile Rusların savaş boyunca 
Karadeniz’de kilitli kalmalarını sağlamışlardır. Bu noktada, ayrıntılı bilgileri 
hatıratlarında veren Yrb. Th Kraus ve Yrb. Karl Dönitz’in de belirttikleri gibi 
‘’Kader Gemileri’’ Yavuz ve Midilli gerçekten de hem Osmanlıların, hem Al-
manların hem de Birinci Dünya Savaşı’nın kaderini derinden etkilemiştir12. 
Churchill’in 1923’te kaleme aldığı savaş anılarında da belirttiği gibi, ‘’Tarihte 
hiçbir geminin pusulası Goeben’inkinden daha büyük bir kıyıma, sefalete ve 
yıkıma doğru rota göstermemiştir’’.

12. Söz konusu subaylardan K. Dönitz, savaşın ardından kısa süreli İngiliz esaretinden sonra Al-
manya’ya dönmüştür. II. Dünya Savaşı ile beraber askeri kariyerinde de önemli gelişmeler 
yaşamış, 1943’te Büyükamiral ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı olmuştur. Nürnberg’de yar-
gılanan Dönitz, Laconia Faciası ve akabinde aldığı tedbir kararları sebebiyle suçlu bulunmuş 
ve 10 yıl hapis cezası almıştır. Nürnberg’den sonra ülkesine dönmüş ve 1980 yılında Batı Al-
manya’da ölmüştür.

Midilli Batığına Bırakılan Anı Plaketi Kaynak- Ali Ethem Keskin 
Atlas 2018
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Paleolitik Çağ’ın Kadın  
Figürinleri

 Yazar: Arman Tekin

İnsan, ilk kez tarih sahnesine çıktığı Paleolitik Çağ’dan itibaren verdiği ya-
şam mücadelesi içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel birtakım değişimler 
geçirmiştir. Bu değişimler içerisinde sanat olgusu gelişmiş ve bu olgu, gü-
nümüze değin önemini korumaya devam etmiştir. Kadın ise erkeğe nazaran 
sanatın yaratım sürecinde ve sonrasında hem özne hem de nesne olarak 
bir değer olarak görülmüştür. Bunu sanatçının icrası ile görebilmemizi sağ-
layan sanat eserlerinden en belirgin olanları ise kadın heykelcikleri diğer bir 
deyişle kadın figürinleridir. Bu yazımda da sanat olgusunu kadın üzerinden 
değerlendirmeye çalışacağım. Bu vesileyle de 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nü şimdiden kutluyorum! 

1. Paleolitik Çağ

Etimolojik olarak baktığımızda “Paleolitik” kelimesi Yunanca “Palaios”(eski) 
ile “lithos”(taş) kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Türkçeye ise “Eski Taş 
Çağı” ya da “Yontma Taş Çağı” olarak çevrilmiştir. Ancak bilimsellik açısından 
Paleolitik Çağ şeklindeki kullanım daha yerindedir. Paleolitik kavramı ise, ilk 
defa 1865 yılında John Lubbock tarafından kullanılarak arkeoloji bilimine 
kazandırılmıştır. Lubbock, Pre-historictimes adlı eserinde, Prehistorik arke-
olojinin dört büyük çağa ayrılabileceğini ve bu çağı: “İnsanın mamut, ma-
ğara ayısı, tüylü (ya da yünlü) gergedan ve diğer nesli tükenmiş hayvanlarla 
birlikte Avrupa’ya hâkim olduğu bir gidişat söz konusudur. Buna Paleolitik 
dönem diyebiliriz.” şeklinde bir tanımlama yapmıştır1.  Genel olarak baktı-
ğımızda Paleolitik Çağ, GÖ 2.6 milyon-GÖ 12.000 yılları arasına tarihlendi-
rilirken, Uluslararası Kronostratigrafi Kurumu’nun yapmış olduğu kronolojik 
cetvele göre ise Pleistosen Dönem’de Kuvaterner içine yerleştirilmektedir.2

1. Lubbock, 1865
2. ICS, 2013
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2. Paleolitik Çağ Sanatı

Sanat, kavramsal açıdan baktığımızda, köken olarak insanlığın varoluşunun 
yanı sıra insanın düşünsel varoluşuyla da ilintilidir. Buna bağlı olarak nerede 
bir insan topluluğu varsa, orada yaşamı gerekli kılan maddi hayatın yanı sıra 
sezginin, bilinçaltının ve içgüdüselliğin etkileriyle sanat ortaya çıkmıştır.

Sanat için birçok kişinin öznel bir yorum getirerek tanımlamaya gittiği görül-
müştür. Paul Klee sanatı, “Sanat görüneni yansıtmaz, görüneni kılar,” söz-
leriyle ifade ederken; Platon “Sanatın kendisine konu edindiği, yani taklit 
ettiği nesneler, ideaların birer gölgesidir,” ifadesini kullanmıştır. Herbert Re-
ad’e göre “Sanat insanın kendi insanlığını tanımasıdır.”3 Belki, Gombrich’in 
de dediği gibi, “Sanat adı verilen bir şey yoktur aslında. Yalnızca sanatçılar 
vardır.”4 

Bütün bu ifadeler haricinde daha genel bir tanımlamayı istersek, Çetin Ay-
taç’ın tanımına başvururuz. Çetin Aytaç der ki: “Genel olarak sanat, insanla-
rın doğa karşısındaki, duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve 
ritim gibi araçlarla güzel ve etkili bir biçimde, kişisel bir üslupla ifade etme 
çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.”5 

Tarih öncesi dönemde yaşamış insanlarda yüksek düzeyde gelişmiş bir ar-
tistik kabiliyetin ve sofistike düşünmenin varlığına ilişkin kanıtların ortaya 
çıkması antropologları ve sosyologları düşünmeye sevk etmiş ancak en baş-
larda tamamen kabul görmemiştir. Bu dönemde yaşanan bu süreci Burkitt 
şöyle dile getirmiştir: “1880’de İspanya’daki Paleolitik Çağ’ın mağara resim-
leri keşfedildiğinde, bunların otantik olduğundan hemen kuşkulanıldı ve bu 

3. Read, 1981
4. Gombrich, 1976 
5. Aytaç, 1981
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resimler, sahte yapıtlar olarak ni-
telendirilip bilim dünyasından dış-
landı. 1895 ve 1897’de Fransa’da 
aynı tipte başka kaya resimleri bu-
lununca öteki bulguların da gerçek 
olabileceği düşünüldü, böylece 
ilk bulunanlar tekrar kabul edilip 
ele alındı. Bu kaya (yahut mağara) 
resimleri ortaya çıkalı çok değişik 
yorumlar yapılagelmiştir.”6 

Bu görüşlerin çoğunluğu hayvan 
figürlerinden oluşan bu resimler 
için genel kanı, bunların büyü ile 
ilgili bir anlam taşıdıkları yolunda-
dır. O dönem insanın bu hayvan 
tasvirlerini yaparak onlar üzerin-

de bir güç elde ettiği ve yiyecek sağlamak için başarılı bir avın da böylelikle 
mümkün olabileceği konusunda bir inanç taşıdığı kabul edilir. Bu teori gü-
nümüzde yaşayan ilkel halkların uygulamalarına bakılarak destek bulabil-
miştir.7 

Sanatın esas yapısı, yalnızca güncel gereksinimlere yarayan eşya üretimi ya 
da dini, felsefi düşüncelerde karşılığını bulmamaktadır. Sanatçının yeteneği 
ise ne güncel istek ve ihtiyaçları ne de yalnızca düş ve fantezisinden gelir; 
onun yaratıcılığı sentezleşmiş, kendi içinde tutarlı ve birtakım çelişkilerin 
toplandığı bir dünyadan oluşur; bu işlem, evrensel gerçeği bir yanıyla algıla-
yan bireyin hayal gücüne dayanmaktadır.8 

Bu çağlardaki sanat eserlerini açıklamak amacıyla genel olarak “İlkel” kav-
ramının birçok araştırmacı tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bu araştır-
macılardan Gombrich, konu hakkındaki düşüncesini şöyle dile getirmiştir; 
“Biz bu topluluklara bizden daha basit oldukları için değil, (çünkü onların 
düşünme biçimleri bizimkinden kimi zaman çok daha karışıktır) tüm insan-
lığın geldiği ilk koşullara daha yakın oldukları için “ilkel” diyoruz”.9  

Bu tanımlamanın yapılmasındaki en büyük sebep ise avcılık, toplayıcılık ve 
yağma kültürlerinden yerleşik düzene geçilinceye kadar olan süre içinde sa-

6. Burkitt, 1933
7. Levy-Bruhl, 1935
8. Read, 1981
9. Gombrich, 1976
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nat eserlerinin tarzında anıtsal nitelikler olmadığından bu devrelerde oluş-
turulan yapıtlara primitif-ilkel sanatlar demesinde kaynaklanmaktadır. An-
cak günümüzde bu tanımlama özel anlamda geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü 
sanat terminolojisinde “ilkel” kavramı denildiğinde teknik olarak yeterince 
gelişmemiş yapıtlar düşünülür. Fakat çağdaş sanat anlayışı bu özel durumu 
sağlıklı bir yargı olarak kabul etmemektedir. Teknolojik yetersizliklerin sanat 
yapıtlarının estetiksel anlamda değerlendirilmesinde kesin bir ölçüt olama-
yacağını öngörür. Ayrıca bu sanat yapıtlarının ne denli kaba, ilkel araçlarla 
yapıldığı düşünülürse onların büyük çaba, sabır ve becerileri karşısında şa-
şırmamak olası değildir.10  

Sanatın tarih öncesi dönemde yaşamış olan insan tarafından nasıl icra edil-
diği ve nasıl bir işlevi olduğu konusunda bugüne kadar birçok görüş dile ge-
tirilmiş en fazla tartışma yaratan görüşler ise “Sanat sanat içindir” ve “Sanat 
fayda içindir” şeklinde olmuştur.

“Sanat sanat içindir” düşüncesini savunanlar için, sanatın tek amacı vardır; 
o da sanatın kendisidir. Sanatın başka amacı olamaz ve yoktur. Sanat, ne 
kişisel ne de toplumsal yararı dikkate alır. Tek hedefi güzel biçimleri yarat-
maktır. Ancak “Sanat fayda içindir” düşüncesini savunanların düşüncesine 
göre ise, sanatın fayda getirmesi gereklidir ve buna bağlı olarak da fayda 
getirmeyen sanat, sanat sayılmamalıdır. Paleolitik Çağ sanatını bu görüşler 
üzerinden değerlendirdiğimiz takdirde öncelikle o dönemde yaşamış, sanat 
icra eden kişi, daha doğru bir tabirle sanatçının sanatını icra etmede nasıl 
bir amaç güttüğüne dair çeşitli araştırmacıların düşünceleri bu değerlendir-
mede bize yardımcı olacaktır:

“Sanatın icrası, değerlendirilmesi bireyseldir; sanat bireyin yalnız başına 
yaptığı bir faaliyettir ve toplum onu kabullenmedikçe, aşama birimlerini içi-
ne sindirmedikçe sanat toplumsal fabrikada dokunamaz. Toplum asla ken-
disini oluşturan bireylerden ayrılarak düşünülemez. Hiçbir birey paylaştığı 
bir kültür olmaksızın ulaşabileceği yere varamaz. Tersine bir uygarlık da için-
de bir bireyin yardımı olmaksızın hiçbir unsur ortaya koyamaz.”11 

“Bütün sanat zamanla koşulludur ve ancak tarih içinde belli bir zamanın 
düşüncelerini, isteklerini, gereksinimlerini, umutlarını yansıttığı ölçüde in-
sanlığı temsil eder. Ama sanat bu sınırlılığı da aşar ve o tarihsel an içinde 
insanlığın sürekli gelişme yeteneği olan bir anını da yaratır. Gittikçe çoğa-
lan kanıtların zenginliğine bakarak sanatın başlangıçta büyü olduğu, gerçek 
ama bilinmeyen bir dünyaya egemen olmaya yarayan tılsımlı bir araç oldu-

10. Artut, 2007
11. Benedict, 1935
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ğu sonucuna varabiliriz. Sanatın bu büyücülük görevi giderek toplumsal iliş-
kilere ışık tutmak, yoğunlaşan toplumlardaki insanları aydınlatmak, insan-
ların toplumsal gerçekleri tanıyıp değiştirmelerine yardım etmek görevine 
dönüştü. Sanatın görevi her zaman insanı bütünlüğü içinde heyecanlandır-
mak, kendisini bir başkasının yaşamı ile bir görebilmesini, başkalarında ken-
disinin olabilecek yaşantıları benimsemesini sağlamaktır.”12 

“Paleolitik adam bir kez tasvir yaratabilecek yeteneğe ve şuura sahip oldu-
ğunu görünce, bu şuurlu yeteneği ilk önce rastlantı ve benzetme sonucu 
ortaya çıkarttığı şekilleri tekrarlamaya, ya da kendini özellikle ilgilendiren 
varlıklarla benzerlik gösteren doğal olayları canlandırmaya vermiştir. Artık 
Paleolitik sanatçılar, yalnız rastlantı eseri olarak değil, aksine bilerek, iste-
yerek bazı tasvirleri meydana getirmeye yakın olduklarını, o düzeye eriştik-
lerini sezmişlerdir. Bu nedenlere dayanılarak daha önce de belirttiğimiz ve 
tekrarlamakta yarar bulduğumuz gibi, ilk sanatçıların ‘sanat sanat içindir’ 
ilkesine uygun eserler yarattıkları ve bunu izleyerek sanatın dini-majik bir 
yön aldığı söylenebilir. Bu dini majik yönelimde de en büyük etken ekono-
mik faktörü meydana getiren besin,beslenme ve çoğalma ile ilgili endişeler-
dir.”13 

Bu görüşler ışığında Paleolitik sanatçının aslında en başta bir güzellik yarat-
ma biçimi olarak karşımıza çıkan sanat olgusu sonrasında fayda getiren bir 
uğraş, çaba ve ifade biçimi olarak devamlılığını sürdüregelmiştir. Bu nokta-
da ise devreye doğa karşısında kendini zayıf ve güçsüz gören insanın doğaya 
üstünlük çabasını sanatsal faaliyetler ile pekiştirdiği görülmüştür. Bunu ya-
pılan dinsel törenler için görmek mümkündür. Dönemin avcı-toplayıcı eko-
nomisinin de etkisiyle bu dinsel törenlerde çeşitli ayinlerin gerçekleştirdiği 
bilinmektedir. Bu ayinler o dönem insanının ava gitmeden önce “büyücü” 
veya “şaman” adını verdiğimiz kutsal kişi tarafından günümüz tabiriyle kut-
sanması ve avın bereketli geçmesinden sonra da zaferi kutlamak ve zafer-
lerin yani bereketin devamlılığı için yapılıyordu. Bunu Fischer: “İlkel insan 
sanatı yaratmakla gücünü arttırmada ve yaşayışını zenginleştirmede ken-
dine gerçek bir yol buldu. Ava çıkmadan önceki çılgın toplu dans toplulu-
ğunun güven duygusunu gerçekten arttırıyordu; yüze sürülen savaş boya-
ları, atılan savaş çığlıkları savaşçıyı gerçekten daha kararlı yapıyor, düşmanı 
ürkütebiliyordu. Mağaralara yapılan hayvan resimleri avcıya gerçekten bir 
güven,avına karşı bir üstünlük duygusu veriyordu. Tehlikeli,anlaşılmaz,ür-
kütücü doğa karşısındaki güçsüz yaratık insan, gelişmesinde büyüden bü-

12. Fischer, 1968
13. Yalçınkaya, 1975
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yük destek alıyordu.”14 şeklinde dile getirmektedir. Bu noktada, Benedict’in 
söyledikleri günümüz sanatında değer gören bir görüş olan “Toplum için 
sanat” görüşünü de düşünmemize neden olmuştur. Çünkü bildiğimiz gibi 
Paleolitik sanatçıların eseri olan mağara resimlerinde Fischer’ın da sözünü 
ettiği gibi tarih öncesi dönemde yaşamış hayvanların resimlerini yapıyordu. 
Bu resimler içerisinde insanın av hayvanı olarak gördüğü hayvanların res-
medildiği ve bazen de insanın bu resimler içerisinde avcı olarak yer edindiği 
görülmektedir. 

Sanatın kaynağı konusundaki görüşlere değindikten sonra burada katkısını 
yadsıyamayacağımız sanatçı ile ilgili de birkaç şey söylemek gerekmektedir. 
Sanatçı “Sanat dallarının birinde üstün başarı gösteren kimse” olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak sanatçının sanatın herhangi bir 
alanında uzman olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tarih öncesi dönemin koşul-
ları göz önünde bulundurularak bizim Paleolitik sanatçı adını verdiğimiz ilk 
sanatçı hakkında yorum yapmak ya da bir tanımlamaya gitmek için o günün 
koşullarını göz önünde bulundurmak daha doğru olacaktır. Bu noktada Fis-
cher ilk sanatçı hakkında görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir: “İnsanların 
kullanabilmesi için taşa yeni bir biçim veren ilk araç yapıcı, ilk sanatçıydı. 
Bir nesneyi doğanın sonsuzluğu içinden seçip onu işaretleme yoluyla evcil-
leştirerek öbür insanların kullanabileceği bir araç olarak ortaya çıkaran ilk 
ad-verici de büyük bir sanatçıydı. Ritmik bir ezgi yoluyla çalışma sürecini 
düzenleyen, böylece insanın toplu iş gücünü arttıran ilk örgütleyici de bir 
sanat yalvacıydı. Hayvan kılığına girip bu benzeşme yoluyla avı yakalamayı 
kolaylaştıran ilk avcı, belli bir çentik ya da süsle bir aracı ya da silahı işaret-
leyen ilk taş devri insanı, bir hayvan derisini bir kayaya ya da ağaca gererek 
aynı cinsten hayvanların yakalanmasını sağlayan ilk oymak beyinin içinde 
bulunduğu bütün bu insanlar sanatın öncü atalarıydılar.”15 

3. Figürin Nedir?

Konumuz olan Paleolitik Çağ kadın figürinleri ile ilgili bilgi vermeden önce fi-
gürin kelimesini tanımlamak gerekmektedir. Figürinlerin nasıl bir anlam ta-
şıdığı konusunda çeşitli tanımlamalara gidilmiştir. Genellikle, canlı varlıkları 
betimleyen, kolay taşınabilir nitelikte olan, üç boyutlu küçük sanat ürünleri 
figürin olarak tanımlanır. Figürinler, taş, ahşap, hayvan dişleri ve kemikleri, 
pişmiş toprak, maden gibi her türlü malzemeden yapılabilirler.16 

 

14. Fischer, 1968
15. Fischer, 1968
16. Sözen-Tanyeli, 2003
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Taşınabilir boyutlarda olan heykellere, küçük boyutlu heykellere, “heykel-
cik” denmektedir.17 Ancak genel olarak baktığımızda figürin ve heykel kav-
ramları karşılaştırıldığında; heykel temelde bulunduğu mekânı kapsaması 
ve hâkim olması anlayışına bağlı olarak üç boyutlu bir tasarımdır. Fakat fi-
gürinler daha küçük boyutlu, simgeleşmiş ama heykel gibi tek başına simge 
haline gelmemiş olanı vurgulamaktadır.

Bu kadın heykelciklerini kavramsal açından bir çatı altında toplamak iste-
diğimiz takdirde Hodder’in tanımını kullanmak daha yerinde olacaktır; “İn-
san bedenlerinin küçük röprodüksiyonları18 dünyadaki bütün arkeolojik kazı 
alanlarında sıkça görülür. Hayvan ve nesne heykelleriyle birlikte, bu küçük 
heykellere ‘figürin’ denir.”19 

Hayvan ve insan betimlemesinin yapıldığı bu heykelcikler arasında en dik-
kat çeken örnekler kadın heykelcikleri, bir başka deyişle kadın figürinleri 
olmuştur. Kadın figürinleri gerek tarih öncesi dönemde yaşamış insanların 
sosyo-kültürel yapılarını anlamamız açısından prehistorya bilimine yardım-
cı olmuş, gerekse kadının Paleolitik Çağ’dan itibaren nasıl bir bakış açısıyla 
değerlendirildiğini gözler önüne sermiştir.

Figürinler, genel olarak baktığımızda tarih boyunca farklı amaçlarla yapılmış 
ve kullanılmıştır. Çoğunlukla dönem insanı tarafından tapınma objesi olarak 
dinsel törenlerde kullanılmış ve çağın insanının inançlarını simgelemiştir. 
Figürinler aynı zamanda bolluğu, bereketi arttırdığı düşünülerek bir meta 
olarak da kullanılmıştır. Bazen bu heykelciklerin oyuncak olarak da kullanıl-
dığını düşündüren buluntuların ele geçtiği bilinmektedir.   

Kadının en çok bilinen ilk betimlemeleri, avcılık- toplayıcılık dönemi kadın 
heykelciklerine dair haber, 1908 yazında Yale Üniversitesi’nde antropolog 
olan George Grant MacCurdy (1863-1947) tarafından sunulan raporda or-
taya çıkmıştır.20 Haber, Avusturya’nın Willendorf Kasabası yakınlarında, ar-
keolog Josef Szombathy tarafından bulunan Willendorf Venüsü ile ilgilidir.21

Venüs betimi, sadece şişman bir gövdenin fildişinden figürinini tanımlamak 
için, Édouard Piette tarafından da kullanılır.22 Şekli yüzünden bu heykelciği, 

17. Guralnik, 1984
18. Röprodüksiyon, bir sanat eserinin aslına uygun kopyasıdır. Bu işlem genelde basım yöntemleri 

kullanılarak yapılır. Bir sanat eserinin bu anlamda çoğaltılması ve röprodüksiyon sayılabilmesi 
için, özgün yapıtın gerçekte tek nüsha olarak yapılmış olması gerekir.

19. Hodder,2006
20. MacCurdy,1908
21. Szombathy,1909
22. Piette,1895
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(la poire) armut diye adlandıran Piette için Venüs adı; heykelcikteki cinsel 
organdaki belirginliğin, Avusturya’da bulunan Venüs tümseğine benzetil-
mesinden dolayı kullanılmış olabilir. Hangi nedenle olursa olsun Piette’in 
yaptığı bu benzetmeden sonra, Venüs tipolojik özelliklerine bakılan bütün 
şişman, avcılık-toplayıcılık dönemi kadın heykelciklerini tanımlamak için kul-
lanılan ortak bir terim olmuştur. Avrupa kökenli bir kelime olmasına karşın 
birçok kaynakta kadın figürinlerinin Venüs adıyla bahsinin geçmesi yanlış 
değil bilakis yerinde bile olmuştur.

Bu venüsler, cinsel bölgesi belirgin bir şekilde tasvir edilmiş ve sarkan büyük 
göğüslere ve karına sahip olan bir kadını gösterir. Kadının vücuttaki yağları, 
basen kısmıyla birleşerek ortada bir bütün oluşturmaktadır. Piette, cinsel 
özelliklerin abartılı biçimde görünmesini Afrika kabilelerinde (Bushmen, 
Pygmie ve Hottentot Khoi Khoi23 gibi) kadınların görünüşüyle ilgili olan ırksal 
bir özellik gibi düşünmüştür.24 Ancak daha sonrasında bu ırksal görünüşün 
o dönem yaşayan insan toplulukları günümüzde yaşayan insanlardan farklı 
olarak bunu bir dezavantaj olarak görmemiş, aksine bunu başta belirttiği-
miz gibi doğurganlığın, bolluğun, bereketin ve cinselliğin bir simgesi olarak 
yaptığı sanat eserlerinde yansıtmasını bilmiştir.

Genel olarak baktığımızda neredeyse her dönemde benzer konularla kar-
şımıza çıkan betimlemelerde kadınlar, cinsel özellikleri abartılı bir şekilde 
tasvir edilmiş, kucağında çocuk emzirir halde, oturur ve ayakta, bir başına 
veya hayvanlarla birlikte çeşitli ikonografilerde bulunmuş ve tipolojik özel-
liklerine göre değerlendirilmişlerdir.

Bu araştırmada tarih öncesi dönem sınırlandırmasının Paleolitik Çağ olarak 
yapılmasının nedeni ise steatopiji ve steatomari özellikli heykelciklerin bu 
dönemde yapılmış olmasındandır. Bu tür heykelciklerin Neolitik Çağ’da da 
devam ettiği görülmektedir.

4. Paleolitik Çağ Kadın Figürinleri

Sanat olgusu tarih öncesinde yaşamış olan insanlar tarafından çeşitli şekil 
ve biçimlerde karşımıza çıkmıştır. Buna en güzel ve kayda değer örnek ola-
rak ise insanın sağlık, doğurganlık, cinsellik, bolluk, bereket, verimlilik, aşk, 
sihir ve güzellik istemlerini somutlaştırarak ifade ettiği kadın heykelcikleri-
dir. Bu kadın figürinleri kemik, fildişi, taş, toprak ve metal gibi malzemelerle 
oldukça usta bir biçimde şekillendirilmiştir.

23. http://gorgondergisi.org/hotanto-venusu/
24. Piette, 1907

58 Gorgon Dergisi

İNSANLIK TARİHİ ARKEOLOJİ



Bildiğimiz gibi arkeoloji araştırmalar yapıldığı yıllardaki koşullara bağlı ola-
rak belli bir aşama katedebilmiştir. Bu nedenle 1800’lü yılların sonlarında 
arkeolojik kazılarda kullanılan kazı sistemi ve teknolojisi düşünüldüğünde 
elde edilen verilerin günümüzde hala birçok şeyi adlandırmamızı sağlama-
da yardımcı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Fakat aradan geçen yıllar 
içerisinde gelişen teknoloji arkeolojik kazılarda her geçen gün yeni bir çağ 
atlatmış ve buna bağlı olarak da günümüz araştırmacılarının geçmişteki ve-
rilere şüphe ile bakmasını ve her ele geçen yeni veri ile kapıları aralamış ve 
aralamaya devam etmesini sağlamıştır. Bu durum arkeoloji içinde yer alan 
tüm alanlar gibi sanat için de geçerli olmuştur. Bu noktada kadın figürinleri-
nin tarihlendirilmesi bizim için önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Kadın figürinlerinin tarihlendirilmesi konusu 
çok daha geniş cevapları içinde barındıran bir 
soru ile gündeme gelmiştir; “Tarihte sanat ilk 
ne zaman doğmuştur? Bu soru kuşkusuz Pa-
leolitik sanat alanında yapılan araştırmalarla 
cevaplanmaya çalışılmıştır. Bu soruyu elle-
rindeki verilere dayanarak ilk cevaplayanlar 
sanatın Üst Paleolitik Dönem’de ortaya çıktı-
ğı tezini ileri sürmüşlerdir.25 Bu tezin ileri sü-
rülmesinde 1864’te Vebraye Marki (Kontu) 
tarafından Fransa’da Laugerie Basse’da bu-
lunan “Laugerie Basse Venüsü” ya da en çok 
kullanılan ismiyle “Impudique Venüsü” ka-
dın figürininin bulunması ilk etkendir. Bu ka-
dın figürini tarihte bulunan ilk kadın figürini 
olması yönüyle önemlidir. “Impudique” kelime anlamı açısından “Edepsiz, 
iffetsiz” manasına gelmektedir. Bu isimlendirilmenin yapılmasının sebebi 
ise seksapalitenin öne çıkarılmış olmasıdır; göğüsler küçük ama belirgin şe-
kilde gösterilirken, vulva kısmı yani cinsel organının bulunduğu kısım açıkça 
üçgen bir hat şeklinde belirtilmiştir. Kolları, ayakları ve başı ele geçmeyen 
venüsün bacakları ve kalça kısmı belirgin bir şekilde gösterilmiştir. Bu ve-
nüsün hemen arkasından 1888 yılında Eduard Piette tarafından Fransa’da 
Mas d’Azil mağarasında bulunan “Mas d’Azil” kadın figürini olmuştur. Bir 
atın kesici dişinden yapılmış olan bu kadın figür iniİmpudique Venüsü’ne 
göre daha farklı bir yapıdadır; belirgin büyük bir buruna, gözlere, kulaklara 
ve sarkık göğüslere sahiptir. Yine 1892’de Fransa’da Pape mağarasında bu-
lunan Brasempouy Venüs’leri o dönemde bulunan ilk kadın figürinleridir.26 

25. Breuil, 1909
26. Parklyn,1915

Impudique Venüsü
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Daha sonrasında ise girişte de bahsettiğimiz gibi 1908 yazında Yale Üniver-
sitesi’nde antropolog olan George Grant MacCurdy (1863-1947) tarafından 
sunulan raporda ortaya çıkmasıydı. Rapora göre, Avusturya’nın Willendorf 
Kasabası yakınlarında, arkeolog Josef Szombathy tarafından 1908 yılında 
Willendorf Venüsü olarak adlandırılan kadın figürini bulunmuştu. Ancak 
yukarıdaki daha eski tarihlerde bulunan kadın figürinlerini düşünürsek bu 
haberin sadece o dönemde gündemde ilk olarak lanse edildiği için belli bir 
popülariteye ulaşmış bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak bu tez, günümüzde kabul gören bir tez olmaktan çıkmıştır. 1800’lü yıl-
larda ele geçen buluntuların tarihlendirilmelerine baktığımızda genel olarak 
kadın figürinleri Üst Paleolitik Dönem’e tarihlendirilmiştir. Ancak 1986’da 
bulunan bir figürin bu dönemdeki “Sanat Üst Paleolitik Çağ’da doğmuştur.” 
tezini çürütür nitelikte olmuştur.  

Bu figürin, 1986’da İsrail’de Golan tepelerinde bulunan Berekhat-Ram si-
tinden ele geçen Berekhat-Ram Venüsü’dür. Berekhat Ram 3,5 cm uzun-

luğundadır. Figürinin üzerinde insan 
vücudunun temel şeklini oluşturan 
bazı çizgiler vardır. Bu çizgilerin farklı 
uzmanlar tarafından incelenmesiyle, 
figürinin tamamen yapay olduğu ve 
doğal olarak yapılmadığı düşünülür. 
Buluntunun yapıldığı kayanın doğal 
şeklinin zaten bir kadını andırmasın-
dan dolayı, bilinçli yapıldığına dair 
kuşkular olsa da, konuyla ilgili uzman-
ların bazıları bunun bilinçli yapılmış 
olduğunu kabul etmektedir. Figürin, 
altındaki tabaka 800 bin, üstündeki 
tabaka 233 bin yıllık olan bir tabaka-
nın içinde bulunmuştur. Bu açıdan 

baktığımızda figürinin GÖ 800.000-233.000 tarihlerine tarihlendirilmesi, 
bu figürini Dünya üzerindeki en eski kadın figürini yapmaktadır. Bir tüf par-
çasının doğal şeklinden de yararlanılarak, üzerinin sert bir taşla kazındığı, 
bir kadının başı ve gövdesinin üst kısmının oluşturulduğu söylenmektedir. 
Geleneksel Arkeolojik Yaklaşımı benimseyen arkeologlar, bu buluntunun, 
bilinçli yapılmış olsa da, henüz “sanat” olarak tanımlanmasının mümkün ol-
madığını; belki de bir çocuk tarafından yapılmış olabileceğini; bunlar doğru 
olmasa bile, bu dönemle ilgili bu tür başka buluntuların bilinmemesinden 
dolayı, Neanderthallerin düşüncesiyle ilgili çok fazla şey açıklayamayaca-
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ğını düşünürler. Öte yandan, Berekhat Ram’daki buluntunun tekliğine rağ-
men Neanderthallerin bilişsel kapasitesini göstermesi açısından bu buluntu 
önemli görülmektedir. Böyle bir buluntunun varlığı, hammaddesine bakıla-
rak değerlendirildiğinde, bize ahşap gibi zamanla yok olabilecek başka nes-
nelerin de yapılmış olabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Buna benzer ikinci buluntu ise 2003 yazında Lutz Fiedler tarafından Draa 
Nehri’nin kuzey yamacındaki teraslardan ele geçen Tan-Tan venüsüdür. Bu 
venüs 5,8 cm uzunluğundadır. Tesadüfen toprağın üzerinde bulunan bu figü-

rinin günümüzden GÖ 400.000’e 
tarihlendirilmektedir. İnsanın dış 
hatlarını vurgulamak istercesine 
doğal olarak taştan oyulmuş bir 
şekilde olan bu figürin, Berekhat 
Ram’da dişil olarak yorumlanan 
heykelciğin aksine belirsiz bir cin-
siyet taşımakta olduğu şeklinde 
tanımlanır. Figürinin, yakınlardaki 
aletlerden farklı olarak kırmızı aşı 
boyasıyla boyanmış olması, bu fi-
gürinin sembolik ve inançsal bir 
fonksiyonu şeklinde yorumlanır. 
Benzer şekilde, Berekhat Ram figü-

rini de parlak kırmızı volkanik materyalden yapılmıştır ve diğer özellikleriyle 
birlikte (objenin durmasını sağlayan altı gibi), bu buluntu da inançsal olarak 
yorumlanmıştır. Tan-Tan ve Berekhat-Ram venüsleri insan biçimli sembol-
lerin ilk örnekleri olarak kabul edilirler. Bu erken dönem bulgularının, ta-
rihlendirmeler değerlendirildiğinde Alt Paleolitik Dönem’e tarihlendirildiği 
görülmektedir. Yıllar boyunca Homo Neanderthal ve Homo Sapiens insanı 
ile ilişkilendirilen Paleolitik Çağ sanatının aslında daha öncesinde, yani Ac-
heul kültürü insanı olan Homo Erectus ile başlaması arkeoloji bilimi adına 
önemli bir gerçeği ortaya koymuştur; Homo Erectus’un her ne kadar ateşi 
kontrol altına alabilen insan olarak birçok yerde bahsi geçse de aslında so-
fistike düşünebilme ve sanatsal yeteneğe sahip olduğu görülmektedir.

Paleolitik Çağ kadın figürinlerine genel olarak baktığımızda, ilk başta hep-
sinin farklı bir yapıda olmasından kaynaklı olarak farklı dizayn edildiği dü-
şünmek mümkündür. Ancak Paleolitik Çağ sanatı konusunda uzman olan 
Profesör Gourhan aslında avcı-toplayıcı dönemin kadın figürinlerinin temel 
olarak aynı şematik düzen içerisinde yapıldığı konusunda bir tez ortaya at-
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mıştır.27 

Bu tez ise birçok araştırmacı tara-
fından kabul görmüştür.28 Resimde 
görüldüğü gibi baklava şeklinde bir 
kompozisyonda eserlerin yapıldığı gö-
rülmektedir. Bu kompozisyon içinde 
vücudun tüm bölümleri buna bağlı 
olarak yerleştirilmiştir. Ayrıca kompo-
zisyonun dışına çıkılmadığı gibi Paleo-
litik sanatçı eserinde vermek istediği 
tüm fiziksel detaylandırmaları görsel 
açıdan vererek bunu ustalıkla yerine 
getirmiştir.

Steatopijik (Kalçaların yağlılığı) ve 
Steatomeri (Karnın yağlılığı) özellikli 

olarak tanımlanan figürinlerin uyluk kısımları büyüktür ve dizlere, aşağıya 
doğru sıkışmaktadır. Bununla birlikte ön kolları zayıftır, olasılıkla örtülüdür 
ve büyük göğüslerinin yukarı kısmını, gelişigüzel yapılan parmaklarıyla tut-
maktadır. Bileklerindeki küçük işaretlerin bilezikleri göstermek için kullanıl-
dığı düşünülmektedir. Heykelciklerin göğüsleri ve göğüslerinin üzerindeki 
paralel çiziklerin, figürinlerin tanrısal besleyiciliğinin süt, yağmur veya ya-
şam veren özelliklerinin yanı sıra; yağmur damlası ya da buhar gibi sem-
bollerin temsili olabilecekleri yorumu yapılır. Aynı düşünceye göre, abartılı 
göğüsler, vulva, kalça ve karınla dişi figürinler prehistorik çağ Avrupa’sında 
verimliliğin önemini göstermektedirler.29 

Paleolitik kadın figürinlerinin bir özelliği de, yüzün belirgin olmamasıdır. 
Önden bakıldığında, yüzün olduğu yer, kafasının etrafındaki örgülü saç sı-
ralarıyla gizlenmiş görünmektedir. Yakından incelendiklerinde örgülerdeki 
sıraların tek, devamlı bir spiral olmadığı ancak boynun gerisinde aşağıya 
doğru ikiden fazla yarım şeritle beraber başı çevreleyen yedi merkezi yatay 
şeritten oluştuğu görülür. En üstteki daire gül şeklindedir. Şeritler önden 
arkaya, yanlara doğru genişlik yönünden değişir ve boyut olarak da birbi-
rinden farklıdır. Düzenli şekilde her şeridi ayıran yivi oluşturduktan sonra, 
yakın mesafeli aralıklar, yukarı şeritler, içe ve aşağıya doğru şeritler şeklin-
de eşit olarak uzanan geniş, dar, derin dikey çentikler serisi yapılmıştır. Bu 
çentikler, şerit ya da örgülü saç etkisi verecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrı-

27. Leroi-Gourhan,1968
28. McDermott,1996
29. Gimbutas,1991

Leroi-Gourhan,1968
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ca, figürinin gerçekte liften pamuklu 
şapka ya da kep takılmış görüntüsü 
verdiği de ileri sürülmüştür.30  Saçlar 
veya başlıklar olarak yorumlanan 
başın üzerindeki alanda görülen 
bezemeler, tanrıçaların taçlarına ve 
toka gibi baş aksesuarına da benze-
tilirler.31 

Profilden bakıldığında, figürinin 
çökük çenesiyle aşağıya göğsüne 

doğru baktığı izlenimi uyanır. Saç olarak düşünülebilecek betimler geride 
daha uzundur ve arkaya doğru düşer; sırtın yukarısına doğru gerçek saç 
gibi toplanmıştır. Saçın bu kadar ayrıntılı ele alınması, dönem figürinlerin-
de seyrek karşılaşılan bir durumdur ve figürini yapan tarafından gösteri-
len dikkat, saçın önemini de gösterebilir. Bu bağlamda, kadın saçının ya da 
Willendorf figürininde tasvir edilen saçın, heykelciklerin göğüsleri ve cinsel 
bölgesi kadar erotik bir işlev gördüğü düşünülmektedir.32 Öte yandan, et-
nografik çalışmalar saçların çeşitli inançlarda büyüsel olarak kullanımının 
günümüze dek sürdüğünü göstermektedir. Bu açıdan düşünülecek olursa, 
saçın önemli bir unsur olduğu ve bu nedenle figürinlerde de vurgulandığı 
söylenebilir. Yalnız, benzer şekilde figürinlerin başındaki görünümü andıran 
başlıkların kullanımı da günümüze dek gelmiş olduğundan bu konuda kesin 
bir şey söylemek zordur.

Kadın figürinlerinin hangi amaç-
la yapılmış olabilecekleri uzun 
zamandır süregelen bir tartışma 
konusudur. Le Roy McDermott, Pa-
leolitik Çağ kadın figürinlerinin ya-
pılma amacının, belki de yapanların 
kendilerine benzettikleri küçük hey-
kelcikler olabileceklerini ileri sürer. 
McDermott Üst Paleolitik Dönem’e 
ait figürinlerin uzantılarını Neolitik 
Çağ’da aramaktadır ve figürinler-
deki anatomik çıkarmaların ve oransal çarpıtmaların hamile bir bayanın 
kendi vücuduna baktığında nasıl göreceği gerçeğiyle ilgili olduğunu iddia 

30. Soffer; Adovasio; Hyland, 2000
31. Korfmann, 1983
32. Rice,1982

McDermott,1996
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eder. Heykelcikleri yapanların, kendi fiziksel bireylikleri hakkında bilgi oluş-
turmak amacında olabileceklerini düşünen McDermott, dört aylık hamile 
bir kadının kendine baktığında gördüğü görüntünün Lespuque venüsüyle 
benzerliğine dikkat çeker ve bu yorumu, insanın zihninde fotoğraf olarak 
canlandırılması ile kendi vücudunu öğrenmek adına dişiliğin sorgulanması 
hakkındaki tartışmayla destekler. Bu çalışmada, tipolojik bakış, deneysel bir 
çalışmayla desteklenmiştir. Ancak, çalışmanın sonuçlarının genel kabul gör-
düğü söylenemez. McDermott, dişil figürinlerin abartılı şekillerinin kendi 
vücuduna bakarak oluşturan kadının bakış açısıyla yapılmış olduğunu ileri 
sürmektedir. Bu görüş, heykelcikleri yalnızca kadınların yaptığı şeklinde dü-
şünülecek olursa cinsiyetçi bir bakış açısı olarak algılanabilmektedir.33

Paleolitik Çağ’dan binlerce yıl son-
ra, Orta Avrupa Neolitik Çağ’ın baş-
ladığı zamanlarda yapılmış olan ka-
dın figürinlerinin sayısal dağılımına 
ve yoğunluğuna bakılarak; Paleolitik 
Çağ’da Avrupa’nın orta ve kuzey böl-
geleri buzullarla kaplı olmasaydı, ola-
sılıkla tüm Avrupa’da aynı dönemde 
bu türde kadın heykelciklerinin üre-
tilmiş olabileceği söylenir.34  Neolitik Çağ ile birlikte figürinlerde çeşitlen-
me ve bölgesel değişiklikler ortaya çıkarak, devam eder. Konulu figürinlerin 
ortaya çıkması gibi; bu figürinler içinde giysili, şematik olanlar, steotopijik 
ve steatomerik özellikler, özenli yapılanlar gibi birçok sınıflandırma yapmak 
mümkündür.

Paleolitik sonrasında, daha ilerlemiş 
medeniyetlerde gördüğümüz “Ana Tan-
rıça” (Déesse-Mére) ve Yakın Doğu’da-
ki, Greko-Romen dünyasının “Magna 
Mater” kültünün insanlık tarihindeki 
ilk örnekleri steatopik kadın figürinle-
ri ile başlamıştır. Neolitik Çağ kadın fi-
gürinlerinin yakın doğudaki en güzel 
örnekleri Ön Asya’dadır.35 Ana Tanrıça-

ların iri ve sarkık göğüsleri, dolgun vücut yapıları bereket ve doğurganlığı 
simgelemektedir. Bu açıdan baktığımızda kadın figürinlerinin simgeledikleri 

33. McDermott, 1996
34. Hansen,2005
35. Yalçınkaya,1973

Çatalhöyük Ana Tanrıça  Figürini
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bereket ve verimlilik istemlerinin Kybele ile özdeşleştiğini göstermektedir. 
Örneğin Fransa’da Dordogne bölgesinde bulunan Laussel Venüsü’nün sol 
eliyle karnını tutması özelliği Neolitik Çağ’da Çatalhöyük ve Hacılar’daki Ana 
Tanrıça heykelciklerinde de görülmektedir. Ana tanrıça kültü, daha sonraki 
dönemlerde Kybele kültü olarak, Romalılar tarafından Magna Mater (Ulu 
Ana) adıyla İtalya’ya götürülerek, bütün Avrupa’da bu adla saygı görür ve 
Kybele’nin Roma’ya aktarılışı, tanrıçaların siyasi gücüne işaret etmesi açı-
sından önemlidir. Roma’da Kybele kültü, Romalı resmî makamların karşı çı-
kışlarına rağmen, İmparatorluk sonuna değin yaşamış ve bu dönemde ana 
tanrıçanın koruyuculuğuna büyük saygı duyulmuştur.
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Şeytan ve Genç Kadın:
The Exorcist Filminin Eleştirisi

 Yazar: Aysu Uzer

1973 yapımı, yönetmenliğini  William Friedkin’in üstlendiği “The Exorcist” 
filmi, William Peter Blatty’nin aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Bu korku 
filmi, genç bir kız çocuğu olan Regan’ın (12 yaşında) bedeninin şeytan ta-
rafından ele geçirilmesiyle başlamaktadır. Filmin ilk sahnelerinden itibaren 

dini ve mitolojik açıdan kötücül 
atfedilen güç hem bir şeytan 
heykeli1 ile tanımlanıyor hem 
de ezan sesleri ve kilise çanla-
rının hakim olduğu dünyada, 
çevresi dinî inanç ve bunun 
tüm sembolleri ile sarılmış bir 
evde dinden oldukça bağımsız, 
seküler bir hayat sürmekte ol-
duğu gözlenen anne ve kızın 
ilişkileri tanıtılmaya başlanıyor.

Maddi bağımsızlığını ilan etmiş ve bir eşe ihtiyaç duymadan çalışan anne 
modelinin, aynı zamanda sürekli kızıyla ilgilenen ve onunla oyunlar oynayıp 
aynı dilden konuşabilen anaç haliyle gösterildiği sahnelerde Regan, filmin 

1. Bahsi geçen şeytan heykeli hakkında: Heykel, Mezopotamya mitolojisinde (Daha çok Sümer-A-
kad medeniyetlerinde) Pazuzu olarak adlandırılmaktadır. Pazuzu: Çoğunlukla korkunç yüzlü, 
dört kanatlı, kuş ayaklı, hayvan pençeli ve akrep kuyruklu olarak betimlenmiştir. Ayrıca, sağ 
eli yukarı, sol eli ise aşağı doğru sarkar; ellerinin bu durumunun hayat ve ölüm veya yaratmak 
ve yok etmek anlamlarına geldiği düşünülmüştür. Pazuzu, kuru dönemlerde kıtlık ve kuraklık, 
yağmurlu dönemlerde ise çekirge getiren Güney-batı rüzgarının ciniydi. Üstünde, “Ben kötü 
rüzgar cinlerinin kralı Hanbi’nin oğlu Pazuzu’yum” yazmaktadır. Kötü yaradılışlı cinlerin kralı 
olmakla birlikte, Pazuzu’nun yardımsever olduğuna inanılırdı. Doğum yapan kadınlara, dişi 
cin Lamaştu’nun saldırılarına karşı muska olarak tunçtan Pazuzu başı takmak, Geç Asur ve 
Geç Babil dönemlerinde çok yaygın bir adettir. (edn)

Gorgon Dergisi 67

KÜLTÜRSİNEMA

67



kostüm seçimiyle  (çoğunlukla açık mavi, masumiyet çağrıştıran elbiseler 
ile uyuyor, yine çoğunluğu açık mavi ve beyaz gömlekler içerisinde gününü 
geçiriyor) ve yine bu sahnelerdeki gölgesiz, parıldayan, bir masal prensesi, 
masumiyet timsali veya ilahi olan ışık ile kutsanmış çağrışımları yapan göl-
gelerden arındırılmış bir ışıklandırma ile dokunulmamış, kirlenmemiş, ma-

sum bir kız çocuğu dini bir kodla-
maya referans verecek bir biçimde 
“melek” figürü üzerinden aktarılı-
yor. Fakat kutsal, ilahi, masum ve 
bakire  olarak tanımlanacak olan 
bu figüre ilk saldırı yine tüm bu sı-
fatların en üstüne sahip Meryem 
heykelinin deforme edilmesiyle, 
kutsal olanın, yine kutsal olan ken-
di evi içerisinde dahi tehdide ma-
ruz kalabileceğini gösteriyor. İçgü-
dülerin etkisiyle en büyük tehdidin 
yine insan bedeni üzerinden gele-
rek etkisini de en çok bedendeki 
değişimler üzerinden göstereceği 
sahneden önce; deforme edilme 

şekli, olabildiğince sivri hatta fallik görülebilecek ve siyah-kırmızı renkler-
le boyanarak beyazlığına kodlanan masumiyetini kaybetmiş, göğüsleri ve 
şeytan boynuzunu çağrıştıran bir çıkıntı olarak görülen bir penis imgesi ile 
oluyor.

Filmin pek çok okumasının yapıldığı tam olarak bu heykelin deforme edil-
miş hali, kadının varoluşundan ileri gelen “penis hasedi” ile yorumlanmaya 
başlanabilecek tüm okumaları içeren bir sahne olmakla kalmıyor; bunun 
tüm dini bağlantılarını da içeriyor fakat benim bu filmi yine tam da bu gör-
sel üzerinden okumaya başlayacağım anlamlandırma başka bir kulvarda 
ilerleyecek; “tekinsiz” kavramı, etimolojik olarak ‘Tigin-siz’ den gelmekte 
ve Eski Türkçede bir otoriteye itaat etmeyen, toplumun sosyal düzenine da-
hil olmayan ve başına buyruk yaşamayı seçmiş kişi olarak sosyal hayatın 
normlarını, kurallarını işleyiş düzenini ve dolayısıyla otoriteyi reddeden kişi 
kökünden bugünkü anlamına ulaşmış.2 Bu etimolojik köken anlamı üzerin-
den inceleyecek olursak, mitler ve dinler tarihi üzerinden açıklanan “şey-
tan”  kadim tarihin ilk “tekinsiz” figürü olarak göze çarpar. 

2. Somay, 2016
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Tanrı’nın koyduğu kuralları redde-
derek, otoriteye itaat etmeyerek 
sosyal toplum, onun yaşayış siste-
mini üzerine tesis ettiği kuralların 
bütünü ve sürekliliği için tehlike arz 
eder. Regan’ın ergenliğe girdiğini 
sembolize eden merdivenlerden 
iniş sahnesi tam bu noktada önem 
taşır, ayakları ve başı yer değiştirmiş 
halde merdivenlerden inerken ya-
kın plana geçilmiş bir şekilde ağzın-
dan ve burnundan akan kanlar ile 
genç kızın menstrual döngüsünün 

başladığı anlaşılır. Bu döngü Regan’ın kız çocuğu olarak görülmesini bitire-
cek ve genç kadın olma sürecini başlatacaktır. Bu süreçte en önemli olan ise 
eril otoritenin varlığı ile bastırılacak, yok sayılacak, kötücül, şeytani, ilkel ve 
menşei kadın vücudu olan “arzu”nun, bastırılmışın geri dönüşü bağlantısı 
Regan’ın ergenliğe girişiyle birlikte toplumun sosyal düzenine tehdit, bastı-
rılmış olan cinsel arzu ve dürtülerin yine eril otoritenin tanımladığı bakire, 
masum, ilahi olan melek-kadın figürüne saldırı, kutsal olana tehdit olarak 
dürtü okumasına elverişli hale getiriyor.  

Tam bu noktada, Haz İlkesinin Ötesinde3 ile Freud’un yaptığı tanım gereği 
dıştan gelen rahatsız edici güçlerin baskısıyla terk edilen her şeyi, önceki 
haline getirebilmenin içsel dürtüsünü duymaya başlar Regan. Bu da bir kız 
çocuğu bedeninde toplum tarafından cinsel dürtülerden azade kılınmış ve 
idealize bakire Meryem figürü ile sem-
bolize edilişi amaçlanmış figürün yıkımı, 
reddi ve kötücül güçlerin etkisi ile şeyta-
nileşmiş bir figüre dönüştürülecek cinsel 
dürtülere sahip olan bir genç kadın be-
deninin ele geçirilmiş olarak sembolize 
edilişi ile anlam kazanacaktır. 

Regan, filmin olay örgüsünde içine şey-
tan girmiş, ele geçirilmiş, kötücül bir 
gücün etkisi altındaki bir çocuk görünü-

3. S. Freud, Haz İlkesinin Ötesinde - Ben ve İd, çev. 
Ali Nahit Babaoğlu, Metis Yayınları
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mü ile aslında sadece toplumun ona öğrettiği biçimde dürtülerini bastırıp 
gizleyemeyen, bastırılanın geri dönüşü ile tüm düzene tehdit oluşturacak 
“tekinsiz” yapısını, tarih boyunca kötücül bir güç olan ilk “tekinsiz” figür ile 
şeytanlaştırılmıştır. Bu açıdan genç bir kadının bastırılamayan dürtüleri ve 
yalnızca bir kadın bedenine sahip olmasından ileri gelen ontolojik suçlulu-
ğu ve yine bu nedenden ötürü bastırılmak zorunda oluşu, dini otorite te-
sis eden kilise ve modern dünyada gücü elinde barındıran doktorlar için 
en az şeytan figürü kadar tehlikeli ve korkutucudur. Yine Freud’un Haz İl-
kesinin Ötesinde de belirttiği gibi, çünkü dürtüleri bastırılmamış bir genç 
kadının toplum nazarında yaratacağı potansiyel tehlike yüzünden toplum 
tarafından  “Çocuk ruhsal yaşamının ilk evrelerinde başlayan (…) yineleme 
zorlantısının dışa vurumu, yüksek seviyelerde dürtüsel ve haz ilkesine kar-
şı olduğu durumlarda da ‘şeytani’ bir gücün işin içinde olduğu düşünülür.” 
Çocuk, rahatsızlık duyduğu tüm süreçleri bir oyun haline getirecektir. O’nun 
görüşüne göre ve yönetimi elinde tutabildiği sürece kendi pasif izlerlik du-
rumunu değiştirecek ve durumu kontrol altında tutabilecektir. Regan’ın hiç-
bir sahnede kilisenin mutlak otoritesinin kesin kanıt kabul edebileceği bir 
ele geçirilme halinde olmadığı sahnelerin tümü düşünüldüğünde (Peder’in 
annesinin kızlık soyadını bilememesi, birden bire bilmediği bir yabancı dil 
konuşmaya başladığı zannedildiğinde aslında İngilizce kelimeleri tersinden 
söylediğinin fark edilmesi ve musluk suyunun sadece kutsal su olduğu ön 
bilgisi yüzünden Regan’ın bedeni yakıcı olabilmesi) bunun aslında Regan’ın 
bir oyun yöntemi ile dışarıdaki rahatsız edici, kural koyan, otorite, tahakküm 
ve baskı ile sosyal düzen içerisinde kendi dürtülerini yok sayması gerektiği 
bilgisini kontrolü altına alarak bir nevi -çocuk oyunu- bedeninin şeytan ta-
rafından ele geçirilmesi ile kendi kendisini, kontrol sahibi ve kural koyucu 
niteliklere sahip kılma çabası olarak değerlendirilebilir.

“Tekinsiz olan, ideolojide hep tartışma konusudur. İdeoloji aslında tekinsiz 
olanı anlaşılabilir kılmak için yapılan çalışmalardan ve çabalardan oluşur. 
İdeolojinin eleştirisi ise ideolojinin içeriğini daha anlaşılır kılmak için çalışır-
sa onunla aynı çerçevede yakalanır.”4 

Dolayısıyla, toplum düzenine egemen olan ideolojiyi tahsis eden kurumların 
ve iktidar sahibi tüm otoritelerin tehdidi de yine tekinsiz olan üzerinden ta-
nımlanacak. Her ne kadar maddi açıdan bağımsız, bir babaya ihtiyacı olma-
dan da çocuk yetiştirebilen modern anne filmin başında izleyiciye sunulmuş 
olsa da, Regan’ın başına gelenler ile birlikte ilk olarak modern çağın otorite 

4. Dolar, 1991, s. 19
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figürü olan doktorlardan yardım 
isteyecek ve karşılarında çaresiz 
bir anne figürüne dönüşecek, son 
çare olarak yardım isteyeceği dini 
otorite olan kilise ve Pederler kar-
şısında yine otoritesi tanınmayan 
bir kadın figürü olmaktan öteye 
geçemeyecek. Regan da ilk olarak 
doktorların -direkt olarak- penisi-
ne saldırıda bulunacak, eve onu 
kontrole gelen doktorun penisine 
önce yumruk atacak sonra parça-

lamaya çalışacak. İkinci olarak dini ve özellikle bu otoriteye sahip oluşun 
simgesi olan fallik haçlara (Fallus benzeri uzantı olarak otorite barındıran 
haç) ve Pederlere, onların gözünde masum bir kız çocuğuna yakışmayacak 
bir üslup ile saldıracak. (...) Freud, fallus imgesini penis nesnesine indirge-
yerek kız çocuğunun anatomik kaderini, toplumsal ve kişisel iktidara karşı 
gelen bir penise sahip olmadığı gerçeğiyle eşleştirir.  5Dolayısıyla, toplumun 
bastırdığı tüm dürtülerine karşı ilk olarak annesinin yani “kadının hadım 
edilmişliğinin” karşıtı olarak haç ile mastürbasyon yapıyor, eksikliğinin at-
fedildiği ve noksanlığı üzerinden otoritenin elinden alındığı en büyük güç 
sembolü olarak haç vajinasından  akan kanlar içerisinde eksik fallik organ 
olarak bastırılması gereken çünkü tekinsiz olanı tesis eden bedensel eksiliği 
ortadan kaldırıyor, hem de çağrıştırdığı eylemin zevk verici olması nedeniy-
le aslında yine eylemi ile şeytani tekinsizliğini somutluyor.

Bedeninde bedensel arzuların hü-
küm sürdüğü kadın dizginlenemez, 
itaatsiz, toplum dışı ve namussuz 
olarak tanımlanacağı için eril otori-
tenin hüküm sürdüğü her kurumda 
tahammül edilemez bir unsur ola-
rak kodlanmışken tam da bu sah-
neden önce sırasıyla doktora sonra 
pedere ve nihai olarak en son tüm 
bastırılmış, otoritesi elinden alın-
mış, tesis edilen mutlak eril otorite 
ile yaptırım gücü sıfırlanmış annesi-

5. Demirci, 2016, s. 163.
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ne bastırılmışın dönüşü ile had saf-
haya ulaşmış arzularının saldırması 
ile devam ediyor. Aslında dürtüleri 
bastırılmamış kadın bedeni sadece 
kural koyucu eril otorite figürleri-
ne değil; aynı zamanda bu otoriteyi 
kabul etmiş ve kastrasyon üzerin-
den tanımlanan tüm kadınlar için 
de tehdit oluşturuyor, Meryem’in 
deforme edildiği sahnede semboli-
ze edildiği gibi. Net olarak fallik bir 
sembol, otorite sahibi ve tahakküm 

kuran ve bir kadının otorite, iktidar isteyebilmesi, tesis edilen şekilde bastı-
rılamaması da aynı “Bakire Meryem” heykelinin şeytani renkler ve uzuvlar 
eklenmesiyle aldığı şekil gibi olağandışı ve tekinsiz.  

“Bilimin ‘penis iktidarı’ görünümündeki kendi hırsını, kadının olmayan pe-
nisine ikame olarak kullanması, bir araya getirilen parçaların tamamını fal-
lus merkezci bir kod dizgisine oturtur… (B)ilimsel güç önünde pasif kılınan 
kadınların aksine, aynı temayı işleyen korku filmlerinde, kadının eril-sadis-
tik değerler üzerine oturtulmuş olduğu da sıkça görülen izleklerden biridir. 
Bilimsel gücün esir edici etkisinden çıkarak doğa üstü güçlerin kontrolüne 
girmiş kadın cinsiyeti, erkek egemen zihniyet ile bu zihniyetin tuzağına düş-
müş silik karakterli kadınlardan intikam almaya programlanmış bir filmsel 
öykü etrafında işlenir. Kimi zaman mutlak bir mitolojik figür ve kimi zaman-
sa gündelik gerçeğe bulaşan doğaüstü bir motif etkisiyle dönüşen kadın, 
böylelikle taşıdığı saldırgan kişilik modellerini erkeğin dünyasına meydan 
okuyacak ve onun iktidarını yağmalayacak şekilde teşhir eder.”6

Ragen sadece fiziksel ve sembolik olarak iktidar ideolojisine atfedilen fallik 
objelerle değil aynı zamanda ele geçirilme işareti olarak gösterilen sesinin 
-bir erkek sesiyle aynı olacak kadar- kalınlaşması ile de yine bastırılanın dö-
nüşü ile, otorite talep ediyor ve tam bu nedenle dönüştüğü, değiştiği, ele 
geçirildiği ile örüntülenen tüm tavır ve faaliyetleri aslında bir “çocuk oyu-
nu” okumasına açık hale geliyor. Kısacası Regan otoriteye dönüşüp onun 
üzerindeki etkisini parçalayabilmek, kaldırabilmek istemektedir ve bunu 
fiziksel değişimleri ile görüntüsel başkalaşım ve sesinin kalınlaşması vb. 
yapar. Filmin anlatım dili içerisinde; Regan’ın bu ergenliğe girişiyle bastıra-

6. Demirci, 2006, s. 170-172.
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madığı dürtülerin dışavurumunun sonucunda, ilk görülen değişiklik sadece 
masumiyet çağrışımları yapan elbiseler içerisinde oyun oynayan, yumuşak 
bir ışıkla ilahi bir aydınlığa sahip yüzünün tam da kadın bedenine atfedilen 
(çoğu felsefi metninde soğuk ve nemli, hastalıklara ev sahibi, öngörülemez 
ve tiksinti uyandıran) bir deformasyonla ergenliğe ulaşan bedeninin sunul-
ması değil, aynı zamanda sesinin bir anda kalınlaşarak –ele geçirildiği için 
şeytanın sesi var sayılacak- yine Regan’ın ontolojik varlığı nedeniyle elinden 
alınmış otoritenin sosyal düzende sadece eril bir kodlamayla var olabildiğini 
gösteren bir erkek sesine dönüşecektir.

Sonuç olarak; toplum sistemini belirleyen ideolojilerin tümünde iktida-
rı elinde barındıran otorite figürleri için bedeninden kaynaklı dürtülerinin 
bastırılması bir kadının kendi ontolojik zorunluluğu olarak atfedilir, çünkü 
iktidar sahibi her güç için eril olmayanın bastırmadığı her dürtü yine eril 
olan için bir iktidar talebi dolayısıyla kendi konumu için bir tehdidi berabe-
rinde getirir. Korku filmlerinde mümkün kılınabilen mistik, dini ve mitolo-
jik figürler; bastırılamamış ve talepkar kadın bedeni için her zaman kötücül 
güçlerin egemen olabileceği bir mizansen tesis edebilir bu filmde de olduğu 
gibi. Bu da bedensel arzulara sahip bir kadının toplum nazarında tüm kö-
tülüklerin kaynağı olan, ışığın yokluğundan yaratılmış kadim şeytan figürü 
kadar tehlikeli ve korkutucudur. 
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Melankoli: İnsanların Gerçeklikleri  
Bizim Cehennemimizdir

 Yazar: Salih Furkan

“Rab Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan ka-
dına, ‘Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin 
demedi mi?’ diye sordu. Kadın ‘bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiye-
biliriz’ diye yanıtladı, Ama Tanrı, ‘bahçenin ortasındaki ağacın meyvesi-
ni yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz’ dedi. Yılan, ‘kesinlikle öl-
mezsiniz, çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz 
açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.’ Kadın ağacın güzel, 
meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu 
gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin 
de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları di-
kip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen 
Rab Tanrı’nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. 
Rab Tanrı Adem’e ‘Neredesin?’ diye seslendi. Adem, ‘bahçede sesini du-
yunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim’ dedi.”1  

1. Kutsal Kitap, İnsanın Günahı, Yaratılış Bölümü, III. I-VIII, s. 3., Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 
2016 

Melankoli Filminden 
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“Rabbin meleklere: ‘Ben arzda bir halife yaratacağım (câilu). Orada fesad 
çıkaracak ve kanlar dökecek bir mahlûk mu yaratacaksın, biz seni hamd ile 
tesbih ve takdis ederken? Her halde ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim!’ 
buyurdu. Ve Ademe bütün isimleri öğretti. Sonra isimlerin müsemmalarını 
meleklere gösterip: ‘Haydi davanızda sadıksanız, bana şunları isimleriyle 
haber verin’ buyurdu. ‘Sübhansın Yarab! Bizim için senin bize bildirdi-
ğinden başka ilim ne mümkün! Her şeyi bilen hikmet sahibi şüphesiz sen-
sin!’Allah: ‘Ey Adem! Bunlara onları isimleriyle haber ver.’buyurdu. Adem 
isimleriyle haber verince, Allah şöyle buyurdu: ‘Demedim mi size, ben her 
halde göklerin ve arzın gaybını bilirim ve neyi açıklıyor neyi de gizliyorsa-
nız.’ Ve o vakit meleklere ‘Adem için secde edin dedik onlar da derhal secde 
ettiler. Yalnız İblis hariç. Kibrine yenik düştü ki o kâfirlerdendi. Ve dedik ki: 
‘Ya Adem, sen ve zevcen, cenneti mesken edinin, bol bol yiyin için lakin 
şu ağaca yaklaşmayın ki zalimlerden olmayasınız! Şeytan ise onları ayarttı, 
ikisini de içinde bulundukları durumdan çıkardı (haracahum). Biz de: ‘Hay-
di bazınız bazınıza düşman olarak inin (ehbitu)ve size arzda bir zamana 
kadar karar ve geçim vardır’ dedik.2

“Aynada kendisini görüp de tanıyan tek yaratık insandır.”3

I. Bab: Boyun Eğme Değil; Baş Verme

Dünyanın sonunu melankoli getirecek. Tristan and İsolde4 ile gergin sırat 
üzerinde karanlık prelüdler yazılır ancak. İnsan yarımdır. Tüm zaferleri ve 
yenilgileriyle yarım. Melankoli’nin düğün sahnesi ilkelin tanımını yaptırır. 
Bir yanda Justine, diğer yanda ötekiler. İlkel şu durumda tek tek ağaçlar-
dan ormanı göremeyendir.5 Kaynağı özdeşim kurmaya dayalıdır. Özdeşim 
kurma ilkelliğinin kökleri ise ister Homo Natura’ya dayansın isterse Homo 
Historia’ya biz bir ferdiz diye haykırmadan kendimizi ispat edemeyeceğiz. 
Fert olabilmek! Onun bedeli dışarıda olmaktır. Bekleme odasında ömür ge-
çirmektir. Bize Odipalleştirici süreçten yırtmış adamlar lazım. Sadırlarda 
iki kalp taşımaya çalışmak Atlas’ın dünyayı omuzlarına almasına benzer. 
Modern çağ gösterdi ki, Orta Çağ’ın demonları, cinlenmişleri, meftunları ve 
cadıları şimdi bir psikolog yatağında çocukluklarını yakıyorlar.

Lars Von Trier’in kadınları dünyanın sonunun geleceğinin habercisidir. 

2. Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi, 2/30-36.
3. Jacques Lacan
4. Kelt kökenli İngiliz destanı
5. Teoman Duralı, Aklın Anatomisi “Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi”, Dergah Yayınları, İstanbul 2017, 

s. 79.
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Dogville’de zincirleriyle yürüyen köle Grace, Dancer in the Dark’ta acıyla 
yoğrulan Selma, Breaking the Waves’te kocasının ölümüne karşı kendisini 
sunmaktan (sacrifice) kaçınmayan Bess McNeill ve nihayet bunların üzerin-
de yükselen Justine. Dünyayı omuzlarında taşıyan kadınlar hakikatin kritik 
eşikleridir.  

Bilmek acı verir. Aristoteles yanılmadı aslında çağ yenildi. Onun iddiasına 
göre insan doğası gereği bilmeye arzu duyması gerekirdi. Duyumları selam-
layan bir ifadeyle. Görmek (eidos) diyordu en çok sevdiğimiz duyumuz. 
Çünkü bilmeyi ona borçluyuz.6 Varolan duyumlanmaya teşnedir. Bilgi ise 
varlıkta yapılan arkeolojik kazıdır.7 Bildiğimizde mutlu olamayız. Mutlu ol-
duğumuzda da sahih manada biliyor değiliz. Justine, kör kütüphaneci, kör 
mimar ve belki de sepetteki Diyojen bu haliyle. En iyi, dünyaya körler tanır. 
(connaissance/ theoria)    Hipokrat’ın ahlat-ı erbaası (humors) insanın fıtri 
(innate) bir özelliği olarak ortaya çıkmıştı. Bu teori haliyle antikçağda bütün 
dengeleri sarsmıştır.8 Wagner’in Melankoliye9 açtığı kapısı ise çağdaş bir 

6. Aristoteles, Metafizik I. Kitap (A), I. Bölüm, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları
7. Duralı, a.g.e., s. 83.
8. Will Durant, The Story of Civilization “Life of Greece”, Part II., New York 1939, Fourteenth Prin-

ting, s. 345.
9. Melankoli ile ilgili tarih boyunca yapılan izahların tamamına yakını yoğun bir spekülasyona daya-

nır. Özellikle insan oluşumuzu yitirmemeye hassasiyet göstereceksek, psikanalitik yorumlara 
ve tıbbın modern tarihine kılıç çekeceksek tüm bunlara spekülasyon demeyi tercih ediyoruz. 
Kavram özellikle Hippokrates’in (MÖ 480-377) hastalığın tanımını yaparken mütalaa ettiği 
dört temel suya “ahlat-ı erbaa” (açık renkli safra, koyu renkli safra, kan ve mukus) dayanır. 
Bunlardan birinin fazlalığı ya da azlığı vücutta işlerin yolunda gitmediğine bir işarettir. Hippok-
rates, epilepsi hastalığının ilahi hastalık olmadığını ileri sürmüş hatta bilakis bu hastalığa ilahi 
diyenlerin dinsiz olduklarını ifadelendirmiştir. (Kojin Karatani, İzonomi ve Felsefenin Kökenle-
ri, çev. Ahmet Nüvit Bingöl, İstanbul 2018, s. 58-59.) Muhterem, Tanrıları değil; hastalıklara 
ilahilik addedenleri reddetmiştir. Merriam Webster’de melankoli, normal olmayan durum ve 
aşırı depresyon olarak tanımlansa da biz bu kısma girmeyi düşünmüyoruz. Çünkü bu “doğru” 
(right) olandır. Biz burada doğruya saldırmaya soyunacağız. Lars Von Trier gibi birinin Melan-
koli üzerine kıyamet senaryosu yazmasını normal karşılarken işin Freud yanlısı tarafın ağzını 
sulandırmak istemeyiz. “Melaine” ve “chole” (gall bladders) safra kesesi, sonbahar ve özel-
likle Satürn ile ilişkilendirilir. İnsanın ruh halinin korku ve umutsuzluk durumu ile izah edilir. 
Hatta melankolik birini, ruhunu şeytana satmakla bile itham etmişlerdir. Ruhun mülkiyetinin 
şeytan tarafından ele geçirilmesidir. Huizinga, Ortaçağın, insanın üzerinde yük olduğunu, bu 
yüzden fazlasıyla melankolik bir yüzyıl olduğunu “Ortaçağ’ın Günbatımı” adlı eserinde tartış-
mıştı. (Johan Huizinga, The Waning of the Middle Ages “Pessimism and the İdeal of the Sub-
lime”, Pelican Boks, London 1922, p. 31.) Melankoli sürekli gerilmiş bir ok gibi beklemededir. 
Kısılmıştır. Vasari ve Dürer bu anlamda değerlendirilse de Herakleitos, Sokrates, Nietzsche 
ve Kierkegaard ister istemez bu ruh halinin ev sahipleri sayılırlar. Münch’ten Van Gogh’a du-
rum karışıktır aslında. O kadar çok dalgın ruh vardır ki saymakla bitiremiyoruz. Julia Kriste-
va, Aristoteles’in Problemata bahsinde kara safranın büyük insanları belirlediğini ileri sürer. 
Hatta kara safra “dâhilikle?” hem haldir(s.15.) Biz derdi dağları aşmış demeyi tercih ederdik. 
Aristoteles’in burada Platoncu kimliğine büründüğünü rahatlıkla düşünebiliriz. Aristoteles’in 
Dionysos damarlarının kabardığı çok açık görünüyor. (Julia Kristeva, Kara Güneş Depresyon 
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imrenmeden ibarettir. Caspar David Friedrich, kapısını siyaha boyamakta-
dır. Lars Von Trier, çağı kundaklar üstlenmek yerine. Dedik ya! Daha kaç 
kalp sığdırabiliriz gönlümüze? Yakışıksız bir biçimde yapar bunu. Nietzs-
che, Tragedyanın Doğuşu’nda, Wagner’in kültürler üstü müziğinden bah-
sederken birçok tehditkâr görüşler de ileri sürmüştü.10  Bu tehditler sanatın 
piyasaya ya da kültürel cinayete kurban gitmemesi üzerinedir. Dünya yan-
sın ama insan kendi haysiyetini kurban etmesin. Walter Benjamin’in halesi 
(aura) estetiğe kurban gitmesin. Tabiat çalı ateşini tutuşturur o ayrı.

Bizler yaşam boyu kendimiz olabilmenin acısını çekeriz. Asıl kader de biraz 
budur. Kendimizi bir “ben”den fazlası olarak tanıma girişimleri toplumca 
katledilir. İşte bir melankoli varsa o “ben”in ötesinde topluma mızraklarını 
saplayanlardır. Dünyanın sonunda insanların suretleri tutulu kalır. Justine 
gelinlikle nehirde süzülür. İn misin cin misin Ophelia?11 John Everett Mil-
lias’ın Ophelia’sı (1851-1852) belki o Hamlet’in olduğu kesin.  Çözülemez 

ve Melankoli, çev. Nesrin Demiryontan, İstanbul 2009) Bize göre denilebilir ki, aklın kalp ile 
bütünlük oluşturabildiği durumlar vardır. Bu hayatta normalliğe, doğrulara, olağana ya da 
meşru görünen alana bir hücumdur. Bu durum bir farklılık bir ayrıksı ot olma tercihidir. Açık-
çası son dönem bize gösterdi ki Ivan Illich, Erwing Goffman ya da Thomas Szasz gibi hastalık 
(disease) ve doktorluk meselesine yamuk bakan düşünürlerin yabana atılmaması gerekiyor. 
Akıl hastaları diye tabir edilen kişiler (burada bahsedilen nörolojik olarak hiçbir belirti (symp-
tom) göstermeyen kişilere dairdir), toplumun kurbanları olarak yazık olmuş, belki bir yemek 
artığı, insanın kötücül tarafı biçiminde şeytana kadar giden pek çok vulgarize ifadeyi cebinde 
taşır. Szasz bu ayrıksı otlar için Deliliğin İmalatı adlı çalışmasında etkileyici bir izah sunar: 
“Aslında akıl hastalarının anormal olduğu iddiası pek öne çıkarılmayan bir varsayıma dayanır. 
O da, bu kişilerin sırf hasta, kötü aptal, kısacası bir şekilde yanlış oldukları için çoğunluktan 
farklı davrandıkları, çoğunluğun ise sağlıklı, iyi, akıllı ve doğru olduğu varsayımıdır. Bir defa bu 
yanlış. Akıl hastası ithamına maruz kalan kişilere yapıştırılan bu ‘anormal’ yaftası bir nedenle 
daha hiç de tatmin edici gelmiyor bana: bu kelime, baskın çoğunluğun, bazı birey ve sınıfları 
aşağılık yaratıklar olarak bir kenera ayırıp, kendi toplumsal denetimini, hapsini, eziyetlerini ya 
da toptan yok edişini haklı göstermesi amacını -örneğin bir ‘günah keçisi’ ya da ‘kurban’ gibi- 
açıkça ifade etmemektedir.” Thomas Szasz’dan aktaran, Haydar Akın, Antikçağ’dan Yeniçağ’a 
Delilik, Melankoli ve Cinlenme Avrupa’da Aykırı Olma Halleri Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, 
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Ankara 
2014

10. Nietzsche yitik cennetin filozofu olarak Tragedya’nın Doğuşu’nda Apolloncu ve Dionysosçu 
sanatı karşılaştırmış Wagner’i neredeyse Dionysosçu coşkunluğun baş tacı etmiştir. Sanat her 
şeyin üzerinde ve her şeye rağmen ortaya çıkmalıdır. Sanatın düşmanı kültür dinidir. Wagner 
bu anlamda Dionysos tarafında saf tutmuştur. Merak edenler, Nietzsche’nin İsmet Zeki Eyü-
boğlu’nun Tragedyanın Doğuşu çevirisine bakabilir.

11. Ophelia, Shakespeare’nin “Hamlet” oyununda aynı adlı karakterin muhtemel müstakbel ha-
nım adayıdır. O, Lars Von Trier’in Justine karakterine yakınlığı kadar doğal olarak Millias’a da 
aittir. Millias’ın tablosunda nehir boyunca süzülen Ophelia Herakleitos’un her şey değişimdir 
sözünü hatırlatıyor gibidir. Değişmeyen şey ölüm fenomenidir yalnızca. Millias, Ön-Raffaello 
sanat akımının kurucularındandı. Onları Ortaçağa özendiren neydi? Onun Hamlet’teki boğul-
ma sahnesini canlandırdığı Opheliası ölümün başlangıç olabileceğini hatırlatıyor. Bize göre 
Millais ve arkadaşları yerini terk etmeyenlerdir.
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yerde durur Ophelia, Justine gibi. Aşkın kendisi çözümsüzdür zira. Aklın 
rafa kaldırıldığı durumdur. Yakınlık uzaklıktır. Uzaklık da yakınlık. Lotus 
çiçeği ile gelen ölüm suçsuzluğu kuşandırır. 

Gündelik hayatın sızısı değildir aşk. Dünyanın sonudur ama. Hamlet gör-
müştür sonu. Süleymanın tahtında oturan insü cini. Dünya nehirde süzülür. 
Nehir dünyayı içine alır. Uzaktan bağırır Herakleitos “Her şey değişir. Her 
şey değişir.” Yerimizi terk etmemizin nedeni Parmenides ile Herakleitos ara-
sındaki münakaşaya kadar gitmektedir. Parmenides’in “Her şey birdir.” teo-
risi ile Herakleitos’un “her şey değişir.” felsefesi özünde birdir. Biri oluşun, 
diğeri muhavvidliğin simgesidir. Birbirine zıt görünen şeyler varlığın özü-
ne, varoluş hakikatine has özellikleridir. Biz, ırmağı terk etmeyenler olarak 
aynı ırmakta birçok kez yıkananlarız. Suyun değiştiğini içimize çektiğimiz 
derin nefesten tanırız. Hakikatle gerçekliği birbirinden ayırışımız Platon’a 
dayanmak zorunda değil. 

Herakleitos’un ateşi ister İran’dan devşirme olsun; isterse ruh ve Tanrı ile 
hemhal olsun12 külleri üstünde dans eden insan hesap vermeye yanaşmıyor. 

12. Durant, a.g.e., s.144. Bu misaller Durant’ın eserinde uzun uzadıya anlatılır. Heraklitos’un özel-
likle akış ve diyalektik öğretisi sinemaya kadar etkisini göstermiştir. Fragmanları o kadar da-
ğınıktır ki, onlarda bir bütünlük aramak bir hayli zordur. Ateşin özellikle enerjiye gönderme 
yapması olasıdır. Ateş olan bu enerji Tanrı ve insanın özünü oluşturduğu şey midir?  En önemli 
düşüncelerinden olan: “Tanrı gündür ve gecedir; kış ve yazdır; savaş ve barıştır; tokluk ve 
açlıktır” sözü bu kaotik yapı içerisinde bize bir fikir verebilir. Harmoniyi oluşturan bu kaotik 
yapıdır. Çünkü onun felsefesinde iyilik ve kötülük aynıdır. Aynıdır zira olması gereken olduğu 
için. Herakleitos’un felsefesi, bize göre Trier’in filmlerinde dişi İsa ve diğer dini meselelerin 
dışında, ana merkez olarak durur. Bu düşünceler zamanın çok ötesinde görünmektedir. Öyle 
ki, Nietzsche ve Hölderlin gibi ruh olarak feveran eden şair ve filozofları derinden etkilemiştir.

Millias’ın “Ophelia” tablosu
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Son, dünyaya geliyor. Ama bu son el-
zemdir. Böylece yeni baştan başlaya-
bileceğiz. Herakleitos’ta her şey hare-
ket halindedir. Bu devinim sancılıdır. 
Olağanlık olağan dışıdır. 

Herakleitos’un tedrici felsefesi ayrık-
sı olmanın bir isyanıdır. Kojin Karata-
ni’nin İyonya ve Atina farkını anlattığı 
eserinde Herakleitos meselesi “Kitle-
lere Karşı” yan başlığı ile menzilini 
bulur.13 Bu ilginçtir. Çünkü Herakle-
itos ortalama bir düşünürden fazlasını 

vaat etmiştir. Lars Von Trier’i eserleriyle birlikte kendisi ile de bağdaştırabi-
leceğimiz büyük enginliklerden biridir Herakleitos. Eski Yunan, suyun ya-
tağını aradığı bir ummandı. Doğadan insana ya da izonomiden14 demokra-
siye. Sokrates’in başını yiyen bu sözde özgürlük. Lakin sahte özgürlük hep 
bu imgesiyle gelir. Eski Yunan’da Alkmaion, izonomiyi (isonomia) sağlıklı 
olma yani dengeli olma (vasat) olarak karşılarken; karşıt çiftlerden birinin 
yok olmasını ise tek başına hakimiyet olarak (Monarchia) adlandırmıştır.15 
Toplum olma ile fert olma üzerine yapılan bu benzetme bir hayli zihin açı-
cıdır. Birbirine benzeyenlerin arasında ferdiyet ölmüştür. Açıkçası ferdiyet 
ölürse Karatani’nin anladığı anlamda izonomi de ölür. Durant’ın devasa 
Medeniyetler tarihinde Yunan’a ayrılmış bölümde izonomi iki yerde geçi-
yor. Biri, Perikles’in diktasında sınırlandırılmış demokrasinin fasit dairesin-

13. Kojin Karatani, a.g.e., s. 108-110.
14. İzonomi Karatani’nin eserinde Atina ve İyonya üzerinden karşılaştırmalarla anlatılır. Karatani, 

İyonya’yı özgürlükçü köklerin geliştiği bir merkez olarak tanıtır. Demokrasi İyonya’da yoktur. 
Olmasını gerektirecek bir şey de. Zira İyonya’da izonomi vardır. O hükmetmenin olmamasıdır. 
Demokrasi ve izonomi çoğu filozof ve tarihçinin eş anlamda kullandığı iki kavram olsa da Ka-
ratani mesele ile ilgili usturuplu ilk izahatın Hannah Arendt’e ait olduğunu söylüyor. Açıkçası 
biz özellikle Lars Von Trier’in Dogville üzerinden yaptığı demokrasi eleştirisinin izonomi ve 
Anarko-kapitalizm arka planında okunması gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasi,  çoğunluğun 
hükümranlığı olarak izonomiyi savunanları terbiye etmek için bulunmuştur. Çünkü burada 
büyük bir oyun oynanmıştır. Demos ve kratosu savunanlar için “hükmetmenin olmaması” bir 
anlamda halkın layıkıyla esas manada kendini yönetmesidir. Bu yüzden çoğu düşünür için iki 
kavram birlikte kullanılmıştır. Vicdanlarının olduğunun farkında olanlara oynanan bu oyunun 
adıdır demokrasi. Hannah Arendt, bugün eşitliği, Tocqueville’in sezgilerine takılıp çoğu za-
man özgürlüğe yedirdiğimizi, bu yüzden onu tehditkâr gördüğümüzü, lakin izonomi çağında 
ikisinin eş değer görüldüğünü ifade ediyordu. (aktarımımız Karatani’ye dayanıyor). Trier’in 
filmleri ise, tam manasıyla boyun eğmenin değil baş vermenin felsefesidir. Dogville ise başlı 
başına bir demokrasi düşmanlığıdır. Olmayan özgürlüğü bir nevi özgürlüğün zorbalığını anla-
tır.

15.   Haydar Akın, a.g.t., s. 27.

Herakleitos Atina Okulu’nda
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den bahsederken; diğeri de Atina demokrasisinin oy kullananların nitelikleri 
sayılırken.16 Bu ancak ders kitaplarında geçecek bir bilgidir.

Herakleitos değişim düşüncesini kafalara çakan ilk düşünürlerdendir. Öyle 
bir değişim ki her şeyi tekrar gelmek için Melankoli gezegeni gibi silip sü-
pürecek. Adeta dünyanın malzemesi bu tekâmülcü kara deliktir. Popper17 
için onun düşüncesi, bir bakıma dünyanın yalan olması durumunda her şe-
yin boş olarak yorumlandığı; dünya değişiyorsa anlamsız olduğu hakika-
tiydi. İşte Justine bizi selamlıyor. Melankoli’nin açılış sekansı tekâmül ile 
doludur. Herakleitos’un ünlü sözü, “Her şey akar. İki kez aynı ırmakta yı-
kanamazsınız zira içinden geçen sular farklı sulardır.” Platon’un mağarasın-
dan çıkmasına yeter de artardı. O ateşti. Dünyada yanan kocaman bir ateş. 
Her şey kül haline geldiğinde bir şeylerin yeniden doğacağına olan inancı 
Justine ile bağdaşmaz. Lakin, Herakleitos hem Nietzcshe’nin hem de Justi-
ne’nin üstün insanıdır.18 Efesli’nin fragmanları o kadar melankoliktir ki, ba-
zen değişimi mi yoksa köklülüğü (stabilization) mü savunur anlaşılmazdır. 
Arkhesi ateş olan oluşu ve yok oluşu baş tacı edinen filozofumuzun yaptığı 
azizlikler demokrasi karşıtı olması ile de süslenmiştir. Ama demokrasi nedir 
ki? Tiranlığın parlatılmış biçimi. Çünkü muhterem için kitle bir intihardı. 
Logos düşmanı ve ferdiyeti tersyüz edendi. Dünyayı aynı renge boyamak 
için bir fırça lazımdı, sadece adını Eski Yunan’dan aldılar.   

Herakleitos’un Efesliler’e olan eleştirisi topraklarını dışarıdan gelene bı-
raktıkları içindi. Herakleitos için yaşamı en üst düzeyde konumlandıracak 
mesele zeminin sorumluluğunu üzerine almaktır. Üstün insan için haysiyetli 
olan budur. O yüzden demiştir ki: Uyanık olanlar için dünya ortaktır; fakat 
her uyuyan bir dünyaya çekilir. İyonya’nın düşüş çağında bu melankolik 

16. Durant, a.g.e., s. 254 ve 262
17. Popper, Herakleitos’ta bir mistisizm yakaladığını düşünür. Çünkü hazrete göre o rasyonalizmin 

karşısında durur. Herakleitos’un ünlü “Doğa saklanmayı sever.” ve aşağılayıcı “Çok şey bilenin 
beyninin olması gerekmez yoksa Hesiodos ve Pythagoras’ta beyin çok olurdu…” sözleri Pop-
per’i böyle düşünmeye itmiş gibi görünüyor. Malumat hastalığını ilk elden açığa vurduğu için 
mistisizm ile yaftalanmak bize göre iftira değil iltifattır. Lakin durumlar o kadar basit değildir. 
İlk defa doğaya ışık tutan bu adamları bir bilim adamı edasıyla ele almaya çalışarak belirli bir 
kalıba sokmak son derece yanlıştır. Popper için açık toplumun baş düşmanı değilse de piya-
delerinden olan Herakleitos’un belki en doğru sözlerinden birine kulak verilmeli: “Uyanık 
olanların dünyası ortaktır; ama uyuyanların her biri kendi dünyasına döner”  Karl R. Popper, 
Açık Toplum ve Düşmanları, çev. Mete Tunçay, 6. Baskı, İstanbul 2018

18. Nietzsche’nin eserleriyle Herakleitos’a ait olduğu ileri sürülen Fragmanlar arasında büyük ben-
zerlikler vardır. Hatta Nietzsche’nin “Böyle buyurdu Zerdüşt” eseri hem yapı olarak hem de 
muhteviyat olarak Fragmanları hatırlatır. Daha ileri okumalar için, Ahmet Arslan, İlkçağ Felse-
fe Tarihi, Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Cilt I., İstanbul 2017, Friedrich W. Nietzsche, Böyle 
Dedi Zerdüşt, Herkesin ve Hiç Kimsenin Kitabı, çev. Gülperi Sert, Doğu Batı Yayınevi, İstanbul 
2012, Herakleitos, Fragmanlar, çev. Arzu Akgün, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2016

80 Gorgon Dergisi

ARAŞTIRMA SİNEMA

80 Gorgon Dergisi

ARAŞTIRMA



haslet modern zamanda nasıl oldu da delilikle eşdeğer görüldü?

Şimdi bize bir son değil başlangıç gerek. Ama nerededir o dünya göbeği. 
Yaşamın bilgelik ağacı. Susmak için adam lazım. Lars von Trier’in Melan-
kolisi Poe’nin “Kalabalıkların Adamı”dır.19 Çoğaldıkça yalnızlaşan. Toplum 
olamayan insan. Poe’nin hikayesi, La Bruyere’nin “Ce grand malheur, de ne 
pouvoir être seul”; “Tek başına olamamak gibi büyük bir talihsizlik” alıntısı 
ile başlar. Kitle ferdi tedirgin eder. Fert karanlığı seçer. Trier’in uzun evli-
lik ritüeli, Justine’in çırpınışları, nomos’a başkaldırışları bu devasa sözde 
çekidüzenlikle bir savaştır. O sürekli bir yas halidir. Bize tüm beşeriyeti 
sallayacak birisi her zaman lazım. Bir camın arkasından bakılır hayata. Bek-
leme odasındaki penceredir o. Bekledikçe beklemeye olan aşinalığın ülfete 
dönüştüğü.    

Melankoli, -öncesinde de Dogville- Tarkovsky’nin Stalker’da yazarın kuyu-
ya attığı taşlardır. Dünyada cennet aramak insanlık idealine Platon ve Hegel 
aracılığıyla dönüştüğünden beri anomali içindeyiz. İşte Danimarkalı yönet-
menin içinde bulunduğu durum aynada kendisini göremeyen insanın düştü-
ğü veçhesidir. Başarı- başarısızlık, zenginlik- fakirlik, burjuvazi- proletarya, 
sanatçı- aydın mızrakları beynimize saplanmıştır. Olağan olanın olağan üstü 
oluşunu ancak bir Wagner prelüdü çalınca anlayabiliyoruz. Oysa Yunus, erik 
dalında üzüm yerken bu ürpertiyi kalplere üflememiş miydi? Ya bir sinek 
kartalı yerle yeksan ederken? Sinek ya da daha aşağı bir şey nice azametli 
dağları aşmış; nice engin denizlerde yüzmüştür. Çünkü hakikat gösterişin ve 
şatafatın başına taç değil; zifiri karanlıktaki zulumatın gövdesine saldırırken 
hayatını veren baştır.  

Kalabalık denizinde yalnız bir gemi Justine. Şehirler insanlığı yok etse de biz 
insanı bu uğurda feda edemeyiz. Kalabalıklar her daim tehditkâr olacaktır. 
Onun gürültüsüne bizim gibi insanlar kulak tıkamaya devam edeceklerdir. 
Justine Melankoli’de, kalabalıktan vazgeçemeyen lakin kalabalık denizinde 
yalnız bir gemi gibi yüzen tipolojisini sunduğunda Baudelaire modernizm 
ve kentle olan savaşını kazanmış mıydı? Bilmiyoruz. 

“Karda Avcılar” tablosu (1565) kalabalıklar içindeki yalnızın buharlanışına 
iyi bir örnektir Melankoli’nin hemen başında. Neden Yaşlı Pieter Bruegel ve 
Melankoli? Çünkü Karda Avcılar bir Ortaçağ öykünmesidir.20 Bir taşra (ru-
ral) faaliyet betimlemesidir. Melankoli baş tacı edilir. Kasabanın başımıza 

19. Edgar Allen Poe, Bütün Hikâyeleri: Kalabalıkların Adamı, çev. Dost Körpe, 12.Baskı, İthaki Ya-
yınları, İstanbul 2018

20. Ed. Stephen Farthing, Sanatın Tüm Öyküsü, çev. Gizem Aldoğan, Firdevs Candil Çulcu, 2014

Gorgon Dergisi 81

ARAŞTIRMASİNEMA

Gorgon Dergisi 81



ördüğü çoraptır. Dert-
siz başa derttir. Burada, 
başarısız bir seferden 
sonra eli boş dönen av-
cılar kasvetin dibine 
inerler. Bruegel mağlu-
biyeti ilan eder.  Hava-
da kurşuni bulutlar yer-
deki beyazlığı almaya 
her an niyetlidir. Dog-
ville’nin sakinleri artık 
Braugel’in sakinleridir. 
Bruegel şeytan-melan-

koli temasını bağdaştırmıştı. Kasaba insanın öldüğü yerdir. Yaşayamadığı, 
köylü kalamadığı, şehirli de olamadığı. İki arada bir deredeliktir. Melan-
koli halidir. İnsanların gerçeklikleri bizim cehennemimizdir. Kaybetmeye 
hüküm giymek kazançların en güzelidir.

“Karda Avcılar” okunduğunda görülecektir ki, o uzaklarda buzun üstünde 
dans eden insanlarla bizim hiçbir ilgimiz yoktur. Solaris gezegeni ile Yaşlı 
Braugel’in manzarası Tarkovsky için aynıydı. O kadar uzak ki, o kadar pus-
lu ki bizdeki yansıması adeta yok hükmündedir.21 Justine için dünya yoktur. 
Yok demek başkalarının gerçekliği demektir. Patronun, annenin, babanın, 
ablanın ve eniştenin gerçekliği Justine için hakikat olamaz. Zira onlar dün-
yaya dört elle sarılmışlardır. Justine için kopuş gerçekleşmiş; sıra yok oluşa 
gelmiştir. 

Melankolik için gözün önündeki perdeler kalkmış olabilir. Perdenin kalk-
ması, bağların çözülmesi ya da kalpteki mührün çözümü dünyayı kaldıra-
mayacağı bir yer olarak görmekle sınanır. Pythagoras arkheyi sayı olarak 
görmüştü. Şeylerin ilkesini. Dünya’yı bir adım sonra ikiye bölmüştü (dua-
lism). Lakin buradan gittiği yer saf matematik değil ezoterik bir tarikat oldu. 
Bu çağda Justine, olmayışa gitmek istiyor. Çünkü hakikat bütün olarak gö-
rülmek ister. Parçaların oluşturduğu bütün değildir o. Bilinmeyi sakladığı 
içindi tüm çile. Justine ise peçeyi kaldırdı. Varlığın örtüsü sıyrılınca buna 
dayanamazdı. Bu tavşan deliğini tersine çevirmektir. Pythagoras açısından 
biraz daha zorlasak Justine’nin halleri, belki de put yapımcıları içerisin-
de yekpare (monolithic) bir halis tavırdır. Dünya için tek gözyaşı damlası 

21. http://sensesofcinema.com, Pedro Blas Gonzalez, Andrei Tarkovsky: Truth Endorsed by Life, 
February 2009, Erişim Tarihi 04/01/2019
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akıtmaya değmez. Kaçmadan eylemsizlikle dünyaya saldırmak.22 Sonunda 
“Magic Cave” ile bir koruma merkezi kurarak selamete erişmek. Dünya ile 
arasında mesafe bırakan Justine bu mesafenin tek bir şartla kalkacağını iyi 
bilmektedir. O da dünyanın melankoli gezegeniyle yok olması şartıdır. Lars 
Von Trier’in dünyaya dair bu nefreti böyle ziynetini takınmış bir nihayetle 
gelecektir. 

Dogville’de, Grace, Alice in Wonderland’e inmiştir. Toprak bağlar insanı 
birbirine sıkıca. Ama insanı öylesine sıkar ki, kaçacak yer bulamaz. Brue-
gel’in tablosu, Tarkovsky’nin Solaris filminde de gösterilmiştir. Melankoli 
ve Solaris aynı çeşmenin suyudur. Sonu gelsin isteriz dünyanın. Başımız 
gövdemizden ayrılsın. Ayrılsın ki görelim bu kubbenin altında kaç kişi kala-
cak. Dünyanın rutininden kurtulalım. Eşya çokluğundan. Tikellerden basan 
afakanlar, yolun berkitilmişliğine dökülen asfalt ve sözlerimizin dilden düş-
müş olması. Dile gelmemesi. Modern insan bağırır: “Sıradan değilim!” diye 
lakin sıradan oluşun sıra dışı. Anlamalısın. 

Justine kimdir? Flaneur olarak gözlemci gibi iştirak edendir; dünyaya ve 
şehre. Katılımcılık iddiası yoktur. Gezdiği yerde olmasına rağmen oraya ait 
olamaz. O a priori bir biçimde başı sonu çarpık bir halde gözlemler her şeyi. 

Deleuze’nin “deterritorialization” (yersizyurtsuzlaşma) ahlakı, zemininden 
kopan insanı göçebe makinelerde birleştirmişti. Yersizyurtsuzlaşma bede-
nin çizgisel bir hareketi değildir. İnsanı kültür ve kapitalizm her şeyi ile 
şaşkına çevirmiştir.23 O ancak çıkış yolunu saçmada bulabilmiştir.  Yerleşik 
olamama, zeminde olamama çağımızın en önemli sıkıntılarından biridir. Bu 
aidiyet, temelinde zemine değil “Ben”in kendine ait olmaması ile ilgilidir. 
“Ben” burada değildir. Nerede olduğu da önemli değildir. Bu serbest dola-
şım hürriyet de değildir. Çünkü hürriyet edep ile mündemiçtir (immanent). 

Justine, kabında duramaz, had sınırlarını dinlemez, yerleşik kalıpları yıkar; 
o bir taşma halidir. Hiçbir düz testere onu kesemez. Çölün ortasında bir har-
moni, Wagner ile senfoniye dönüşür mü? Tüm zıtlıkların iştihası ondadır. 

22. http://sensesofcinema.com, Judith Pinter, The Lonely Planet: Lars Von Trier’s Melancholia, 
2011, Erişim Tarihi 04/01/2019 (vurgular bana ait)

23. İzahları Deleuze’nin ve Guattari’nin Anti-Odip eserinde bulanabilir. Burada onlar, kapitalizm ve 
aile üçgeninden bahsederler. Kapitalizm üçgeni para-altın-sermaye; aile ise libido-anüs-fallus 
çeperinde istihzaya tabi tutulur. Burada artık devletten aileye, din adamından öğretmene 
herkes ateşe bir odun taşımaktadır. Bu da en basit manada nice Justineler üretemez(!) Orta-
lık ise Claire’den geçilmez. Kapitalizmin bizi özgür olduğumuza inandırmış modern manada 
köleler olarak görmesi üzerine Deleuze ve Guattari’nin “Organsız Beden” mefhumu incelen-
meye muhtaçtır. (Gilles Deleuze ve Felix Guattari, Anti Odipus: Kapitalizm ve Şizofreni I, çev. 
Fahrettin Ege, Hakan Erdoğan ve Mustafa Yiğitalp, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara 2012)  

Gorgon Dergisi 83

ARAŞTIRMASİNEMA



Sosyolojinin burada elleri kolları bağlanır. Toplum dışarı bir yerlere gönde-
rilir. Çünkü toplum her türlü eyleme kılıf hazırlayan bir minare hırsızıdır. 
Toplumu savunmak gücü savunmaktır. İnşadan medet umar flaneur. Sanat 
insanı neşet etmedir burada. Justine dergideki resimleri kendi beğendikle-
riyle değiştirir. Toplum nasıl yaşar? Her gün yürüyeceği sokak tercihini ya-
parken hiç mi gam duymaz? Kararlar nasıl alınır? Koskoca dünyayı kendi 
üzerine nasıl yakıştırır? 

Baş veren uzlaşmaz Caravaggio. 
Tepside kendi kellesiyle gezen. Net 
çizgilerden, sonu erdirilen uzlaşma-
lardan ve birbirini pohpohlamaktan 
nefret eden ressam Caravaggio bu-
rada Justine ile birleştirilir. Caravag-
gio için çirkin yoktu. Lügatinde gör-
düğü halde elleriyle yakalayamadığı 
hakikat uğruna uzun bir yolculuk 
vardı. Kutsallığı hemen yan odada 
oluyormuş edası ile resmedişi, elbet-
te içinde yaşadığı toplumda hadsiz-
lik olarak algılanacaktır. 

Caravaggio tuhaftır. Resimlerini 
kanla çizer sanki. Filmde görünen “David with the Head of Goliath” tır. 
Aşılmaz dağlar, yüksek sütunlu mabetler ve çamurlu ellerimizle dizdiğimiz 
kulelerimiz bir sapanla yıkılır mı? Koşum takımlarımız, birliklerimiz hazır-
sa da bunca pasak içinde olan ruhumuz kirden nasıl arınacak? Düşmanımı 
tanıyamıyorum. Golyat’ın kanlı gövdesi delen yüreğimi yoksa sapan ile taş 
değil.

Golyat bir sapanın gücü karşısında devrilmişti. Yunus’un sineğinin kartala 
galebe çalması gibi. Onu anladık lakin Davut neden hala içlidir? Bu yaralar 
kabuk bağlar mı? Golyat’ın kellesi Danton’un gösterilmeye değer kellesi-
dir. Justine için bir türlü baş veremediğine içerlediği kellesidir. Lakin önce-
likli olarak o Caravaggio’nun kellesidir. Baş gövdeden ayrılmasına rağmen 
sorgulama tasarrufunu kendinde görüyorsa yok oluşa inanmadığı içindir. 

Anlamsızlığın köpürtüldüğü bir dünyada kavramlar yerinden edilir. Tüm 
kelimeler hakikatin birer yanılsaması olarak anlamsızlığın hüküm sürdüğü 
bir plana kurban gider. İnsanlar anlamsızlıkla yaşar. Anlamsızlıkla yaşayan, 

David with the head of Goliath (1610)
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yaşayan bir ölüdür. Bu insana yedirilen tesadüfler, kaderinin cilvesiy-
miş gibi sunulan inayetler din olur. Artık bu kişi kendisini, mabudu 
edindiği putunun bir kulu saymaktan çekinmeyecektir. Farkında ol-
manın acısını çekmeyecek, hatırlamanın sunduğu imkânlardan yüz 
çevirecektir. Sonunda sonuç odaklı bir alçak olup çıkacaktır. Justine 
anlamsızlık üzerine ihtisas yapan bir anlamsızlık muallimesidir. Bu 
çürümenin de yaşamak olabileceğinin kusulmasıdır. Önce anlam ara-
mak anlamsızdır. Her an hayatına elveda diyen birinden korkacaksın. 
Tüm anlarında yeniden başlama tutkusu ile dolup taşan kalplerden, 
bir günde zihninde hem Platon’un sıcaklığını hem Aristoteles’in so-
ğukluğunu sığdırabilenlerden. Korkacaksın da denizleri göstermeyen 
gemileri, toprak ekip asfalt biçen elleri de unutmayacaksın. Justine 
ilkini unutup ikincisini sürekli hatırlayandır. 

Tarih bir kukla oyunu değilse, ruhsal alanın tarihi olmalıydı. Tarihsel 
olayların arkasında karmaşık süreçler vardır. Yoksa Yunus Emre’nin 
erik dalından üzüm yedirmesinde bir anlamsızlık arardık. Simmel, 
bu Justine tipolojisi üzerine kafa yoran bir düşünürdü. “Modern Ha-
yatın Ressamı” eserinde Baudelaire farklı bir kalabalık adamı tasav-
vur etmiş olsa da Simmel kent hayatından bahsederken ikisinden de 
dem vuruyordu. İnsan eşyalaşırsa ortaya dalgın aylağımız hemen çı-
kıverir. Ama nevroz bekliyor kapıda. Freud’un şark köşesi emrimize 
amadedir. Lars Von Trier’in Justine karakteri sığmıyor o koltuğa. 

Gözlerden ziyade kalplerin 
körelmemesi için ruhunuza 
iyi bakın. Melankoli her yer-
den saldırır insana. İkindi gü-
neşinde perdenin açıklığından 
sızar. Yağmurun oluşturduğu 
halkadır o. Gecenin çiti. Sa-
bahın köründe baş ağrısı. 

Justine bir reklamcıdır. Arı-
zaları içinde koştuğu çalışma 
odasında raftaki sanat der-
gilerinin yerleri değiştirilir. 

Bruegel, Millias ve Caravaggio. Malevich başköşededir. Justine Or-
taçağ’da yaşıyordur o anda. Cadıların yakılmasını hatırlar belki. Fe-

Millias’ın “Oduncunun Kızı” Tablosu 
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laket teması yoğundur. Oduncu’nun Kızı, toprak ağası ile oduncunun kızı 
arasındaki kavuşma ümidinin olmadığı aşkı imler. Sonu felaketle bitecek bir 
aşk. Baştan çıkarmanın ve deliliğin. Maud karnındaki çocukla birlikte yol 
alır bu dünyadan. Birbirine kavuşamayan yalnız onlar değil elbette.

Carl Fredrik Hill; günde dört resim çizmezse işleri rast gitmezmiş. Ölümü-
müzü hatırlatan son manzaranın ressamı. Momento Mori. Hatırla artık yakı-
şıklı ölümünü. Ölünce kurtarabilecek miyiz düşünceyi doxadan. İlerleme ve 
tarih bize saldırıyor. Mezarlıklar üniversite kampüsleridir. Gönlüm istatis-
tiksel veridir. Melankoli ölüme saldıranlara kıyamet ile cevap veriyor. Ölüm 
lazım bize aşktan çok ölüm. Radikal bir ölüm. Saçmalığa son verecek radi-
kal bir ölüm. Ancak odur gerçekliği yenecek. Çünkü ölen yok olmaz. Ha-
kikatin kenarına teyellenir. Ölümü düşünürken o kadar özgür olur ki insan, 
sanki yasak meyveyi yine de yerdi bunu yaşamak için. Ölümü yaşamak için. 
Ey! Soren haklıydın. Adamların sana riayet etmiyor. Sekinetimizi elimizden 
aldılar. Bizi kamunun hırpaniliğine pas pas yaptılar. Melankoli normal değil 
mi Danimarkalı yönetmen için. 

Ölen hep biridir. Kıyamet ayrı. Biri ölür. Biri. Sürekli ölür. Yaşamanın aç-
gözlü  tutumlar manzumesine kurban edilişi ya yok ediyor ya da çoğaltıyor. 
Bu şizofreniyi Freud çözemez olsa olsa çamur atar. Ölümü yalnızca yaşama 
adına kurban edişi. Ölümle hesaplaşmadan her gün sadece yaşama iştihası. 
Ölen ötekidir değil mi? Sadece yaşamanın varlığında numaralanır. Ey insan 
ölümün varsa varlığının anlamı var. Ölüm var mı senin için? Melankoli yak-
laşıyor.

Ölüme yönelik varlık endişedir demişti Heidegger. Euripides de insan endi-
şeden yaratıldı. Modern insan nedir? Hiç ölmeyecek olan kör cellâttır; ken-
dini keser her gün. Hırsız Prometheus’un ciğerleri mi biter? Caravaggio’nun 
tepsisinde kurbanın ve cellatın kellesi. Görülmeye değer bir kelledir. Gün-
delik yaşamımızdan daha inceliklidir ölüm. Düşüncesi nadide bir elmastır. 
Her gün arşınladığımız yola bir kez bile bakamamışken ölümün fotoğrafı 
imge dünyamızın her zerresine nüfuz etmiştir. 

Tüm fertler ölüm düşüncesiyle birlikte yaşamayı doğal bir ihtiyaç olarak 
gördüklerinde kamunun varlığı son bulacaktır.24 Dünya ile aramızdaki insi-
cam kopmaya yüz tutmuşken ölme becerisine ihtiyacımız var. İşte melanko-
li çarpacak, küresel ısınma olacak ya da belki bir nükleer tehlike. Bu sadece 

24. Yaşar Çubuklu, Ölüm Üzerine Spekülatif Düşünceler, Defterler Dergisi, Sayı II, s.72-76., Pdf 
Olarak faydalanılmıştır.
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sayıdır. Küflü sayıdır. Sayılmıştır. Tikel bir mantar. Varlığı sarsacak olan şey 
ise ölümü anmaktır. İçten ve derinden. 

Melankolinin bitmeyen uzun sekansları saat kulelerini andırır. Justine saat-
çidir. Zamanı bombalayan saatçi. Ademden beri asıl varlığımızı bulabildik 
mi? Edep yerlerimiz açıldı açılalı ebediyetin yerini ahlak aldı. Şimdi dura-
lım. Saatlere, mekanlara ve eşyaya kaybettik. Herkes hiç kimsedir. Toplu-
mun ürettiği bu saçma döngü Justine’nin gözleri bağlı bir Ophelia olmasına 
yol açar. Dante’ye yol gösteren Vergilius: bizi topluca götür İnfernoya. 

“Niçin II. Dünya Savaşı bir kırılma olarak alınır? Gerçek şu ki Avrupa’da, 
savaş sonrası dönem, artık nasıl tepki vereceğimizi bilmediğimiz, artık nasıl 
tarif edeceğimizi bilmediğimiz koşulları büyük oranda arttırdı. Bu kısım-
da “herhangi bir yer”(any-space-whatever) terk edildiyse de şehirler imha 
ve yeniden imar sürecinde kullanılmayan depolar, israf edilmiş zemin ola-
rak iskân edildi ve bu kısımdaki “herhangi bir yer” (any-space-whatever) 
yeni bir karakter türü (race) olarak hareketlenmeye başlıyordu. Mutasyon 
geçirmiş tür olarak: onlar fiiliyattan ziyade gördüler, hatta büyücü edasıyla 
gördüler. Bu yüzden Rossellini’nin büyük üçlemesi, Europe 51, Stromboli, 
Germany Year 0: yıkılan şehirde bir çocuk, adada yabancı bir kadın, etrafın-
da olan biteni görmeye başlayan burjuva bir kadın. Koşullar aşırı olabilir ya 
da tam tersi; her gün olan sıradandır ya da her ikisinde de: çökme eğiliminde 
olan ya da en azından pozisyonunu kaybetmek için ki bunlar duyusal hare-
ket ettirici (sensory-motor) çerçevesidir,  eski sinemanın eylem imgesini ( 
action-image ) teşkil ettiler. Ve bu duyusal hareket ettirici (sensory-motor) 
bağlamının kaybolması sayesindedir. O, zamandır, “saf haldeki küçük bir 
zaman” ki bu ekranın yüzeyine kadar yükselir. Zaman, hareketten devşirilir, 
o kendi içinde görünür, kendisi yanlış hareketlere (false movement) sebep 
olur. Bu yüzden modern sinemada yanlış akış (false continuity) önem arz 
eder. Artık imgeler (images) rasyonel kesintiler (rational cuts) ve akış ile 
bağlantılı değildir lakin imgeler irrasyonel kesintiler ve yanlış akışlar ile ye-
niden bağlanır. Vücut bile artık tam anlamıyla hareket etmez; hareketin öz-
nesi yahut eylemin enstrümanı, o oluşumdan ziyade zamanın geliştiricisidir 
(revelateur). O, yorgunlukları ve bekleyişleri aracılığıyla zamanı gösterir.
(Antonioni)”25 

“Ama hiçbir şey söylememek için konuşmak olanaksız görünüyor; başar-
25. Gilles Deleuze, Cinéma II: L’image-Temps, Les Editions de Minuit, 1985, Gilles Deleuze, Cine-

ma 2 “The Time- İmage”, Fransızcadan çevirenler: Hugh Tomlison, Robert Galeta, Universty 
of Minnesota Pres, 1997 (Deleuze, Cinema II, Önsöz bölümünden alıntı, İngilizce’den çeviri 
bana ait)  
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dım sanıyorsunuz ama küçük bir şeyi atlıyorsunuz hep, küçük bir eveti, kü-
çük bir hayırı, bir süvari birliğini yok etmeye yeter bu kadarı.“26

II. Bab: Çölün Ardına Düşmek

Deleuze’nin sinemayı bir düşünce kurtarıcısı olarak gördüğü çok açık. Si-
nema üzerinden felsefe kavramlar aracılığıyla küllerinden doğabilir miydi? 
Bu Nietzsche’yi yâd eden bir biçimdi.  Geldiğimiz noktada artık olumlu 
konuşmak çok zor. Dünya, son yüzyılda tüm imkânların kıyısından kendi 
elleriyle dönmüş bulunmaktadır. Artık bir şiirden bile söz etmek fazlasıyla 
zorlaşırken sinema üzerine konuşmak trajedi oluyor. Deleuze’nin kaçış çiz-
gileri, anti-odipi, göçebe makineleri, rizomu ve dahası hep düşünceyi kur-
tarma üzerinedir. En azından haysiyetini. O sinemayı tam da bu mevziden 
görmüş ve incelemiştir. Dolayısıyla, savaş öncesi sinemayı hareket-imge; 
savaş sonrası dönemi ise zaman-imge olarak ele almıştır.

Melankoli ve Dogville çölün de ardına düşmemize yol açıyor. Justine ve 
Grace halelerini soyunup kaygıyı zirveye çıkarıyor. Kaygı nedir? Justin kay-
gıyı son anlarda güvene çevirir lakin kaygıdır o. Claire’nin düzenine dahası 
nomosuna karşılık Justine hiçlik kaygısıdır. Elbette melankoli yaklaşmadan 
evvel. Claire sıkı sıkıya bağlı olduğu dünyanın başına yıkılacağı düşüncesi-
ni kaldıramaz. Justine’nin Kierkegaard açısından bakarsak herhangi bir şeye 
özlemi, arzusu (concupiscentia) olabilir mi? Kaygı27: muğlaklığın izbe kut-
bu. Kurtulduğu an normlara yenik düşer. Korku değil bu gökyüzünde her an 
kanatların kopacakmışçasına uçmaktır. Uçan kanatları olmadan uçamasa da 
kantlarını düşünmeden uçar. Justine ise asla aklından çıkarmaz uçarken ka-
natlarınla uçtuğunun. Justine dünyanın yok olmasından artık kaygı duymaz. 
Çünkü şu haliyle dünya “28hiçlik” doğuramayacak, umudun beslenmediği 
kör bir gezegene dönüşmüştür. Dünyada yaşamak onun için her daim acı 

26. Samuel Beckett, Üçleme: Adlandırılamayan, s. 314
27. Hiçlik kaygı doğurur. O masumiyetin derinlerinde yazılıdır. Ruhun rüyanın eylemi içinde kendi-

ni görünür kılması. Ama bu görünürlük hiçliktir. Kaygı hem pay almak istediğimiz hem de kar-
şısında olduğumuz bir “pathos”tur. (Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı, çev. Türker Armaner, 
İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2016, s. 35.) Trier’in bir Danimarkalı olarak, Soren’den 
aldığı ilhamını Justine üzerinde rahatlıkla görebiliyoruz. Bu ilhamın temeli ethosa karşı pathos 
olarak peyda olsa da filmin sonlarında tersine bir çevrime dönüşür. Justine’nin bu karmaşık 
ruh yapısı logosa ve pathosa Trier’in topla tüfekle saldırısına da yol açmıştır. Yine de gezege-
nin çarpmasına yakın, bilim (adamının)in intihar etmesi akabinde Justine dimdik ayakta kalan 
tek karakterdir. Zemini terk etmez. Zamanı bir anne şefkati ile sarmalar. Düzeni o korur. 

28. Hiçliği tüm metinlerimizde “hakikat” olarak ele almaktayız. Bu meseleyi özellikle Stalker’de 
mühim görmekteyiz. Başlama noktası sondur. Bize hakikatin zahir olması için muhsin bir son 
gerekir. Bunu dünyanın başına gelenlere karşı bir hakikat noktası belirleme adına “hiçlik” de-
mekteyiz. Heidegger’in patikaları düz yola çıkar mı?
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olmuştur.    

Malumat körlüktür. Bilim cahil kalmıştır. Claire’nin kocasına da bir bilim 
adamı olarak yakışıksız bir intihar kaçış noktası sunuyor. Hakikati körlüğe 
mahkûm eden bilim. Protogoras, “Her şeyin ölçüsü insandır.” (Homo Men-
sura) bile bu kadar acımasız değildi. Nasıl oldu da bu kadar kanıların (doxa) 
cinayetine kurban gitti insanoğlu. Kaç tane? Ne kadar? Ne zaman? Kaldı 
mı bilinmedik mecra, girilmedik delik. Justine kavanozdaki fasulye sayısını 
bilir. Arabalar yollara sığmaz olur. Justine bilime inat sığdırır. Bilim ise bil-
diğini zanneder. Genel kültür pisliği. Bilmek nedir? 

Paul Karl Feyerabend’a olan borcumuzu ödeme zamanı geldi. Büyük bir 
parçalanma çağında yaşıyoruz. Onun metinlerinde Batı biliminin akrobat-
lıkları çağın içinde bulunduğu durum ile birlikte yürür. “Reason” sarmalı 
aklı bizzat çöpe atmaya çağırıyor. Çünkü o büyük put olarak Kabesini bul-
muşa benzer: Teknoloji. Bilimsel aklın iktidarı Tanrıların çıldırmış olacağını 
bizim gibi zencilere gösterirken Batı insanını da her an Justineleştiriyor. 
Feyerabend, bilime akılcı çözümler bularak ona hakikat elbisesini giydir-
me suçlamasında bulunur. Bu suçlamaların temeli bilimsel teorilerin Rablik 
taslamasına dayanır. Tanrı ölünce ister kabul edelim ister etmeyelim “re-
ason” onun yerini almıştır. Bu reason Batının uygarlık olarak savunulma-
sında çok yerinde bir argüman olarak sunulmuştur, hala da bu süreç devam 
ediyor. Bu müthiş buluş dairesi içinde devir daim yapan akıl ve akılcılık 
aydınlanmanın bir armağanıdır. Artık insanlar bilimsel görüştür deyip dinin 
hurafeleriyle eşdeğer bir dolu saçmalığı baş tacı yapmaktadır. Bu her zaman 
her şekilde sözde görünür ve bilinen şeyler dolayısıyla körlük yaratmıştır. 
Lars Von Trier işte bu dünyanın ipini çekmek istemektedir. Aklı akılcılardan 
kurtarmak pek mümkün olmasa da ferdi yaşam mümkündür. Bu konuda biz 
özellikle Sokrates öncesi filozofların bakir bir mecra olduğunu ısrarla savu-
nuyoruz. Karatani’nin izonomi hakkındaki görüşlerini de bu arada Dogville 
üzerinden kayda değer bir tefekkür serencamı biçiminde görüyoruz. Bazen 
Feyeraband’ın deyimiyle29 düşünürlerden ziyade o bir insandır bizi hayata 
döndüren. Justine, “Magic Cave”e30 kaç kişi sığdırır. Elbette çok kişi değil.

Melankoli çağın getirdiği bir çıkmaz sokaktır. Daidalus’un labirenti ancak 

29. Paul Feyerabend, Akla Veda, çev. Ertuğrul Başer, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012
30. Filmin en önemli sekanslarından olan “Büyülü Mağara” dünya yok olurken Justine’in Claire ve 

yeğeni için yaptığı mağaradır. Mağaranın içi, dışarıdan tıpkı Dogville’de olduğu üzere görünür 
kılınmıştır. Neden içerisi gözükür. Çünkü artık sınırlar, engellemeler yoktur. İnsanın vicdanına 
müracaat edeceği yerden başka. Artık insan burada hakikati yakalamaya hazırdır. İçerisinin 
dışarısından farkı kalmamıştır. İnsan ittika altındadır. Büyülü mağara bir güven makamıdır. 
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bu kadar şanlı olabilir. Corpus 
Hippocraticum’da belirtilen31 has-
talık değildir bu. Bu ruh ile kalp 
arasındaki birliğin yitirilmesidir. 
Dünya ile olan mesafenin yok ol-
masıdır. Toplumun ferdi şuur üze-
rinde açtığı tahribattır. Bu özel-
likle tıbbın kalın hastalık lügatini 
çoktan aşmış bulunmaktadır. Ma-
ğaranın içerisi ile dışarısı birdir. 
Herakleitos’un ırmağı kurumuş-
tur. Sokrates’in baldıran zehri bir 
dirayet duygusu doğursa da insan 

bunca fütursuzluğu kaldıramıyor. Janus’un iki yüzü var. Bizim kaç yüzü-
müz? Elinden oyuncağı alınan bir çocuk gibi ortada kaldık. Çarkların ara-
sında yaşamayı elinin tersiyle itmek istemeyen insan, Sisyphos’un yuvar-
lanan taşını Olimpos’a taşımadan yorulmadı hiç. Hareket etmeyi bekleyen 
birbiri üzerine yığılmış tomruklar gibi. Tomruklar, köksüz ceset yığınları. 
Yalan dünya değil; yalan insan.

Bu Kasaba Dünya Üzerinde Olmasaydı, Dünya Daha İyi Bir Yer Olur 
Muydu?

“Her şey bir yana, her zaman tetikte olan, huzurlu bir yaşam sürmeme özen 
gösteren, karşıma çıkabilecek engelleri yok etmek için önümden yürüyen 
ve ben düşünmesem bile benim için bunları yapan bir otorite, bir yandan 
yolumun üzerindeki en ufak pürüzleri ortadan kaldırırken, diğer yandan 
özgürlüğümün ve hayatımın mutlak efendisi olmaya çalışıyorsa, böyle bir 
otoritenin benim için ne kıymeti olabilir? Varlığı ve eylemi kendi tekeline 
alan, kendisi durduğu zaman etrafındaki her şeyi durduran, uyuduğu zaman 
her şeyi uyutan, öldüğü zaman her şeyi öldüren bir otoritenin benim için ne 
önemi olabilir?”32  

“Dünyanın onsuz daha iyi olacağı bir kasaba varsa bu Dogville’dir. Onları 
vurup, kasabayı yak. Çocuklu bir aile var. Önce çocukları öldürüp anneleri-
ne seyrettir. Gözyaşlarını geri alabilirse duracağını söyle. Ona bunu borçlu-
yum, korkarım çok az ağlayacak”(Grace and Father - Final Epizod)

31. Haydar Akın, a.g.t., s. 114
32. Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi I, çev. Özcan Doğan, Doğu Batı Yayınları, Ankara 

2015, s. 20.
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Dogville Aşırılığı

Bir rüya görüyoruz. (Demon)krasi rüyası. Bizden, boğularak ya da boynu-
muza urganı geçirerek yaşamamızı istiyorlar. Sokrates’i öldüren rejimin adı 
demokrasi. Lakin dünyanın her yerine piyasa sisteminin hâkimiyetini sağ-
lama uzvu vazifesi gören demokrasi ise icat olalı aşağı yukarı dört yüz yıl 
olmuş diyebiliriz (the religion of our time). Açıkçası hem “demos” (people) 
hem de “kratos” (rule) aydınlanma çağının vakarına uygun iki kelimedir. 
Kelime Yunanca’daki anlamını çoktan aşmış görünüyor. Solon onu yasa-
nın elvermediği hiçbir şeye boyun eğmeme olarak tanımlamış. Varsa yoksa 
halk. Kelimeyi, pejmürde etmeye en yakın yerde duruyordu muhterem. 

Onu kimler kimler yerden yere vurmuştur! Aristoteles Politika’da bu ma-
nada aslında çoğunluğun oyuncağı olduğunu tespit etmiştir. İktidarı elinde 
tutanlar kimdir?

Aquinas halkın zorba (opressed) yönetimidir derken niyetini hoş görebiliriz; 
zira o dönemin çarkları başka dönüyordu. İngilizce’de ilk kullanımının XVI. 
yüz yıl olduğunu söyleyen Raymond Williams’tır. Rhode İsland’da 1641’de 
anayasada görülür. Buradaki kullanım artık modern kapitalist dünya ile al-
mış başını yürümüştür. Burke, onun için kusursuz hale geldikçe arsızlaştığı-
nı ifade eder.33 Çünkü o Marx’ın sözünü ettiği dünyayı, silindir edasıyla ezip 
geçmekle kalmamış; insani olan her şeyi bu haliyle ayaklar altına almış-
tır. Çoğunluğun çıkarı fert için zulümdür. Çoğulculuktan bahsetmekse açık 
oturumlardaki gevrek gevrek konuşmaların sahnelendiği tiyatrolara ancak 
malzeme olabilir. Platon ve Aristoteles için aşağılık bir şey olarak tanım-

33. Raymond Williams, Key Words, “A Vocabulary of Culture and Society”, Revised Edition, Oxford 
Üniversity Press, s.93-98.
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lanmasında izonominin 
büyük etkisinin olduğunu 
düşünmeden edemiyoruz. 
Aristoteles için o iyiden 
iyiye bir politeia (cumhuri-
yet)’dır. 

Lars Von Trier, kasaba ah-
lakını (Township moral) 
iyi ve dürüst olandan, ken-
di halindelikten yola çıka-
rarak sözde “özgürlüğün” 
zorbalığı üzerine bir güzel-

lemede bulunmuştur. Özgürlüğe ve istimalete olanca göndermede bulunu-
lurken ne oluyor da bu kasabaya bir haller oluyor? Amerika gibi balon bir 
prensip silsileleri üzerine kurulmuş ülkede demokrasiyi eleştirmek başka-
sıyla ilişki kurarkenki tedirginlik gibidir. 

Grace Wonderland’e adımını atar atmaz ötekidir. Lacancı manada değil; ba-
yağı ötekidir. Kasaba sakinleri Grace’i otoriteleri altına almaya başladık-
larında ise o artık arzunun çok belirgin bir nesnesine dönüşmüştür. Ame-
rika’nın en büyük sorunu başkasıyla kurulan ilişki ve göçmen sorunudur 
demek bir hayli trajiktir. Sükûnet altındaki Dogville nerede uyanır? Gücü-
nün farkında oluşuyla, eylemlerine bulduğu haklı meşruiyet çerçevesinde 
bilinçsiz bir kötüye dönüşür. Lars Von Trier, Tocqueville’yi haklı çıkarta-
cak bir Hobbes Leviathanı34 yaratmıştır. Leviathan veya Livyatan: Tevrat’ın 
Eyüp kitabının kırk birinci bölümünde geçen herkesin gördüm dediği, bili-
yorum dediği deniz canavarıdır. Aslında herkesin gördüm dediği lakin adını 

34. Thomas Hobbes (1588-1679), İngiliz filozof ve siyaset teorisyenidir. O, Opus Magnumu “Leviat-
han”da dini ve dünyevi devletin özellikleri hakkında laik ve doğal bir temel üzerine bina eder. 
Leviathan’da bedeni toplumun insanları tarafından oluşturulmuş yüce kral güneş gibi tepe-
nin ardından doğar. Kılıç ve meşale ile sembolize edilen kral ilahilikten ziyade dünyeviye bir 
gönderme gibidir. Hobbes’in görüşünü millet-devlet yakınlaşmasının dışında düşünemeyiz. 
Meşale bilgeliğe açık bir göndermeyken kılıç ise güvenlik için toplumsal sözleşmeye yakın du-
rur. Bu toplumdaki insanlar, toplum olamayan “homo homini lupus” prensibine dayanır. Yani 
insan insanın kurdudur. Burada elbette pek çok mesele devreye giriyor. Yeni milli devletlere 
yöneliş, şehrin doğurduğu eşitsizlik ve kimin yöneteceği ihtilafı. Toplum güvenden yoksunsa 
birbirinden emin olmayan lakin birbirini yemeye namzet insan alemi ortaya çıkar. Hobbes’in 
eseri köklerini Orta çağın feodal kasvetli diyarlarından alır; aynı zamanda ileride oluşması ke-
sin millet-devlet düsturunu da haber verecek çapta bir eserdir. Hobbes’in eşit ama güvensiz 
insanı ile Dogville’yi yakın bulmaktayız. Kutsaldan yarara doğru yol alan bu devlette doğan 
güneş bundan sonra halesiyle birlikte Grace’tir.
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korkudan fısıltı ile söylediği hâkim devlettir.35  İşte Tanrı-devlet. Sonsuzluk. 
Tahayyül sınırlarının aşıldığı kavramı ve düşüncesi olmayan her yerdelik. 
Amerikalılık için fazlası gerekti. “Devlet benim” düşüncesinden devlet de-
diğin nedir ki; biz siz onlara yöneliş. Dogville’nin toplantıları, 4 Temmuz 
kutlamaları ve kutlu vatandaşlık mefhumu.            

Grace, aslında hiç yardıma ihtiyacı olmayanların yardımına koşarken aynı 
zamanda kasaba rutinine çomak sokmuştur. Yavaş yavaş iyilik ve kötülük 
kavramları ters yüz edilir. Grace kasabaya eskiyi değil gözümüzün önünde-
kilerden dem vuralım dediğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Kör 
adamın pencereleri açıldı. Sadece gözünün gördüğü ile yetinen kasabanın 
da. En yüksek tepeden yansıyan ışık kör eder. Grace kasabada kalır. Lakin 
hiçbir zaman Dogville’nin sakini olamayacaktır. Chaplin’in kendisini öz-
gürlük heykeline zincirlerle bağladığı atmosfer, burada şeffaf evlerin ücra 
köşesinde görünmeden işini halleder. Ne de olsa Tocqueville de ahlaki veti-
reler olmadan özgürlüğün olamayacağını savunmuştur.36

Ötekine karşı şüphe, içten içe kızgınlık, kaygıdan öte bir korku gitgide artar. 
Grace’in çalışma koşulları zorlaşır. Adalet neydi? Yapabileceğin kadar yük. 
Kasabada adalet hatırlanacak en son kavram artık. “Bir kulübede bir saray-
dakinden farklı düşünülür.” diyordu Marx. Şehir adaletsizliğin merkeziydi. 
Kasabayı soran var mı? Arada kalmayı. 

Ferdiyeti buharlaştırmak: Tek tek bireyler için kötü olan, herkesin iyiliğine-
dir. Bireylerin iyiliği için olan, herkesin felaketinedir.37 Dışarısı ve dışlan-
mış kötüdür. 

Şiddetin tırmanması. Şiddete tırmanan bir özgür insanlar topluluğu. Şiddet 
olmaksızın iktidar olamaz.38 Ama çağın şiddeti sözde özgürlüktür. Şiddet 
onun lekesi. İnsanın saflığını yitirişini seyrediyoruz. Tam da burada çağın 
özgürlüğünü yargılar Trier. Kendini bilen biri hakikatte özgür olmadığını da 
anlayacaktır. Özgür olmadığını anlayamayanlar kendisini özgür görecektir. 
Kasaba bedeli Grace’e ödetir. Grace’in çalışma koşulları iki katına çıkar. 

35. “Livyatan’ı çengelle çekebilir misin, Dilini halatla bağlayabilir misin? Burnuna sazdan ip taka-
bilir misin, kancayla çenesini delebilir misin? Yalvarıp yakarır mı sana, Tatlı tatlı konuşur mu? 
Seninle antlaşma yapar mı, onu ömür boyu köle edesin diye?... ( Kutsal Kitap, Eyüp Bölümü 
XLI. Bölüm,I-IV. Ayetler)

36. Alexis de Tocqueville, a.g.e., s.47
37. “Private vices, common good is private goods, common disaster” Slovaj Zizek, Living in the 

End Times, Verso Publishing, London 2010, p. 36 Türkçesi: Ahir Zamanlarda Yaşarken, Metis 
Yayınları, 3.Baskı, çev. Erkan Ünal, İstanbul 2014, s. 63

38. Slovoj Zizek, Gıdıklanan Özne: Politik Ontolojinin Yok Merkezi, çev. Şamil Can, İstanbul 2003, 
s.231.
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Bundan sonra Ademoğlunun yaşaması için iki katı çalışması gerekecektir. 

Liberalizm nedir? Özgürlüğün yaşam iştihası olarak tanımlanmasıdır. Sı-
nırsız ve gerilimli. Rousseau ne demişti? “İnsan özgür doğar.” Peki ne-
den her yerde zincirlere bağlıdır? İnsanı adam etmenin çağında yaşıyoruz. 
Eğitimli, çağdaş, çok para kazanmaya endeksli, eşyaya bağımlı ama özgür 
konformist. Topluluk insanı vicdansızdır. Mahrem ve edep damarları kendi 
üzerinden değil hep başkaları üzerinden düğümlüdür. Zinciri uzun tutulur 
Grace’in. Yaşadığımız şeyin kölelik olarak tanımlanmaması adına hepimi-
zin zincirleri uzundur. Başkalarının bize bakışı Thomas’ın Grace’e bakışı 
kadardır. Rüzgarda kendi ağına dolanmış bir örümceğin verdiği destekten 
ne olur? Suçlar meşrudur. “Benden başka herkes sana sahip oldu.” Lars Von 
Trier intikamını almak isteyecektir. Bizim buluşmamız hakikatin hürriyet 
olarak zuhur etmesinde saklıdır. 

İnsanlar zaaflarımızı güçsüzlük olarak tanımlar. Gücü de tapınılacak Tanrı. 
İnsanı asli manada en çok vuran şeyler meşru çerçevede gelen tecrübelerdir. 
Öncelikle hep meşruiyetin sorgulanması elzemdir. Grace’in babası da tıpkı 
halihazırdaki insanlar gibi dünyayı daha iyi hale getirmenin bir yolu olarak 
şiddeti seçer. Lars Von Trier burada kilit bir noktaya değiniyor ama: kimse 
suçsuz değildir. İdealizm karşıtı, Demokrasi karşıtı, Nietzsche yanlısı Hü-
manizm soslu dilenci dini karşıtı bir Amerikan nefreti tasarlanarak intikam 
tamamlanmıştır. Grace’in merhameti bu yüzden kibirdir. Çünkü iyilik ve 
kötülük ölçümüzü kaçırmaya başladık mı çarmıhla birlikte yürümeye baş-
larız o uzun yolu. Gösterecek yanağımız da kalmaz. Grace’in babası (Tanrı) 
onun rutinini bozacaktır: “Köpeklere pek çok şey öğretilebilir lakin onlar 
her tabiatına göre davrandıklarında bunu yaparsan yani affedersen yol ala-
mazsın.” Çünkü insan sonsuz talepkârdır. Bu manadaki merhamet maraz 
doğurur. Bu kasaba dünya üzerinde olmasaydı, dünya daha iyi bir yer olur 
muydu?  
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Türkiye’de Bilimkurgunun Serencamı:
Bilim ve Teknik Dergisi’nde Bilimkurgu

 Yazar: Harun Reşit Soya ve Martı Esin Şemin

*Bu dünyadan erkenden göçüp giden, genç akademisyen, 

Harun Reşit Soya’nın anısına…

“Modern bilimkurgu, edebiyatın, inatla bizi bekleyen yeniliklerin doğasını,

olası sonuçları ve olası çözümleri ele alan yegâne biçimdir.”

Isaac Asimov

Giriş

Bilim ve Teknik ve Bilim Çocuk der-
gileriyle büyümüş, bilim ve bilim-
kurguya meraklı yazarlar olarak 
böyle bir çalışmaya karar vermek 
çok da zor olmadı. Bilimin soğuk, 
mekanik, duygu, hayal ya da kur-
gudan uzak olduğu; bilimkurgu-
nunsa uydurmaca, içi boş masal, 
işe yaramaz zaman kaybı uğraşlar 
olarak, yanlış olduğu kadar oldukça 
sık telaffuz edilen tanımlarına ve-
rilebilecek belki de en güzel cevap 
olacaktır bilim dergilerinde geçen 
bilimkurgu konusu. Bu çalışma-
da kurgunun içinde bilim arayarak 
acaba ne kadarı bilim ne kadarı 
gerçek ve gerçekleşme ihtimali var 

demek yerine, doğrudan bilimin gözünden bu kurguların yeri, gerçekliği ve 
hepsinden önemlisi değeri nedir sorularını sormanın daha uygun olacağını 
düşündük. Ülkemizde ise bu karşılaştırmayı yapabilecek, bilimi ve son geliş-

98 Gorgon Dergisi

KÜLTÜR BİLİMKURGU



melerini herkese haberdar ederek bu bilgileri genele yayıp, bilimsel ilgi ve 
merakı arttırmayı amaç edinmiş Bilim ve Teknik Dergisi, 1967’den beri her 
ay çıkarttığı sayılarıyla akla ilk gelen süreli yayındır. Ancak tüm bu sorulara 
bir cevap aramaya başlamadan kısaca bilimkurgunun ne olduğu ve tarihsel 
süreçte geçirdiği değişim ve dönüşümlere değinmek gerekir.

1. Bilimkurgu Nedir?

Neredeyse her gün bir yeniliğin piyasaya sürüldüğü, teknolojinin eskimeye 
vakit bulamadan tüketildiği bu zamanda, bilim ve teknolojinin insanoğlunun 
gündelik yaşamı içindeki varlığı onu anlamasından çok kullanması içindir. 
Edebiyat ise insanın, bazen kendi hayatına ve tarihsel geçmişine çok yakın 
temaları ele alırken kimi edebiyat türleri de okuyucuya henüz karşılaşma-
dığı ve belki de hiç yaşamayacağı deneyimleri anlatmak ister. Bu türler içi-
ne korku, fantastik ve hiç kuşkusuz bilimkurgu da girmektedir. Bilimkurgu, 
okuyucu ya da izleyicinin yaşadığı dönem için henüz uzak olan bir bilim-
sel bilinmezlik durumunu anlatır. Çünkü gelecekte yaşanır ve yaratıcısının 
öngörüsüne, yüksek hayal gücüne dolayısıyla onun varsayımlarına dayanır. 
Kurgusu ise fantastik türden (Fantastik türün ana konusu olan mit, efsane, 
büyüler ve peri masalları bilime dayanmaz) bilimi temel almasıyla ayrılır.1 
Özdemir’in tanımlamasıyla bilimkurgu, “Düş ya da kurgu yoluyla oluştu-
rulan, çoğu kez gelecek zamanlarda yer alan, tümüyle günümüzdekinden 
farklı bilimler, teknikler kullanan toplum ve insan yaratan yazın türü.” olarak 
açıklanabilir.2

Bilimkurgu, 20. yüzyılda ortaya çıkışından günümüze -ilk örneklerin tam bir 
edebi kurgusu olmasa da-  çeşitli evreler ve hatta evrimlerden geçmiş, üze-
rinde fazlasıyla tartışılmış ve kendi içinde konu olarak birçok alt dala ayrılan 
bir tür olmuştur. Bilimkurgu edebiyatın oluşmasında 20. yüzyılın bilimsel ve 
teknolojik hızlı gelişmelerinin payı muhakkak çoktur.3 Ama yalnızca güncel 
gelişmelerin yarattığı merak ve heyecandan doğmamıştır. Duru bunu şöyle 
açıklar: “İnsanların düşe, olağanüstülüğe, doğa-dışı olaylara düşkünlüğünü 
unutamayız… Hepimiz masallarla büyüdük. Acayip olayları, değişik ülkeler-
de olup bitenleri yalan da olsa, uydurma da olsa dinlemek merakı vardır 
insanda...”.4 İşte tarih boyunca insanın içine işleyen bu merak, korku, hayal 
gücü ve düşün; 20. yüzyıla gelindiğinde o güne kadar insanın keşfettiği, öğ-
rendiği ve ilerlettiği her şeyden sözün kısası bilimden ve teknolojiden de 
etkilenerek yeni bir yazın fikrine yol açmıştır.

1. Baudou, 2005: 11
2. Özdemir, 2014: 58
3. Özdemir, 2014: 60
4. Duru, 1973: 334
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Bu yeni yazın türünün ismini veren kişi ise mucit, yazar ve dergi yayımcısı 
Hugo Gernsback’tir. Aslen Lüksemburglu olan Gernsback Amerika’ya göç 
etmiş, hayatını radyo ve elektrik ile ilgili buluşlardan kazandığıyla idame et-
tirirken 1908 yılında Modern Electrics adını verdiği ve içinde “bilimin harika-
ları”nı anlatacağı makaleleri yayımlayacağı bir dergi kurmuştur. Bu makale-
lerde ise bilim ve teknikteki gelişmelerden faydalanarak kurguladığı gelecek 
dünyayla ilgili düşüncelerini yazmıştır. Tarih 1911 yılını gösterdiğinde ise 
hikâyesi 27. yüzyılda geçen; o yılların gündelik hayatını televizyon, radar ya 
da içecek otomatları gibi aletlerle anlattığı Ralph 124C 41+ adlı romanını 
Modern Electrics dergisinde tefrika olarak yayımlamaya başlar.5 Gernsback 
daha sonra Wonder Stories: The Magazine of Prophetic Fiction adıyla yeni 
bir dergi kurmuş ve The Scientific Adventures of Baron Munchausen baş-
lığıyla aynı türde kurgusal hikâyeler yazmış ve düzenli olarak Science and 
Invention sayfalarında “scientific fiction” olarak adlandırdığı metinler top-
lamıştır. 1924-1926 tarihleri arasında kuruluş ismi Scientifiction olan fakat 
Amazing Stories adıyla satışa çıkarılan bir dergi daha kurmuştur.6 Gernsba-
ck’in yazmasının altındaki en büyük itkilerden biri bilimin kullandığı ağır dili 
anlaşılır hale getirerek halkı gelmekte olan gelecekle ilgili bilgilendirmekti. 
Bu sebeple onun romanları içerisine okunmasını kolaylaştırması için ede-
bi kurgu serpiştirilmiş bilimsel yazılar gibidir. Gernsback’e göre bilimkurgu 
“bilimsel olgular ve kehanetlerle karışmış, düşsel, sürükleyici bir öykü”dür.7 
Bilimkurgunun 1930’lu yıllardaki bu saf bilimci dönemine ise ‘Altın Çağ’ adı 
verilmiştir.8 

Science-fiction terimi ilk olarak Gernsback tarafından kurulan Science Won-
der Stories dergisinin ilk sayısının sunuş yazısında yer almıştır. Bu terim Ger-
nsback’in editörlüğünü yaptığı Amazing Stories, Pulp Magazines ve Wonder 
Stories dergilerinin başarıları sayesinde edebiyatın bu yeni yazın türünü ta-
nımlayacak ve karşılayacak sözcük grubu olmuştur. Amazing Stories dergisi 
yayın hayatı boyunca Jules Verne ve H. G. Wells ve Edgar Allan Poe gibi 
yazarların birçok yazısını yayımlamıştır.9 Bu yazarlardan Jules Verne’in Aya 
Seyahat, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, Seksen Günde Devriâlem gibi 
eserleri ile H. G. Wells’in Görünmeyen Adam, Ayda İlk İnsanlar’ı ve Aldous 
Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sı; adı geçen tüm bu yapıtlar bilimkurgu türünü 
temellendiren ilk eserler olarak kabul edilmektedir.10

5. Baudou, 2005: 7
6. Baudou, 2005: 8; James ve Mendlesohn (Ed.), 2012: 32; Seed (Ed.) 2008: 27.
7. Baudou, 2005: 8
8. Gürsoy, 1991: 19
9. Baudou, 2005: 8; James ve Mendlesohn (Ed.), 2012: 33; Seed (Ed.), 2008: 62
10. Duru, 1999: 6; James ve Mendlesohn (Ed.), 2012: 24; Özdemir, 2014: 60
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Science-fiction tanımının aslında, bu tanımdan önce var olan bir türü isim-
lendirmesi bakımından ilginçtir. İlk bilimkurgu kategorisine giren eserlerin 
yazarları, yaşadıkları dönemlerin anlayışı gereğince böyle bir sınıflandırma-
ya ihtiyaç duymamıştır. Zira Hugo Gernsback’e dek ne böyle bir tanım vardı 
ne de bu tanıma zemin oluşturacak düşünce ve bilimsel gelişmeler. Yine 
de ilk bilimkurgu yazarı, işlediği konular bakımından Samsatlı Lucianus (MS 
150) olarak kabul edilmiştir.11 Yazar Olmuş Bir Öykü adlı öyküsünde Ay’a ve 
Gezegenlere hayali bir yolculuğu anlatır. Bu öykünün kahramanları gemiyle 
Cebelitarık boğazından okyanusa açılmışken şiddetli bir fırtınayla Ay’a fırla-
tılır. Burada Aylılar ve Güneşliler arasında geçen savaşa tanık olup onların 
öykülerini dinlerler, çeşitli maceralar yaşadıktan sonra dünyaya geri döner-
ler. Bilinen o ki Lucianus uzaya çıkmayı düşleyen ilk eseri yazan kişidir.12 An-
cak bu eserin yazılmasının altındaki temel sebep Herodotos ve Homeros ile 
alay etmek ve döneminin birtakım yazarlarına takılmak istemesidir; yazarın 
derdi geleceğin dünyasına ait bir tasarım oluşturmak değildir.13

Bilimkurgu temaları Lucianus’tan sonra gelişen bilim ve teknolojiyle bir-
likte zamanla çoğalmıştır. Fakat yine en çok tercih edilen konu uzay, uzay 
yolculukları, uzayda geçen savaşlar ve yeni gezegenler-yaşamlar keşfeden 
insanlıkla ilgilidir. Bunun haricinde ise zamana egemen olan geçmişi ya da 

geleceği yönlendiren insanı, makine, bilgisayar veya robotları ve geleceğin 
insanına ait hayali bir dünyayı konu edinir.14 Bilimkurguda uzay teması, yıllar 
içinde bu türün kapsamı için eksik bir anlatım olmuştur; bugünkü anlamıy-
la bilimkurgu “…yaşadığımız fiziki dünyadan kendini kurtarma özgürlüğünü 
gösteren edebiyatlardandır.”.15 Bu tanımla birlikte denebilir ki bilimkurgu 

11. Selçuk, 2009: 79
12. Duru, 1973: 339; Gürsoy, 1991: 12; Selçuk, 2009: 79
13. Duru, 1973: 339; Gürsoy, 1991: 12
14. Özdemir, 2014: 58 
15. Baudou, 2005: 10
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kendisine yalnızca uzayı, yıldızlar arası savaşları ya da insanların ürettiği 
makinelerin bir müddet sonra insanı yönetebilecek güce gelmesini, kısaca 
baskın konu olarak hayali teknolojiyi işlemez. İnsanı ve insanın varoluşunu, 
doğasını ve toplumu da kendine konu edinir. İnsanı, alternatif bir toplum 
yapısını, dünyayı ve doğayı konu alan en bilinen bilimkurgu eserlerinden biri 
Mülksüzler ve aynı ölçüde bilinen yazarı Ursula K. Le Guin; insan ve toplum 
temalı bilimkurgunun en önemli yazarlarındandır. Fakat Le Guin’de bilim-
kurgu mümkün olan ve olmayan, aynı zamanda da fantastik denebilecek bir 
sürü farklı temanın aynı anda işlenmesi onu diğer bilimkurgu yazarlarından 
farklı kılar.16

Bilimkurgu edebiyatında işlenen konu, hayal gücüyle oluşturulsa da temel 
fikrini bilimden alır. Her bir kurgusal öğenin güncel bilimsel süreçte icat edil-
miş ya da keşfedilmiş olması gerekmeden olay örgüsünü kurgular. Ama bu 
demek değildir ki gelecekte bir bilimkurgu eseri, yazarının tasarladığına ya-
kın bir şekilde yaşanmasın. Bu gerçekleşmelerinin örnekleri de çoktur; Jules 
Verne, H. G. Wells ve Arthur C. Clarke’ın eserlerinde olduğu gibi. Bu durum 
bilimkurgu yazarlarındaki gelecek görüşünün, feraset ve imgelemin ne ka-
dar yüksek olduğunu eserlerin yazımından çok sonra; kurgular gerçekleşti-
ğinde ortaya koymuştur.

2001: Bir Uzay Destanı serisi ve Çocukluğun Sonu gibi klasikleşmiş eserle-
riyle bilimkurgu edebiyatın öncü isimlerinden Arthur C. Clarke (1917-2008), 
bilimkurgu edebiyatı anlatırken “Bilim-kurgunun yayılması insanlığın ge-
leceği açısından çok yararlıdır.” demiştir.  Çünkü Clarke’a göre bilimkurgu, 
bilim insanlarının ufkunu açabilen ve bilimin yararına hizmet edebilen bir 
türdür. Sadece bilim adamlarını heveslendirmekle kalmaz halkın içinde-
ki bilim merakını da ortaya çıkarır. Halkın bilime duyduğu ilgi ise ülkelerin 
yöneticilerinin de bu konuya eğilmeleri ve bilime destek vermeleri için bir 
itki oluşturur. Clarke, bilimkurguyu diğer edebiyat türlerine göre her zaman 
daha iyimser ve olumlayıcı olarak tanımlar.17

Endüstri Devriminden sonra hızla gelişmeye devam eden bilim ve teknoloji, 
insanoğlunun aklına yeni boyutlar ve bakış açıları kazandırmıştır.18 Yüzyıllar 
boyu birer giz olarak kalan, çoğu kez de üstü örtülen ve yasaklanan birçok 
sorunun çözümlenmesi, insanoğlunun zihninde alışılmamış meraklar uyan-
dırmış ve hatta onu kaygılandırmıştır. Bu gelişimin bir sınırı var mı? İnsanın 
geliştirdiği teknoloji sonunda insanlığın yıkımı olur mu? Soruları yazarların 
önsezileriyle edebi bir biçime kavuşunca ortaya çıkan bilimkurgu edebiyatı 

16. Gürsoy, 1991: 16
17. Ekem, 1992: 72
18. Özdemir, 2014: 149
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ve sonrasında bilimkurgu sineması, 20. yüzyılın doğurduğu iyi ve kötü bir-
çok şey içinde insanlığa olası gelecek hakkında fikir vermesiyle daimî olarak 
iyi tarafta kalacaktır.

2. Bilim Teknik Dergisi’nde Bilimkurguyu Konu Edinmiş Makaleler

Araştırma konumuz için araştırma nesnesi olarak Bilim ve Teknik Dergisi se-
çildikten sonra ilk sayısı 1967 yılının Ekim ayında basılan derginin araştırma-
nın yapıldığı tarih olan 2018 Aralık tarihine kadar geçen sürede toplam 613 
sayı yayımladığı belirlenmiştir. Bu sayılar içinde bilimkurguyu ilgilendiren 
toplam 95 başlık tespit edilmiş, araştırma kapsamında hepsine ulaşılama-
yacağı için dergiyle birlikte çıkarılan ekler makaleye dâhil edilmemiştir. Aşa-
ğıdaki açıklamada sırasıyla 95 makalenin yazarı, başlığı, konusuve tarih-ayı 
içeriği ile birlikte belirtilmiştir. Sonraki alt başlıkta ise 95 makale arasından 
Türkiye’de bu konunun işlenişini örneklemek amacıyla seçilmiş yazılar kısa-
ca özetlenmiştir. Bu yazılar; doğrudan bilimkurguyla ilgili olması, tarihi geli-
şim içinde dikkat çekici bilgiler içermesi ve bir bilim dergisinde ele alınışına 
göre emsal olacak şekilde tercih edilmiştir. Seçilmiş makalelerde bazı isim-
ler ve söylemler olduğu gibi alınmış, bu sebeple aynı ifade farklı isimlerle 
farklı yerlerde kullanılmıştır. Bilimkurgunun; tarihsel süreçte değişen adlan-
dırılma, yazım şekli (hayal-bilim, bilimkurgu, bilim-kurgu gibi) ve bugün için 
gerçekleşmiş ancak makalenin yazıldığı zamanda gerçekleşmemiş ve ger-
çekleşmesi mümkün görünmeyen konuların o zamanın diliyle açıklanması 
gibi. Bunun nedeni ise döneminin dili bozulmadan aktarılmak istenmesi ve 
bu durumun farklı alanlarda yeni çalışmalara zemin hazırlama potansiyeli-
dir. Bu açıklamadan sonra Bilim ve Teknik Dergisi’ne konu olmuş bilimkurgu 
konulu başlıklar, yazarları ve yılları kısaca şöyledir:

• Charles Noel Martin tarafından yazılan “Jules Verne’in 9 Yanlışı” adlı 
yazıda Verne’in eserleri bilimsel bir gözle değerlendirilmiştir. (Yıl 1969-08)

• Toygar Akman “Hayal-Bilim Yazarı, Fizik Bilgini Arthur C. Clarke” adlı 
yazısında yazar C. Clarke’ı ve bilimkurguyu tanıtmıştır. (Yıl 1975-06)

• Oleg Moroz “Zaman Geriye Akabilir Mi?” adlı yazısında Camille Flam-
marion’un Lumen adlı eseri üzerinden zaman yolculuğu üzerine görüşleri 
açıklamıştır. (Yıl 1978-01)

• Dorothy Crook “Bilmediklerimiz: Dr. Isaak Asimov ile Bir Konuşma” 
başlıklı röportajında uzay programı, başka gezegenlere yerleşme, telekomü-
nikasyon, enerji ve çevresel felaketler ile ilgili sorularını Asimov’a yönelt-
miştir. (Yıl 1978-06) 
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• Mark Davidson ve Nirmali Ponnamperuma “Dünyanın En Ünlü Bi-
lim-Kurgu Yazarıyla Bir Konuşma” adlı röportajda yazarlar bilimkurgu, gele-
cek, uzay ve dünya dışı yaşamlar üzerine Arthur C. Clarke’a sorular yönelt-
mişlerdir. (Yıl 1978-06)

• Toygar Akman “Günümüzün Yaratıcı Gücü: Hayal-Bilim” adlı yazısında 
bilimkurgunun ne olduğunu, önemini ve yararlarını yazarlardan örneklerle 
savunmuştur. (Yıl 1978-08)    

• Toygar Akman “İlginç Hayal-Bilim Yapıtları” adlı yazısında Asimov, Ed-
mond Hamilton, Philip K. Dick ve J. Strike’nin ilginç eserlerini tanıtmıştır. (Yıl 
1978-09)

• Thomas Fleming “Atlantis-Kayıp Belde” başlıklı yazısında Platon’un Ti-
meaus diyaloğundaki iddiaları, Alman mühendis Otto Heinrich Muck’un ‘The 
Secret of Atlantis’ kitabında nasıl savunduğunu açıklar. (Yıl 1978-12) 

• Celme Bulca “Bilgisayar Dünyası, Hayal-Bilim, Beklentiler ve Gerçek” 
başlıklı yazısında bilimkurgu ve bilgisayar teknolojileri üzerine beklenti ve 
gelişmeleri bilimkurgu edebiyatındaki örnekleri ile açıklamıştır. (Yıl 1979-
01)

• Abdullah Çaltılılar tarafından Spectrum’dan çevrilen “Bilim-Kurgunun 
Önemi” adlı yazı bilimkurgu, ütopya, distopya, mitoloji ve gelecek üzerine-
dir. (Yıl 1979-04) 

• Toygar Akman “Neden Hayal – Bilim” başlıklı yazısında hayal gücünün, 
yaratıcılığın bilim üzerindeki etkisini ve bilimkurgunun kelime anlamını tar-
tışmıştır. (Yıl 1979-04)

• Toygar Akman “Sibernetik Uzay Varlıkları İle İlişkiyi Sağlayabilecek 
Mi?” başlıklı yazısında uzaylılar ile teması, dili, uyduları, iletişimi ve bu ko-
nularla ilgili bilimkurgu eserlerini açıklamıştır. (Yıl 1979-12)

• Celme Bulca “Gelecekte Enerji” adlı yazısında bilimkurgunun konu et-
tiği enerji kaynaklarının, petrol kökenli yakıtların tükenmesiyle gerçeğe dö-
nüşme ihtimalini açıklamıştır. (Yıl 1979-12)

• Bülent Otuz “Asimov’un 2020’ye Bakışı” başlıklı yazısında gelecekte 
yaşanabilecek enerji krizine karşı uyarır ve alternatif önlemler sunar. (Yıl 
1981-10)

• Dominique Leglu “İnsanın Yok Oluşundan Sonra: Geleceğin Hayvanla-
rı” adlı yazısında ‘Geleceğin Hayvanları’ adlı kurgu-paleontoloji türü kitabın 
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yazarı Dougal Dixon’ın kurguladığı 50 milyon yıl sonrasının dünyasını anlatır. 
(Yıl 1982-05)

• Aydın Sezginer “Asimov Yanıldı Mı?” başlıklı yazısında güneş enerjisi, 
uzay programları ve bilimkurgu üzerine düşünceleri aktarmıştır. (Yıl 1982-
07)

• Serap Akpınar’ın Discover’den çevirdiği “E.T.’yi Gözümüz Nereden Isı-
rıyor” başlıklı yazısı uzaylı tasvirlerinin insansal olmasının bilimsel temelle-
rini açıklıyor. (Yıl 1987-04)

• Gökhan Tok “Geçmişin Masalından Geleceğin Gerçeğine… Çağdaşımız 
Bilimkurgu” başlıklı yazısında bilimkurgunun tarihçesi, magazini, sinemaya 
uyarlanması ve gerekliliğini türünün en önemli örnekleriyle geleceği tasar-
lamanın anahtarı olarak açıklamıştır. (Yıl 1996-06) 

• Bülent Akkoç “Bilimkurgu” başlıklı yazısında bilimkurgunun hakkettiği 
yerde olmadığı düşüncesini savunmuştur. (Yıl 1996-06)   

• Can Abanazır “Geleceğin Edebiyatı” başlıklı yazısında bilimkurgu ülke-
mizde yeteri kadar tanınmasa da geleceği tasarladığı için en önemli edebi 
tür olacağını belirtmiştir (Yıl 1996-06)   

• Orhan Kural “Bilimsel(imsi) Masallar” başlıklı yazısında bilimkurgu 
edebiyatın, bilim ile masalı birleştirdiği ölçüde kaliteli yapıtlar olacağı dü-
şüncesini savunmuştur. (Yıl 1996-06)

• Sezar Erkin Ergin “Türkiye’de Bilimkurgu” başlıklı yazısında bilimkur-
gunun ülkemizde 1950’lerde çizgi roman ve sinema filmleriyle başlayan 
macerasının TV dizileri ve kitaplarla devam eden serüvenini aktarmıştır. (Yıl 
1996-06)

• Gökhan Tok “Bilimkurgunun Ana Temaları” adlı yazısında ana temalar 
olarak gösterilen: deprem, kıtlık, seller, gök taşı çarpması, nükleer savaş ve 
makineler ile girilen mücadeleleri konulardan örnekler ile açıklamıştır. (Yıl 
1996-07)

• Can Abanazır “Zamanda Yolculuk” başlıklı yazısında H. G. Wells’in baş-
lattığı zaman makinesi ile yolculukların bilimkurgudaki türleri ve örneklerini 
açıklamıştır. (Yıl 1996-07)

• Gökhan Tok “Gerçekleşen Düşler” adlı yazısında bilimkurgu eserle-
rinde yapılan gelecek tahminlerinden gerçekleştirilenleri çeşitli örneklerle 
(Ay’a gitmek gibi) açıklamıştır. (Yıl 1996-08)
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• Gökhan Tok “Küçük Yeşil Adamlar” adlı yazısında uzaylılarla iletişim, 
Ay ve Mars yolculukları konu edinmiştir. (Yıl 1997-08)

• Evans Arthur B. ve Miller Ron “Yanlış Tanınan Dahi Jules Verne” başlık-
lı yazılarında Verne’in hayatı ve eserlerini tanıtmışlardır. (Yıl 1997-08)

• Gökhan Tok “Geleceğin Dünyası” başlıklı yazısında geleceği dilbilimsel 
olarak tahmin etme ve uzayı kolonileştirme ihtimalleri üzerine düşünceleri 
açıklamıştır. (Yıl 1998-09)

• Gökhan Tok “Bilimkurguda Felaketler” başlıklı yazısında bilimkurgu 
edebiyatın kitlesel yok oluşlar üzerine uyarılarını ve çözüm önerilerini açık-
lamıştır. (Yıl 1998-11)

• Gökhan Tok “Bir Zamanlar Bilimkurguydu…2000” adlı yazısında bilim-
kurgu eserlerinde 2000’li yıllar için geçen ihtimalleri ve tahminleri tartışmış-
tır. (Yıl 1999-01)

• Gökhan Tok “Umutla Yıldızlara” başlıklı yazısında insanlığın uzay ma-
cerasında bilimkurgunun yerini ve önemini tartışmıştır. (Yıl 1999-02)

• Gökhan Tok “Değişen Zamanlar Değişen Düşler” başlıklı yazısında bi-
limkurgunun tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimleri açıklamıştır. (Yıl 
1999-03)

• Gökhan Tok “2000’li Yıllar İçin İnsanlığın Ortak Dileği Silahlara Veda” 
başlıklı yazısında bilimkurgu, sinema ve nükleer savaş üzerine düşüncelerini 
ifade etmiştir. (Yıl 1999-04)

• Raşit Gürdilek “Biyonik Geleceğimiz” adlı yazısında biyoloji ve elekt-
roniğin birleşimi cyborgların bilimkurguda işlenme örneklerini açıklamıştır. 
(Yıl 1999-10)

• Science’da yayımlanan “Bilimkurgu Okuyun Kazanın” haberinden bir 
çeviri. Bu habere göre Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın bilimkurguya destek ver-
meye başlamış. (Yıl 2000-08)

• “Bilim Örgütlenmeleri… ODTÜ Bilimkurgu Ve Fantezi Topluluğu” baş-
lıklı haberde ODTÜ Bilimkurgu Ve Fantezi Topluluğu tanıtılmıştır. (Yıl 2002-
04)

• “Bilimkurgu Öykü Yarışması” başlıklı haberde Türkiye Bilişim Derne-
ği’nin düzenlediği öykü yarışması bildirilmiştir. (Yıl 2005-07)
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• Gökhan Tok “Işınla Beni” adlı yazısında bilimkurgu yapıtlarında geçen 
ışınlanma fantezisinin fizik teorilerini ile imkanını tartışmıştır. (Yıl 2007-01)

• Elif Yılmaz “Olanaksız Sinema” adlı yazısında bilimkurgunun sinemaya 
uyarlaması üzerine çeşitli örnekler vermiştir. (Yıl 2007-01)

• “Yapay Zekâ” başlıklı haberde Hollywood’un bilimkurgunun önemli 
konularından olan yapay zekayı işlediği örnekler ve bunların gerçekleşme 
ihtimali ele alınmıştır. (Yıl 2007-01)

• Gökhan Tok “Dünyadışı Yaşamı Oluşturalım-Dünyadışı Yaşamı Düşle-
yin” başlıklı yazıları dört ay boyunca devam eden kurgu, öykü oyunudur. (Yıl 
2007-03, 04, 05, 06)

• “Bilimkurgu Öykü Yarışması” başlıklı haber Türkiye Bilişim Derneği’nin 
düzenlediği öykü yarışmasını bildirmektedir. (Yıl 2011-06)

• Özlem Kılıç Ekici “Bilimkurgu Değil Gerçek: Zombi Karıncalar!” adlı ya-
zısında Brezilya’da keşfedilen bir karınca türü ile ilgili bilgiler aktarmıştır. (Yıl 
2011-06)

• Emre Sermutlu’nun “İğne Deliğinden Gelecek” adlı serisi 2014 yılının 
Eylül, Kasım ve Aralık; 2016 yılının da Ocak, Nisan ve Mayıs sayıları hariç 
2014 Ocak-2017 Aralık sayıları arası toplam 42 sayıda yayımlanmış olan kısa 
bilimkurgu öykülerinden oluşmaktadır.(Yıl 2014-2017) 

• Elif Zehre Arslan “Bilimkurgudan Gerçeğe” başlıklı yazısında bir inter-
net sitesinin haberini paylaşmıştır. (Yıl 2016-05) 

• Levent Daşkıran “Oyun Veya Bilimkurgu Projeleriniz İçin Müziğiniz Ha-
zır” başlıklı yazısında bir müzik programının haberini paylaşmıştır. (Yıl 2016-
08)

• Tuba Sarıgül “Lazer Silahlar Bilimkurgudan Gerçeğe Neden Dönüşe-
miyor?” adlı yazısında lazer teknolojisi ve bilimkurguyu konu almıştır. (Yıl 
2017-07)

• Gürkan Caner Birer “Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı yazısında Isaac 
Asimov’un Durağan Döngü adlı eserinde geçen Robot Yasaları’nı gelecekte-
ki olası robot davranışlarına örnek olarak göstermiştir. (Yıl 2018-01)

• Erman Akdoğan “Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak” adlı yazısında Ter-
minatör ve Matrix filmlerindeki bilimkurgunun, yapay zekanın ilerlemesiyle 
gerçekleşme ihtimaline değinmiştir. (Yıl 2018-02)
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• Gürkan Caner Birer “Nihayet Uçan Arabalara Kavuştuk” başlıklı yazı-
sında Geleceğe Dönüş filmlerindeki uçan arabaların günümüzde olması ih-
timalinden bahsetmiştir. (Yıl 2018-09)

• Yener Coşkun ve Esra Alp “Finansal Piyasalarda Makinelerin Yükselişi: 
Finansta Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı yazılarında bilimkurgu filmlerin-
deki uçan araçlar ve süper güçlü insan-robotların gerçek olabileceği düşün-
cesini örnek olarak göstermişlerdir. (Yıl 2018-05)

2.1. Bilim Kurguyla İlgili Seçme Makale Özetleri

Dünyanın En Ünlü Bilim-Kurgu Yazarıyla Bir Konuşma (1978-06), Mark Davi-
dson ve Nirmali Ponnamperuma, Science Digest’ten:

Bu makale Yıldız Savaşları ve Üçüncü Sınıftan Bir Karşılaşma gibi kitapla-
rıyla bilim-kurgu ya da hayal-bilim (birlikte kullanılmışlardır) edebiyatının 
yeniden doğmasını sağlayan Arthur C. Clarke ile yapılan bir görüşmeyi konu 
alır. Clarke, bilimkurgunun önemi ve gereklilikleri hakkında görüşlerini ifade 
eder. İnsanları bilime teşvik ve öğreticiliğinin başarısından, bilimkurgu sa-
yesinde bilime yönelmiş insanlardan hatta kendi kitabını okuyarak astronot 
olmaya karar vermiş kişilerden bahseder. Bilimkurgunun iyimserliğinden, 
insanların ruhsal sağlığına da hizmet ettiğinden ve geçmişe göre geleceğin 
daha iyi olacağına inancından söz eder. Ayrıca Amerika gibi devletlerin rad-
yo astronomi deneylerini hak ettiği gibi devam ettirmesi halinde dünya dışı 
zeki yaşamla irtibatın kaçınılmaz olduğunu ve bu karşılaşmanın kötü olma-
yacağını belirtir. Öyle bir gelişme kat eden uygarlıkların içlerindeki kötülük-
leri de yenmeleri gerektiğini belirtir, hurafeler yerine bilimi tercih ettiğini bu 
yüzden bilimkurguyu çok sevdiğini söyler.

Günümüzün Yaratıcı Gücü: Hayal-Bilim (1978-08), Toygar Akman:

Bilimsel araştırmalarda bilimsel yetenek kadar yaratıcılık da önemlidir. Bil-
mek yaratıcı güç olmadığında hiçbir öneme ve orijinalliğe sahip değildir. 
Hayal gücü geleceğe dönük olduğunda başarılı olacaktır. Hatta zamanın 
ulaştığı çizgi geride kalmış olabilir. İşte burada hayal gücü devreye girer, 
uygun laboratuvar olmadığı için yazar hikâyeleştirir ‘geleceğin dünyası’nı. 
Böylece ‘science-fiction’ yani ‘hayal-bilim’ ‘kurgu-bilim’ ortaya çıkar. Oysa 
eski çağlarda bilim ve teknikten uzak insanlar açıklayamadığı düşünce ve 
tasarıları melek, şeytan, tanrısal unsurlarla resmetmiştir. Bilim-kurgunun 
eğitime dâhil edilmesi gerekliliği üzerinde duran yazar, çeşitli ülkelerden ör-
nek vermiştir. Hatta gençlere bilimi sevdirdikleri için ilk bilim-kurgu dergisini 
çıkaran Hugo Gernsback ve roketlerin gelişimine katkı sağlayan yazıları ile 
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Willy Ley’in adları Ay’ın karanlık yüzünün keşfi sonrası önemli kişiler olarak 
kraterlere verilmiştir. Bunlar hayal-bilimin önemine ve bilime katkısına so-
mut örneklerdir. Kısacası yazara göre bilim ve yaratıcılığın birleştiği alandır 
bilim-kurgu.

İlginç Hayal-Bilim Yapıtları (1978-09), Toygar Akman:

Gerçek ‘science-fiction’ romanlarının gücü, bilimsel verilerden esinlendiği 
ölçüde gelir, yoksa sadece masal olarak kalır. Asimov’un kitaplarından ör-
nekler veren yazar Kan Damarlarında Yolculuk eserindeki hatalı yorumları 
ve Kainatın Fatihi, Çelik Mağaralar, Robotlar adlı eserlerinde yaptığı yerinde 
tespit ve tahminleri açıklar. Akman devamında, Edmond Hamilton’un Ölüm-
süzler Ülkesi Althar, Philip K. Dick’in Yaratılan Dünya ve J.Strike’nın Kutsal 
Gezegen isimli hayal-bilimin en ilginç olan örnekleri hakkında kısa bilgiler 
verir.

Bilgisayar Dünyası, Hayal-Bilim, Beklentiler Ve Gerçek (1979-01), Yük. 
Müh. Celme Bulca:

Yazar tarafından bilim ve teknoloji dünyasının tarihte yaptığı sıçramaların 
belki de en büyüğü olarak gösterilen bilgisayarlar ve yapay zekânın geleceği 
nokta yazının ana konusunu oluşturur. Kısaca tarihinden bahsedilen bilgi-
sayarların 2. Dünya Savaşı sonrası hayatımıza girerek her geçen gün daha 
fazla iş yapabildiği, neredeyse o zamandan hayatın her alanına hitap etti-
ği bildirilmiştir. Yapabileceklerinin sınırları tartışma konusu olan bilgisayar, 
hayal-bilim romanlarının da vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş; yazarın 
zamanı için bile birçok kurgu gerçekleşmiş, belki de daha niceleri gelecekte 
gerçekleşme umudunu taşımaktadır. Ülkemizde az tanındığını düşündüğü 
hayal-bilim konusunu açıklayan yazar sadece ülkemizde Jules Verne’in ta-
nındığını oysa H. G. Wells, Philippe V. Rivages, Ray Bradbury, Frederik Pohl, 
Isaac Asimov, Douglas R. Mason gibi birçok önemli yazarın olduğunu vur-
gular. Jules Verne örneğinde hayal-bilimin daha o zamanlar birçok şeyi tah-
min ettiği bilindiği için, bilgisayarların gelişmesi, yapay zekâ hatta bunların 
dünyayı ele geçirmesi gibi konuları tartışma konusu yapar. Henüz o kadar 
akıllı makineler icat edilmemiş olsa da bilgisayarların asla basit bir hesap 
makinesi olmadığını anlatan yazar, verdiği satranç oyunu örnekleri üzerin-
den bilgisayar teknolojisinin kat ettiği mesafeyi ve potansiyelleri anlatır. 

Bilim-Kurgunun Önemi (1979-04), Çev: Abdullah Çaltılılar, Spectrum’dan:

Bu makalede, tüm bilimsel gelişmeler sonunda vahiyler ve kişisel kurtulu-
şun yerine bilimkurgunun geçtiği vurgulanır. 19. yüzyılın bilimsel akılcılığı 
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sayesinde dinsel mitler yerine, bilimi günlük yaşama indirgeyen bilimkurgu-
nun 1920’ler ortasında popüler Amerikan dergileri sayesinde ayrı bir türe 
dönüştüğü açıklanmıştır. Yazarlar bu erken devirde teknolojinin daha iyi bir 
dünya yaratacağı inancındadır. Ancak 2. Dünya Savaşı’nın yaşanmasıyla bu 
inanç büyük ölçüde yitirilmiş, Aldous Huxley’in Brave New World’ünde19 ol-
duğu gibi nükleer güç yüzünden gelecek kaygısı ortaya çıkmıştır. 1950-1960 
yılları arasında bilimkurguya katastrofik ögeler hâkim olmuştur. 

Frederik Pohl ve Cyril Kornbluth’un The Space Merchants’ında geleceği rek-
lam şirketleri yönetir, Pohl ve Lester del Rey’in Preferred Risk kitabında si-
gorta şirketlerinin popülerleşmesi, James Gunn’ın The Joy Makers’ında ise 
belirli bir kesimin gününü gün etmesi örnekleri verilmiştir. Hepsinin ortak 
noktasını ise teknolojik nimetlerin halka yayılmaması ve toplumun aldatıl-
makta olmasıdır. Ancak insanların her zaman umudu vardır ve tutunacak yeni 
dallar ararlar. Uzay yolculukları hayalinin bizzat uzay programları tarafından 
yanlışlanması sonucu insanlar kendilerine psikolojik kurtuluş yolları aramış-
tır. En önemli örnek olarak Süpermen’in tarihsel dönüşümü gösterilmiştir. 
1940 öncesi toplumda yeri olmayan ve tehdit olarak sunulan kahraman im-
gesi 1940 ve 1950’lerde dönüşüme uğrayarak, yeni bir bilinç düzeyine ulaş-
mıştır. Ayrıca Wells’in War of the Worlds20 örneği gibi ‘yabancı’ figürü özel-
likle 1930’lar sonuna kadar düşman imajına sahipken 1950’lerde acımasız 
işgalci insanlar tarafından zulme uğrayan azınlıklara dönüşmüştür. Yabancı, 
insanın yanlışlarını görmesini sağlayan daha yaşlı, akıllı, ahlaklı bir yol gös-
terici kılığına girmiştir. Oysa yazar, bu yeni umutların bilime saygı duyulsa da 
bilim-kurgunun yaptığı bir hile olduğunu söylemiştir. Tüm kurtuluş inançları 
gerçekçilikten uzak, toplumsal yararlılık açısından değerlidir. Umutlar ger-
çekleşmese bile düşünce ve hareketlerimizi değiştirme olanağı verir. Süper-
men gibi makineler örneği de bilimkurguda bu doğrultudadır. 1920’lerde 
makineler harikalar yaratan araçlar olarak giriş yapmış; 1940’larda robotlar 
ehlileşip Asimov ile ‘robot yasaları’ sayesinde yarı insansı kişiliğe bürünmüş-
tür. Hiroşima sonrası makinelere duyulan şüphe, 1945’ten 1960’lara kadar 
çatışma ve düşmanlık öykülerini popülerleştirmiştir. Asimov’un That Thou 
Art Mindful of Him ve The Bicentennial Man’inde olduğu gibi insan olmaya 
çalışan robotlar ya da Olof Johansson’un The Great Computer’indeki dün-
yayı ele geçirmeye çalışan bilgisayarlar bunun birer örneğidir.

19. Türkçesi, Cesur Yeni Dünya, çev. Ümit Tosun, İthaki Yayınları.
20. Türkçesi, Dünyalar Savaşı, çev. Ali Kaftan, İthaki Yayınları.
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Sibernetik Uzay Varlıkları İle İlişkiyi Sağlayabilecek Mi? (1979-12), Toygar 
Akman:

Güneş Sistemimiz içindeki gezegenleri tanımak için uydular gönderiyor, dı-
şındaki sistemler içinse çeşitli teknikler ve araçlar geliştirmeye çalışıyoruz. 
Akman’a göre belki de asıl aradığımız zeki yaşam biçimleri ve onlarla temas 
halinde soracağımız sorular, öğrenebileceğimiz cevaplardır. Yalnız Uzay Yolu 
serisinde olduğu gibi dünya dışı varlıklarla İngilizce konuşulması üzerine 
yazar, bu farklı varlıklarla hangi yoldan iletişim kurabileceğimizi ve bu bilgi 
alışverişini nasıl sağlayabileceğimizi sorgular. Sibernetik bilimi ve elektronik 
beyin makineleri öncesinde dış dünyayla iletişim için düşünülen ilk yöntem-
ler; geometri yoluyla büyük çöllere şekiller çizerek Ay ya da Mars’ta bunları 
görenlerin kendi gezegenlerine aynı şeyleri çizmesi ile başlayan bir iletişim 
şekli ya da Stanley G. Weinbaum’un Bir Marslının Macerası adlı romanında 
Dünyalı ile Marslının matematik yoluyla iletişim kurabilmesidir. Sibernetik 
bilginleri ise tüm canlılar için ortak manaya sahip şeyler olarak elektron im-
pulsları (darbeleri), ses tınıları ve renk tayflarını seçmişleridir. Yazara göre 
ses ve renkleri elektro manyetik dalgalar ile teyplere kaydedip uzaya gön-
derebilirsek Voyager 1 uydusunda olduğu gibi dünya dillerinde ‘merhaba’ 
diyerek göndereceğimiz mesajdan daha anlamlı olacaktır.

Asimov Yanıldı Mı? (1982-07), Y. Müh. Aydın Sezginer:

Yazar, ABD başkanı J. Carter’ın bütçe yüzünden uzay projelerinde kısıtlama-
ya gitmesi ardından ünlü bilimkurgu yazarı ve biyokimyacı Asimov’un mek-
tubunu açıklar. Burada Asimov, yörüngedeki istasyonlarda güneş enerjisini 
yakalayarak bunu Dünyaya mikro dalgalardan bir ışınla gönderip biriktirme 
önerisini sunmuştur. Dünya’da 15 metrekareden toplanan enerji uzayda 1 
metrekareden toplanacağı için ilk bakışta Asimov haklı mantıklı görünürken 
bu işi yapacak uzay istasyonlarının 5 km çapında olması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Daha birçok teknik konu uzay istasyonunun yapılmasına imkân 
vermiyorken oradaki enerjinin mikrodalga şeklinde gönderilmesi de imkân-
sız durmaktadır. Buna rağmen bir grup bilim adamının 300 metre çapında 
bir balonla yapacağı deney, Asimov’un dediklerindeki haklılık payını ortaya 
koyacaktır.

Geçmişin Masalından Geleceğin Gerçeğine… Çağdaşımız Bilimkurgu 
(1996-06), Gökhan Tok:

Bu makale bilim öncesi dönemde insanların hayallerini masal olarak ak-
tarırken bilim ve teknoloji sonrası geleceğe dair hayallerin sanatla buluş-
tuğu bilimkurgu alanını tanımlamaya ve tanıtmaya çalışan bir çalışmadır. 
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Yazı; Bilimkurgu’nun Tarihçesi, Magazin Bilimkurgu, Sinemada Bilimkurgu 
ve Bilimkurgu Neden Gereklidir? alt başlıklarından oluşmaktadır. Bilimkur-
gu’nun Tarihçesi kısmında; Antik Yunan’dan itibaren insanın düş gücünün 
en büyük yaratımlarından olan mitolojiden başlayarak ilk bilimkurgu yaza-
rı sayılan Samsatlı Lukianos’un Gerçek Tarih (MÖ 2. yüzyıl) adlı eserinden 
bahsetmiştir. 20. yüzyıla uzanan süreçteyse Cyrano de Bergerac’ın Ay Dev-
letleri İle İmparatorluklarının Gülünç Tarihi (1657), Voltaire’in Micromégas 
(1752), Mary Shelley’in Frankenstein (1818) ve Robert Louis Stevenson’ın 
Dr. Jekyll ve Mr. Hyde (1886) adlı eserlerinin işledikleri temalar anlatılmıştır. 
Devamında ise Jules Verne’in Ay’a Yolculuk (1869), Arz’ın Merkezine Seya-
hat (1864) ve Denizler Altında 20 Bin Fersah (1870) adlı romanları yazar 
tarafından bilimkurgu türünün gerçek öncüsü olarak tanımlanmıştır. Yazar 
Verne’in yayımcısı tarafından beğenilmediği için çok sonradan ortaya çıkan 
20. Yüzyılda Paris (1863) adlı eserinden ve bu eserde Verne’in gelecek hak-
kındaki öngörülerinden bahsetmektedir. Burada önemle üzerinde durulan 
husus Verne’in içten yanmalı motorlardan, faks ve telefondan -bu icatlar-
dan önce- bahsetmiş olmasıdır. Yazara göre bilimkurgu edebiyatın bir isim 
ve tanım almasını sağlayan kişi olarak tanınan Hugo Gernsback, çıkardığı 
dergilerle bu türün tanınmasını sağlarken aynı zamanda da ticarileşip kali-
tesini yitirme dönemine girmesine yol açmıştır. Bu düşmeyle birlikte bilim-
kurgu edebiyatı aşırı uç, absürt ve fantezilerle yazılmış, bilimsel temelinin 
yerini ‘hafta sonu eğlencesi’ne bırakmıştır. Bu dönem ta ki Asimov ve Art-
hur C. Clarke’ın eserlerine kadar süregelmiştir. İkinci başlık olan Magazin 
Bilimkurgu’da ise bilimkurgunun bir tür olarak dergilerle başlayan sürecini 
ve bu dergileri çıkartıp türe de adını veren Hugo Gernsback’ın çalışmala-
rı anlatılmıştır. Sinemada bilimkurgu başlığında ise, insanlara bilimkurguyu 
asıl sevdiren ve tanıtan sanat türü olarak bilimkurgu sineması anlatılmıştır. 
Bu kısımda; türün ilk filmlerinin yönetmeni Méliés’in eserlerinden, filmlerin 
edebiyat esinlenmelerinden, filmlerden, çizgi romanlardan ve sonrasında 
dizi olarak çekilmesinden, kısaca bilimkurgu sinemanın tarihinden bahse-
dilmiştir. 

Son başlık olan Bilimkurgu Neden Gereklidir? bölümünde ise yazar, tüm bu 
bilimkurgu tarihi anlatımından sonra bir sonuca vararak bilim ve hayal gü-
cüyle geleceği bugünden tasarlamanın gerekliliğini vurgulamıştır.

Türkiye’de Bilimkurgu (1996-06), Sezar Erkin Ergin:

Yazara göre Türkiye’de bilimkurguyla ilk tanışma 1950’li yıllardan itibaren 
çizgi romanlar ve sinema sayesinde olmuştur. Sonraki yıllarda ise televiz-
yonların evlerde yerini almasıyla Türk halkı bilimkurgu dizileriyle tanışmış 
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ve artan ilgiyle beraber bir dizi kitap yayımlanmıştır. 1990’lardan itibaren 
ise Türkiye’de bilimkurgu, yeniliklere meraklı genç insanların ve özellikle de 
öğrenme çağındaki genç kuşakların ilgisini çekmektedir. 

Bilimkurgunun Ana Temaları (1996-07), Gökhan Tok:

Yazar Bilimkurgunun; bilimle sanatın buluştuğu ve geniş halk kitlesine ula-
şan önemli bir sanat dalı haline geldiğini savunur. Bilimden esinlenen bu da-
lın izleklerini; dünya dışı uygarlıklar geleceğin toplumları, bilim, makineler, 
felaketler, süper kahramanlar olarak belirler. Bunlardan dünya dışı yaşam 
konusunu; Dünyadan göç ile uzayda koloni kuran insanlar ve insanoğlunun 
başka türden uzaylı canlılarla karşılaşması oluşturur. Temel felaket konula-
rı ise; depremler, kıtlık, su baskınları, gök taşı çarpmaları, nükleer savaştır. 
Nükleer felaketle ilgili yazar The Day After ya da Mad Max örneklerini verir.  
Geleceğin toplumları konusunun içeriği ise (yazar bu alanı deney imkânı 
bulamayan toplum bilimciler için şans ve bir çeşit deney alanı olarak görür) 
ütopyalar ve karşı ütopyalardır. Thomas More ve Campanella örneklerinde-
ki gerçekleşmesi istenen ütopyalar olduğu gibi; Ray Bradbury’nin “Fahren-
heit 451”, Yevgeni Zamyatin’in “Biz” eserlerinde baskıcı rejimlerin olduğu 
karanlık bir geleceğe yer veren karşı ütopyalar da vardır. Ayrıca yazar Orwell 
ve Huxley’e değinmiştir. Bilimkurguda makineler konusunda ise bilimkurgu-
nun sık işlenen ve henüz icat edilmeyen makinelerinden; zaman makinesi, 
beyin geliştirici makine, yer çekimini yok eden makine, havada yürütecek 
kemerler, ışınlanma cihazlarından bahseder. Ayrıca robotlar bir diğer önem-
li konudur ve 1920 de Çek yazar Karel Čapek tarafından ilk olarak kullanıldığı 
bilgisini verir.

Gerçekleşen Düşler (1996-08), Gökhan Tok:

Yazar, yakın geçmişin bilimkurgu yazarlarının 20. yüzyılı görebilseler birçok 
öngörülerinin tuttuğunu hatta insanlığın altın çağını yaşadığına inanacak-
larını düşünür. Çünkü bilimkurgu yazarları bilimden yola çıkarak zamanının 
bilgisiyle geleceği anlamaya, tasarlamaya çalışır. Örneğin; Campanella’nın 
Güneş Kenti’nde buhar makinesinin ilk örneğine ‘olağanüstü cihaz’ olarak 
yer vermiştir. 1783’ te Montgolfier kardeşlerin balonu icadından önce Cyra-
no de Bergerac 1657’de içine sıcak hava dolabilen, uçan düzeneklerden bah-
setmiştir. 1785’de yazarı belli olmayan Aerostatic Spy adlı kitapta havadan 
daha hafif gazlarla dolu uçan balonlar anlatılır. Bildiğimiz uçaklara benzer 
tanımlar Francis Bacon’un Yeni Atlantis’inde ve H. G. Wells’in Gökyüzünde-
ki Argonotlar’ında rastlanır. Jules Verne’in Fatih Robur ve Dünyanın Haki-
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mi adlı kitaplarında havadan daha ağır taşıtların uçma prensipleri tahmin 
edilmeye çalışılmıştır. Bacon Yeni Atlantis’te telefonun icadından çok önce 
telefon benzeri cihazlardan söz eder. John Astor’un Öteki Dünya’ya Yolculuk 
kitabında ise telefonlar sadece sesi değil görüntüyü de iletir. Griffith’in Olga 
Romanoff’unda Mars ile Dünya arasında ışık ışınları sayesinde foto-telgraf 
yardımıyla iletişim kurulur, Forster’in Makineler Durduğunda da ise ilk te-
levizyon benzeri araçtan söz edilir. Ayrıca yazar o gün için gerçekleşmemiş 
Douglas Adams’ın Evrenin Sonundaki Restoran adlı kitabında asansör ve bil-
gisayar gibi cihazların insanlara cevap vermesi, diyaloğa girebilmesine de-
ğinir. Tıpkı zamanının bilimkurgu yazarlarına bugün bilim adamları cevap 
veriyorsa, günümüzün soruları da gelecekte gerçekler haline gelecektir.

Umutla Yıldızlara (1999-02), Gökhan Tok:

Yazısını Asimov’un Latince “Per Aspera Ad Astra” yani “Umutla Yıldızlara” sö-
zünden esinlenerek yazan yazara göre bu söz 2000’li yılların özlemini, mera-
kını, umudunu fazlasıyla içermektedir. Bilimkurgunun en büyük özelliği ge-
leceğe dönük olması ve bilimsel esinler yüzünden kurgulanan şeylerin gayet 
inandırıcı olmasıdır. Hatta bir zamanlar için bilimkurgu olan roketler, uzay 
istasyonları, televizyonlar, cep telefonları artık birer gerçeğe dönüşmüştür. 
Zamanla dönüşecek ya da dönüşemeyecek kurgularda vardır ki bunların ba-
şında ışın silahları, zaman makineleri, kendiliğinden giden otomobiller gelir. 
Evrenin büyüklüğünü karşısında Ay, Mars ya da Venüs hedeflerinde olan in-
sanların daha uzak yıldızları hedefleyeceği günlere -ki bu hedefler ne kadar 
imkânsız olursa olsun eğer insanlar bu hedeften şaşmayıp, nesilden nesile 
aktarırsa muhakkak bir gün aşabileceğini söyleyen yazar aktarım işinde bi-
limkurgu yazarlarına büyük önem düştüğünü belirtmiştir. Bilimkurgucunun 
düşleyip bilim adamının gerçekleştirdiği birlikteliğe ise Arthur C. Clarke’nin 
yazıp Stanley Kubrick’in yönettiği 2001: A Space Odyssey, adlı eserin meşhur 
siyah tektaşını örnek olarak gösterir. Kısacası yazar için tüm bu örneklerden 
anlaşılacağı gibi geleceğe, yıldızlara umutla bakabilmemiz için bilimkurgu-
nun hayatımızda çok önemli bir yeri vardır.

Değişen Zamanlar Değişen Düşler (1999-03), Gökhan Tok:

Yazının konusu 2000 yılına az kalınan o dönemde, çoğu kişinin amacının 
2000 doğumlu çocuklarının olmasıdır. Oysa 1900’lü yılların başında insan-
lar 20. yüzyıla dair, kendilerini bekleyen şeylere daha çok kafa yoruyordu. 
20. yüzyılın başları Endüstri Devriminin gerçekleştiği, büyük halk kitlelerinin 
sanayi ile tanıştığı, yeniliklerin ve buluşların sürekli ortaya çıktığı bir dönem-
dir. Bu dönemde gelişen sinemada adeta bilimkurguyla bütünleşir biçimde, 
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özel efektler kullanımı sayesinde geleceğe dönük bilimsel alanda yeni bo-
yutlar açmaya olanak sağlamıştır. Georges Melies’in Ay’a Seyahat adlı ilk 
bilimkurgu filmi örneği bu açıdan önemlidir. Ardından 1. Dünya Savaşı’nın 
yarattığı etkiyle deli dâhilerin önemli olduğu sinema, 2. Dünya Savaşı sonra-
sında atomik felaketleri konu almaya başlar. Bunlar Panic In The Year Zero 
ve Mad Max gibi filmlerdir. Yazara göre bu filmler çok önemli bir misyonu 
yerine getirmiş; Hiroşima ve Nagazaki’yi görme imkânı olmayanlar için ato-
mik felaketin sebep olacağı büyük yıkımı anlamalarını sağlamıştır. 1900 baş-
larında insanlığın sahip olduğu umut, Dünya Savaşlarıyla bitse de Ay’a ayak 
basımıyla başlayan yeni dönemde insanlığa yeni ufuklar açmıştır. Hatta Na-
zilerin yenilmesi sonucu düşmansız kalan ABD’ye yeni düşman olarak Mars-
lılar seçilmiş; bilimkurgu sineması dünya dışı canlılar ve uzay savaşları gibi 
yeni hedefler elde etmiştir. Yazar, 2000’li yıllarda bilim içine doğan nesillerin 
nasıl yetişeceği hatta daha önceki nesillerin bu çağa nasıl ayak uyduracağı 
sorularıyla yazısını noktalamıştır.

Bilim Örgütlenmeleri… ODTÜ Bilimkurgu Ve Fantezi Topluluğu (2002-04):

1991 yılında Türkiye’de kurulan ilk bilimkurgu kulübü ODTÜ BKFT toplulu-
ğunun amacı, bu alana ilgi duyan insanları bir araya getirerek ülkemizde 
tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Topluluğun kendine ait bilimkurgu ve fantezi 
eserlerini barındıran süreli yayınların, slayt, ses, filmlerin bulunduğu bir kü-
tüphaneye ve sürekli güncellenen bir web sitesine sahip oldukları belirtilir.

Sonuç

Araştırmaya başladıktan kısa bir süre sonra bile açıkça ülkemizin bilimsel 
çevresinin bilim-kurguya kayıtsız kalmadığı, daha önce bahsedilen önyargı-
lar yerine, daha çok taşıdığı potansiyelin farkında olarak, bilimle iç içeliği öl-
çüsünde tanımaya ve tanıtmaya çalıştığı görülmüştür. Özellikle ilk makaleler 
yurtdışı kaynaklı bilim mecralarından çeviriler olmuş ve bilimkurgu edebiyat 
okuyucuya tanıtılmaya çalışılmıştır. Ülkemizin en köklü neşirlerinden Bilim 
ve Teknik dergisinin neredeyse her döneminde kendisine yer bulabilmiş bi-
limkurgu, bir sayıda da (sayı: 343) kapak konusu olarak detaylıca ele alın-
mıştır. Yazarlar en uç fikirleri, bilimkurgunun çeşitli özelliklerini eleştirirken 
bile her daim yaratıcılıklarına, cesaretlerine ve uyandırdıkları etkiye hak et-
tikleri payı vermişlerdir. Bunun tersi zaten düşünülemeyecektir. Çünkü bu 
edebi türün klasikleri çoğu zaman bilime yakın ve ilgili insanlar tarafından 
kaleme alınmıştır. 

Bilimin merak etmeden, sorgulamadan ve hayal etmekten bağımsız düşü-
nülebilmesi söz konusu değildir. Bir astronotun çocukken Ay’a gitmeyi hayal 
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etmediği düşünülebilir mi? En saçma, uçuk fantezilerle yapılan bu yolculu-
ğun gerçekle alakası yokken; o hayal, merak, istek olmadan gerçekleşmesi 
de mümkün değildir. Gerçeklikten koptuğu ölçüde masala, yaklaştığı ölçü-
de geleceğin bilimine dönüşecek olan bilim-kurgu, Bilim ve Teknik yazarları 
tarafından henüz ülkemizde tanınmadığı, hatta adı üzerinde bile fikir bir-
liği edinilmediği dönemlerde bile detaylı olarak açıklanmıştır. Türleri, baş-
lıca klasikleri, en güncel eserleri, popüler bilimde karşılığı, gerçeklemiş ya 
da gerçekleşmesi muhtemel kehanetlerini, distopyalarını kısacası üzerine 
yapılan her tür tartışmayı bu mecraya taşımışlardır. En önemli yazarlarıyla 
yapılan görüşmeleri, yurt dışında konu olan iddiaları çeviriler yoluyla Türk 
okuyucusuyla paylaşmışlardır. Hatta doğrudan bilimkurgu türü üzerine de-
ğil; sinema, askeri, tıp, bilgisayar, iletişim, fizik, genetik, mühendislik gibi 
dolaylı olarak ilişkili olduğu alanlarda yer bulmuş, bilim okurlarına bu türün 
sevdirilebilmesi için alakalı haberler, yarışmalar duyurulmuştur. Doğrudan 
bilim-kurgu konulu kısa hikayelerin yer aldığı bir köşe ayrılmıştır. Okuyucu-
lara bu türü tanıtım amaçlı kitap isimleri, yazar görüşleri verilmiştir.

Son olarak Bilim ve Teknik’te geçen bilimkurguya baktığımızda, bilimsel ge-
lişmeler arttıkça ters orantılı olarak derginin bu konudan uzaklaştığı görül-
mektedir. 70’li yıllarda bilimkurgu konusuna detaylıca önem verilip okun-
ması teşvik edilirken 2000’li yıllardan itibaren konunun daha az işlendiği 
görülmektedir. Halbuki zamanımız bilimkurgu edebiyat çevirilerinin arttığı 
ve hatta Türk yazarların eser verdiği, aynı zamanda da bilimkurgu sinema-
sının son derece revaçta olduğu bir dönem. Bu sebeple denebilir ki son yıl-
larda dergide öykülerin yer aldığı bilimkurgu geçen sayılar olsa da en eski 
sayılarında dâhil heyecanla anlatıldığı, okuyucuya yeni ufuklar açan, onları 
düşünmeye sorgulamaya ve yaratıcı olmaya iten makalelerin sayısında bü-
yük ölçüde bir azalma gözlenmektedir. Bilimkurgu, günümüzde her an ola-
bilecek yeni bir gelişmenin, yeni bir deneyin ve en önemlisi yeni bir düşün 
her zaman ilk adımıdır. Bu sebeple Bilim ve Teknik, gelecek vadede derginin 
yayımlanma amacıyla çelişmemek, ilgi ve merak uyandırarak yeni nesillere 
bilimi anlaşılır, ilgi çekici ve popüler kılmak için öncü olarak çaba gösterme-
lidir.

116 Gorgon Dergisi

KÜLTÜR BİLİMKURGU

116 Gorgon Dergisi



Kaynakça

Baudou, J. (2005). Bilim-Kurgu, (çev. İpek Bülbüloğlu), Ankara: Dost Kitabevi 
Yayınları.

Bilim ve Teknik. (1969; 08). Sayı: 22, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1975; 06). Sayı: 91, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1978; 01, 06, 08, 09, 12). Sayı: 122, 127, 129, 130, 133, 
TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1979; 01, 04, 12). Sayı: 134, 137, 145, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1981; 10). Sayı: 167, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1982; 05, 07). Sayı: 174, 176, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1987; 04). Sayı: 233, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1996; 06, 07, 08). Sayı: 343, 344, 345, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1997; 08). Sayı: 357, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1998; 09, 11). Sayı: 370, 372, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (1999; 01, 02, 03, 04, 10). Sayı: 374, 375, 376, 377, 383, 
TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (2000; 08). Sayı: 393, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (2002; 04). Sayı: 413, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (2005; 07). Sayı: 452, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (2007; 01, 03, 04, 05, 06). Sayı: 470, 472, 473, 474 475, TÜ-
BİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (2011; 06). Sayı: 523, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (2014; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10). Sayı: 554, 555, 
556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (2015; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12). Sayı: 
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, TÜBİTAK: Anka-
ra.

Gorgon Dergisi 117

KÜLTÜRBİLİMKURGU

Gorgon Dergisi 117



Bilim ve Teknik. (2016; 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12). Sayı: 579, 580, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, TÜBİTAK: Ankara.

Bilim ve Teknik. (2017; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12). Sayı: 
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, TÜBİTAK: Anka-
ra.

Bilim ve Teknik. (2018; 01, 02, 05, 09). Sayı: 602, 603, 606, 610, TÜBİTAK: 
Ankara.

Duru, O. (1999). “Bilimkurgu Gezegeni”, Milliyet Sanat, Sayı: 451, s. 7-8.

Duru, O. (1973). “Bilim-Kurgu Nedir?”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Özel 
Bölüm: Bilim-Kurgu, C. XXVII Sayı: 256, s. 334-339.

Duru, O. (1973). “Bilim-Kurgu’nun Tarihçesi”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergi-
si, Özel Bölüm: Bilim-Kurgu, C. XXVII Sayı: 256, s. 339-340.

Ekem, N. (1992) “Bilim-Kurgu Filmler Yoluyla Sinemada Bilimsel Gerçekler”, 
Kurgu Dergisi, Sayı: 10, s: 71-86.

James, E. ve Mendlesohn F. (Ed.) (2012). Science Fiction, Cambridge: Camb-
ridge University Press.

Gürsoy Sökmen, M. (1991). “Bilim-Kurgu, Dili ve Çevirisi Üzerine”, Metis Çe-
viri Dergisi, Sayı: 14, s: 11-21.

Özdemir, E. (2014). Edebiyat Sözlüğü, Ankara: Bilgi Yayınevi.

Seed, D. (Ed.) (2008). A Companion To Science Fiction, Singapore: Blackwell 
Publishing.

Selçuk, B. (2009). “Samsatlı Lucianus’a Göre Edebî Metin ve Tarihî Metin”, 
Adıyaman Üniversitesi Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, Adıya-
man Üniversitesi Yayınları No:2

118 Gorgon Dergisi

KÜLTÜR BİLİMKURGU





120 Gorgon Dergisi

KÜLTÜR KİTAP ELEŞTİRİSİ


