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Theodore Gericault bu 
tablosunu tam dört anıt-
sal manzara olacak şekilde 
resmetmiş ve ilhamını ken-
di atölyesindeki gün doğu-
mundan ve gün batımından 
almıştır. Atölyesine dolan 
Paris ışığına odaklanan res-
sam, bu ışığı, İtalya’daki bir 
manzarayla tamamlamıştı: 
Ponte delle torri. İtalya’nın 
Spoleto şehrinde bulunan 
bu anıtsal kemer Roma’ya 
ait bir su kemeri kalıntısı-
nın üzerine inşa edilmiştir. 
Uzmanlar kesin bir kanıya 
varmasa da kemerin 13. 
yüzyıla tarihlendiği dü-
şünülmektedir. Burası bir 
dönem papalığın önemli 
merkezlerinden olan bir 
kalenin ve kilisenin merkez 
noktasını oluşturmaktadır. 
Gericault ışık kullanımı-
nı ve art arda tekrarlanan 
manzarayı en ince ayrıntı-
sına kadar işlemiş ve kendi 
döneminin bir özelliği ola-
rak geçmişe odaklanmıştır. 
Öyle ki kendisinin de dâhil 
olduğu romantizm akımın-
da Roma tapınaklarını, su 
kemerlerini veya Orta Çağ 
kalelerini, gotik kiliseleri-
ni resmetmek bir moday-
dı. Burada da ressamın bir 
Orta Çağ kentini 19. yüz-
yıla taşıdığını görüyoruz.

RESİM BİZE  
NE ANLATIYOR?



Sevgili Gorgonlar;

Dergimizin Mayıs sayısıyla birlikte 14. sayısını yayımlamanın mutluluğunu taşıyo-
ruz . Bizim için bir dergiden çok daha fazlası olan Gorgon Dergisi’nin sizler içinde 
öyle olmasını umuyoruz.

Bu sayımızın “Konuk Yazar” bölümünde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kıymetli hocala-
rından Prof. Dr. Coşkun Can Aktan ile dergimizin mihenk taşlarından Melis Fettahoğlu 
Hallier’in birlikte kaleme almış oldukları “Antik Atina’da Demokrasi: Kurucular ve Temel 
Kurumlar” yazısı var. Demokrasi’nin bugün geldiği noktayı irdelediğimiz günlerde bu 
yazıyı okurken keyif alacağınızı düşünüyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

“İnsanlık Tarihi” bölümümüz, ismine yaraşır bir şekilde insanlık tarihi için kaydadeğer 
bir yere sahip Göbekli Tepe üzerine bir yazı ile başlıyor. Margaret Conkey’in Toplanma 
Alanı Teorisi üzerinden yola çıkarak Göbekli Tepe’yi ele alan Arman Tekin’in bu yazısı 
okumanızı bekliyor. “Yakın Doğu’da Demir Çağı’nı Yeniden Şekillendiren Halk: Arami-
ler”başlıklı yazısı ile İrem Elçi Bozkurt ise Geç Tunç Çağı’nda yaşanan büyük yıkım ve 
göçlerin ortasında kendine yer bulan Aramileri ele alıyor. Bu coğrafya için hâlâ benzer 
şeyleri söylemek mümkün. “İnsanı insan yapan nedir?” sorusunun birçok cevabı var. 
Ancak en kadimlerinden biri kuşkusuz günahlarımız. “Mitoloji ve Dinlerde Asli Günah 
Kavramı” yazısıyla Kübra Karaköz, binlerce yıldır Mezopotamya’dan başlayarak bugünle-
re değin süregelen asli günahın tasvirlerine karşılaştırmalı bir gözle bakmamız sağlıyor. 
Yasak meyvenin cazibesi bugün dahi geçerliliğini koruyor.

“Araştırma” bölümümüzde, öncesinde birçok yazısıyla bildiğiniz Nazım Fırat Şemin, 
“Toplumdan Bireye Doğru: Özalizm ve Özalizm’in Türkiyede Yansımaları” başlıklı yazısı 
ile Turgut Özal’dan ismini alan Özalizm anlayışını oldukça akıcı ve tarafsız bir şekilde 
ele alıyor. “Politika” alanında böylesine tarafsız ve gerçekçi yazılara ihtiyaç duyduğumuz 
günlerde tam da istediğimiz şey!

“Kültür” bölümümüzde olmazsa olmazımız bir röportaj karşılıyor bizi. Dünyaca ünlü 
Moğol Rock Müzik Grubu “The HU”nun bizimle gerçekleştirdiği röportajı yayımlıyoruz 
bu sayıda. Bu röportajın bir diğer önemi ise dergimizin çok değerli gorgonları tarafın-
dan kolektif bir şekilde, dört dilde hazırlanmış olması. Dergicilik tarihindeki ilk çok dilli 
röportaja imza atan tüm gorgonlara ve bizimle röportaj yapan The HU grubuna can-ı 
gönülden teşekkür ediyoruz.

Başta bu sayıda yer alan yazarlarımıza, emeği geçen çok değerli yayın kurulu üye-
lerimize ve kurulduğumuz günden bu yana yanımızda olan, okuyan ve yazan tüm 
gorgonlara teşekkür ediyoruz.

Sunus.



 
Antik Atina’da Demokrasi:  

Kurucular ve Temel Kurumlar
 Prof. Dr. Coşkun Can Aktan1                        Melis Fettahoğlu Hallier2

“Atina anayasasına demokrasi adı veriliyor çünkü bir azınlığın değil tüm halkın çı-
karlarına saygı duyuyor. Herkes kanun önünde eşittir; kamusal sorumluluk pozis-
yonlarında belirli bir sınıfa üyelik değil geçerli değildir. Devlete hizmet etme arzu-
su olan hiç kimse yoksulluk nedeniyle siyasi karar almanın dışında bırakılmaz.”3

Pericles

Giriş

MÖ 756-146 tarihleri arasında hüküm süren Antik Yunan medeniyeti o ka-
dar büyüktür ki asırların yok edemediği tapınak, anıt mezar, amfitiyatro gibi 
somut kültürel miraslar dışında felsefenin, tarihin ve mitolojinin serüvenini 
de içinde barındırır. Bu çağda yaşamış Platon, Sokrates, Aristoteles, Hero-
dotos, Aristophanes, Sophokles gibi büyük filozofların eserleri günümüzde 

1.    Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ccan.aktan@deu.edu.tr
2. Friedrich-Alexander Üniversität Erlangen-Nürnberg, Literary, Cultural and Political Studies  

(Edebi ve Kültürel Çalışmalar Bölümü), melisfettahoglu@gmail.com
3.    Thucydides. The Landmark Thucydides. Free Press, 1998. Yukarıdaki alıntıyı şu kaynaktan yapmış bu-

lunuyoruz: Cartwright, 2018.
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hâlâ büyük bir hayranlıkla okunabilmekte ve bazı toplumsal sorunlara çö-
zümler o eserler içerisinde bulunabilmektedir. Antik Yunan medeniyeti bize 
sadece nefes kesen bu muhteşem yapıları ve eserleri değil, aynı zamanda 
bugün hâlâ bir ideal olarak peşinden koştuğumuz demokrasiyi miras bırak-
mıştır. 

Bu kısa çalışmamızda demokrasi düşüncesinin ilk temellerinin atıldığı Antik 
Atina demokrasisinin kurucu önderlerinin görüşlerini ve inşa etmeye çalış-
tıkları temel kurumları özetlemeye çalışacağız. 

1. Antik Atina’da Demokrasi Düşüncesinin Ortaya Çıkışı: Kurucu Önderler

Atina Yunan demokrasisi, Attika olarak adlandırılan bölgeden oluşan Ati-
na’nın “polis” olarak bilinen şehir-devletlerinde MÖ 5. yüzyılda gelişti. Bir 
yönetim biçimi olarak demokrasinin ilk kez Antik Yunanlılar tarafından ha-
yata geçirildiği bilinmektedir. 

Demokrasi terimi, kökenini Yunanca dēmos (halk) ile kratia (yönetmek) söz-
cüklerinden türemiş olan ve o dönemdeki bu yeni siyasal sistemi ifade et-
mek için üretilen dēmokratía’dan (halkın yönetimi) alır. Demokrasi, şehir 
devleti Atina’da MÖ 509 yılında Kleistenes’in anayasal reformları ile pekişti-
rilmiş ve 322 yılında Makedonya işgaline kadar Atina’nın yasal yönetim şekli 
olmuştur.
 

6. yüzyıl Atinası, Peisistratus (y. MÖ 607–
528) adlı bir tiran tarafından yönetilmektey-
di. Ancak kendisinin 527 yılında ölümünün 
ardından oğulları Hippias ve Hipparchus 
tahta geçmişti. Atina halkının bu duruma 
yönelik tutumu pek de olumsuz değildi. 
Çünkü var olan dört kabileden (Akhealılar, 
Aiolisliler, Iyonyalılar ve Dorlar) birine ait 
kişiler, devlet işlerinde söz hakkına sahip 
olmasalar da vatandaş statüsüne sahipti. 
Sonraları, Aristoteles’in anlatımlarına göre 
MÖ 514 civarlarında, Hipparchus bir Pa-
nathenaia festivali sırasında Harmodius ve 
Aristogeiton tarafından suikaste uğramış ve 

Resim 2: Peisistratus - Kaynak
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ölümü sarsıcı bir değişimin başlangıcı olmuştu (Scott & Makres, 2019:30). 
Kardeşinin cinayete kurban gitmesiyle hayata küsen ve iyice hırçınlaşan 
Hippias, Atina’yı baskıcı ve sert tedbirlerle yönetmeye başladı. Ancak Hippi-
as’ın giderek artan gaddarlığı hükümdarlığının sonunu getirdi. MÖ 510’da, 
Hippias’ın rejimi Atinalı başka bir soylu aile tarafından, Spartalıların da yar-
dımıyla düşürüldü ve yerine ailenin üyesi Isagoras geçti. Müteakiben başla-
yan güç savaşı ise Isagoras ile başka bir aristokrat olan Kleistenes arasında 
yaşanacaktı. Kleistenes daha geniş siyasi haklara olanak sağlayan anayasal 
reformlar önererek halkın - demosun- kısa sürede desteğini kazandı ve Isa-
goras’ın gücü elinde tutmaya yönelik bütün çabalarına rağmen Atina’nın 
başına geçti. Hemen sonra vatandaşlık haklarının genişletilmesi, halk mec-
lisinin kuruluşu gibi demokratik sistemi oluşturan bir dizi esaslı anayasal re-
formlar getirdi (Scott & Makres, 2019:30-31). Demokrasi kültürünün Kleis-
tenes zamanında tohumlarının ekildiğini belirtmek gerekir. Demokrasinin 
altyapısını hazırlayan ve Antik Yunan halkının  MÖ 510 yılında bu yeni yöne-
tim şekline adapte olabilmesinin önünü açan kişi ise Solon idi. Antik Atina 
demokrasisini anlamak için bu iki kişinin düşüncelerini ve yaptığı uygulama-
ları kısaca özetlemekte yarar görüyoruz.4 

1.1. Kleistenes
 

MÖ 570 yılında Antik Yunanistan‘da Ark-
honlar adı verilen bir kabilenin mensubu 
olarak doğan Kleistenes, MÖ 508‘de ana-
yasal bir demokratik düzenin ilk adımlarını 
atan kişi olarak bilinir. Kendisi bir soylu 
olmasına rağmen Atina vatandaşlarının 
meclisteki gücünü artırmak ve soyluların 
(aristokrasinin) Atina siyaseti üzerindeki 
gücünü azaltmasıyla da tanınmaktadır. 

Kleistenes Antik Atina Anayasası ve onu 
demokratik bir temele oturtmak için ça-
lışmalar yaptı. Kleistenes bugün “Atina 
demokrasisinin babası” olarak anılır. Ati-

4. Atinalı Solon ve Atinalı Cleisthenes’in demokrasi alanındaki görüşleri ve  yaptıkları uygulamalar hak-
kında daha fazla bilgi için bkz: Aristoteles, 1989; Larsen, 1948; Hignett, 1952; Ellis & Stanton,1968; 
Lévêque & Vidal-Naquet, 1996; Thorley, 1996; Scott & Makres, 2019; Cartwright, 2016; Todd, 1993.

Resim 3: Cleisthenes - Kaynak
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na demokrasisinin çok ilginç bir yönünü oluşturan Kleroterion uygulamasını 
da ilk başlatan Kleistenes’tir. Kleroterion devlet temsilcilerinin ve yönetici-
lerinin göreve gelmesinde kullanılan taştan yapılmış ilkel bir cihazdı fakat 
büyük bir bilgelik eseriydi.

Kleistenes yürürlüğe koyduğu kanunlarla zenginlikten ve soyluluktan 
doğan sınıf farkını kaldırdı. Halk meclisi kurarak yoksulların bu mecliste yer 
almasına imkân sağladı. Sınıflararası farklılıkların kaldırılması için mücade-
le etti. Kleistenes’in getirdiği yenilikler sonucunda Atina’da tabiri caizse bir 
“halk egemenliği” fikri oluşmaya ve gelişmeye başladı. Daha fazla kişinin 
devlet yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla vatandaşlık hak-
ları genişletildi. Kleistenes eskiden phyle (dört kabileye) sahip olan Attika’yı 
10 kabileye ayırdı: Her bir phyle, “üçte bir” anlamına gelen ve Attika’da nü-
fus bölümlerini ifade eden üç trittysten oluşuyordu ve toplamda 30 trittys 
vardı. Her bir trittys kendi içinde kıyı (paralia) şehir  ve iç kesimlerden (me-
sogeia) seçilmiş bir grup deme barındırıyordu. Her bir trittys içinde ise 139 
deme bulunmaktaydı.5

Bunlara ilaveten, yeni vatandaşlara bulundukları demosun ismi veriliyordu. 
Amaç, yurttaşların mensubu oldukları aile ve klan sebebiyle toplum için-
de çatışmaya, ayrımcılığa veya dışlanmaya maruz kalmalarının önüne ge-
çerek bütün yurttaşları tek bir çatı altında toplamaktı (Tridimas, 2017: 44-
45). Aristoteles’in kayıtlarına göre Atinalıların birbirlerine demos isimleriyle 
hitap etmeleri de bu dönemde başlamıştır (Aristoteles, 1989: 65). İsmini 
bulunduğu demos ile kayıt ettiren bir erkek vatandaşlık statüsü elde edebi-
liyor ve herkesin eşit derecede söz hakkı sahibi olduğu Beş Yüzler Meclisi’ne 
katılabiliyordu. Önceleri yalnızca aristokrat ailelerin mensuplarına mahsus 
siyasi görevlere ve yetkilere artık sıradan vatandaşlar da (erkek Atinalılar) 
erişebiliyordu. 

Kleistenes’in dikkat çekici bir diğer reformu ise tiranlık tehlikesini ortadan 
kaldırmak için Ostrakismos yasasını yürürlüğe koyması oldu. Bu yasaya göre 
tiranlığa meyilli oldukları düşünülen kişiler, aksini ispatlayamazlarsa yılda 
bir kez yetki verilen Halk Meclisi (Ecclesia) tarafından yapılan oylama sonu-
cunda vatandaşlık hak ve şereflerini kaybetmeksizin 10 yıl süreyle sürgüne 

5. Kleistenes reformlarından önceki dönemlerde de Yunan şehir devletlerinin çoğu vatandaşlarını phyle 
denilen kalıtsal kabilelere ayırmıştı. Dor şehirlerinde üç, İonialılarda ise dört phyle (Geleontes, Ae-
gicoreis, Argaideis ve Hopletes) vardı. Her bir phyle üç trittyes (üçte bir) şeklinde bölünüyordu ve 
Kleistenes öncesi yalnızca 12 trittyes bulunmaktaydı (Ergin, 2015: 68).
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gönderileceklerdi. Aristoteles bu yasanın ilk defa Peisistratos’un akrabala-
rından Kharmos’un oğlu Hipparkhos için kullanıldığını ve hatta Kleistenes’in 
bu kişinin tiranlık potansiyelini dikkate alarak bu yasayı çıkardığını yazmıştır 
(Aristoteles, 1989:67). 

Kleistenes’in bu reformları yürürlüğe koymasının arkasında yatan temel ne-
den, geleneksel grupların etkisini azaltmak ve istikrarlı bir sistem içerisinde 
kendilerine özgürlük alanı sağlamaktı.

1.2. Solon 
“İnsanlara hak ettiklerince  ve fazlasıyla güç verdim. 

Onların ne onur ve haysiyetlerini çaldım, ne de fazlasını verdim.  
Ne gücü olanlara ve ne de zengin olanlara değil, 

Hiçbir zarar görmediklerini düşündüğüm kişilere bile değil, 
Her iki sınıfın önünde de güçlü bir kalkanla durdum 

Hiçbirinin haksız yere galip gelmesine izin vermedim.”6

Solon (MÖ 638 – MÖ 558) Atinalı bir devlet adamı, hukukçu ve şairdir. Kle-
istenes sonrasında Antik Yunan’da sortiyonel demarşi sistemini savunan ve 

6. Solon, the Lawgiver, Online erişim:Excavations in the Athenian Agora,the American School of Classical 
Studies http://www.agathe.gr/democracy/solon_the_lawgiver.html Erişim Tarihi: 15.04.2021

Resim 4: Ostrakismos Yasası Gereğince Kullanılan Bir Ostraka - 5. yüzyıl - Antik Agora 
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uygulayan kişilerden birisidir. Kleistenes gibi Solon da halk meclisinde nor-
mal/sade vatandaşların kendilerine yer bulabilmesi için Kleroterion uygula-
masını sürdürdü. Solon; akrabalık, kabile, etnik, topluluk veya kalıtım yerine 
vatandaşların rastgele seçilmesi esasına dayalı bir sortisyonel demarşi siste-
mini uyguladı.

6. yüzyılın ilk zamanlarında, Atina Aristokrasi ile yönetiliyordu. Aristokratik 
yönetim biçiminde, yasama, müzakere ve yürütme gücü aristokrat ailelere 
mensup kişilerin elindeydi. Arkhon olarak bilinen dokuz adet sulh yargıcı  
ve Areopagos adı verilen bir özel Mahkeme bulunmaktaydı. Areopagos için 
aynı zamanda “yasaların koruyucusu” deniliyordu (Scott & Makres, 2019: 
38-39). 

O zamanlarda Atina’da zengin ve fakir kesim arasında çok büyük eşitsizlik 
vardı. Köleliğin de oldukça yaygın olduğu bir dönemdi. Vergi borçlarını öde-
yemeyen insanlar bilfiil esir ediliyorlardı. Bu acımasız eşitsizlik uzun vadede 
toplumsal bir hoşnutsuzluğa yol açarak Atina halkını mevcut yasaların meş-
ruiyetini sorgulamaya itmişti. İşte bu noktada Solon (MÖ 640-560) adında 
ticaretle uğraşan orta hâlli bir kişi toplumun içsel problemlerini çözebilecek 
fikirlerle halkı aydınlatma rolünü üstlendi. Aynı zamanda bir şair olan Solon 
halkı etkileyecek bir retorik sanatı geliştirdi ve daha sonra yöneticilik göre-
vine getirildi. 
 
Peisistratus, MÖ 594 yılında tiranlığının tarihe karışmasından çok zaman 

Resim 5: Atina’daki Areopagos Mahkemesinin Muhtemel Görünüşünün Eskizi - Kaynak
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önce Solon sınıf çatışmasını yatıştırmak ve devlete vatandaşlarının iradesine 
cevap verecek sorumluluklar vermek adına bir takım köklü reformlar tasar-
ladı. İlk etapta köleliğe imkân veren düzenlemeleri hükümsüz kıldı. Böylece 
hem özel hem de kamusal bütün borçları kaldırdı (Aristoteles, 1989:25). 

Solon devlet yönetiminin düzenlenmesine yönelik olarak da şu uygulamaları 
hayata geçirdi. Önceleri pentakosiomedimnoslar7, atlılar, zeugitler (çiftçiler) 
ve thetler olarak dört vergi sınıfı bulunmaktaydı ve memurluklara seçilme 
hakkı sadece ilk üç sınıfa verilmekteydi. Bunların arasından dokuz arkhon 
(yüksek devlet görevlileri), hazineciler, poletesler (vergi memurları), on bir-
ler ve kolakretaslar (mali işler yöneticisi) seçilecekti. Dördüncü vergi sını-
fında olanların, yani thetlerin, yalnızca halk mahkemelerinde görev yapma 
izni vardı. Solon, Dört Yüzler Meclisi’ni kurdu. Böylece Areopagos Meclisi 
eskiden olduğu gibi “yasaların koruyucusu” statüsüne sahip olacaktı. Dört 
Yüzler Meclisi’nin görevi devlet işlerini denetlemek ve yasalara aykırı dav-
ranışları cezalandırmaktı. Para cezası vermek veya aykırı davranışlarda bulu-
nan bir kişinin vatandaşlık hakkını elinden almak gibi yetkilerle donatılmıştı. 
Solon bunlara ek olarak halk mahkemelerini ve temyiz hakkını tesis etti (El-
lis & Stanton,1968: 95-110). 

Solon getirdiği yasalar vasıtasıyla halkı ve halkın egemenliğini koruyan 
bir devlet düzeni hedeflemişti. Bu yasaların halk açısından çok önemli üç 

7. Pentakosiomedimnoslar sınıfı, para birimi olarak 500 kile (medimnos) 29 ve üstünde buğday veya 
bunun değerine eşit şarap ve zeytinyağı üreten ya da ticaret ve zanaat gibi yollarla bunun değerinde 
gelirleri olan yurttaşları ifade etmektedir. Bu sınıf içerisinde genel olarak büyük toprak sahipleri (eu-
padrid) yer almaktaydı. (e.n.)

Resim 6: Solon’un Atinalılar için Yasaları Hazırlarken Tasviri - Kaynak
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sonucu vardı. Birincisi, borçları yüzünden kimse köle olmayacak; ikincisi, 
haksızlığa uğrayan bir kişi yasalar önünde korunacak; üçüncüsü, bir devlet 
memurunun verdiği karar sorgulanabilecek, bu kararın muhatabı mahke-
mede hakkını arayabilecekti (Aristoteles, 1989: 21). Kleistenes’in başlattığı 
kura ile rastgele seçim sistemi uygulaması yani “sortisyon” (klērōsis) Solon 
döneminde de devam etmiştir.8 Aristoteles, Athenaion Politeia (Atinalıların 
Anayasası) adlı eserinde Solon’un uyguladığı sortisyon sistemini şu şekilde 
özetlemektedir (Aristoteles, 2013: 12):

 
“Memurlukların verilmesini Solon kuraya bağladı. Yalnız önce her 
phyleden (kabile) çokça sayıda işe yarar kimse seçilecek, sonra bun-
lar kura çekeceklerdi. Dokuz arkhon için dört kabileden her biri onar 
kişi seçiyor, bunların hepsinden dokuz kişi kura ile ayrılıyorlardı. 
Bugün her kabilenin önce kura ile onar kişi ayırması, sonra bunlar 
arasından fasulye kurasıyla arkhonların seçilmesi yöntemi o za-
mandan kalmadır. Solon’un memurluklar için kura çekmeyi koyar-
ken hangi sınıftan olanların hangi memurluklar için kuraya gire-
bileceklerini de düzenlemiş olduğunu gösteren bir kanıt bugüne 
kadar geçerli ve şimdi de kullanılmakta olan Hazineciler Yasası’dır. 
Bu yasa hazinecilerin pentakosiomedimnoslar arasından kura ile 
seçilmesini buyuruyor.”

Antik Yunan demokrasisini bugüne taşıyan ilk önemli düşünür hiç şüphesiz 
Aristoteles’tir. Atinalıların Devleti ya da Atinalıların Anayasası adını taşıyan 
eserinde Antik Atina’daki demokrasi uygulamasını çok ayrıntılı olarak an-
latır. Aristoteles temsilcilerin ve yöneticilerin sırayla, kurayla ya da oylama 
ile seçilmeleri konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir (Aristo-
teles, 2017: 154):

“...Atamaları bütün vatandaşlar ya da bir kısmı yapar, atamalar 
tüm vatandaşlar arasından ya da zenginlik, yetenek, soyluluk ya da 
başka bir şey esas alınarak seçilmiş insanlar arasından yapılabilir. 
Son yanıt ise kura ya da seçimdir. Yanıtları şu şekilde birbirleriyle 
bağdaştırabiliriz: Kimi görevlere herkes gelebilir, kimilerine bazıla-
rı, kimi görevler için herkes arasından seçim yapılır, kimi görevler 
belli bir grup arasından seçilebilir, kimileri kurayla kimileri seçimle 
gelebilir. Bu alt grupların her biri için dörder olasılık bulunmaktadır. 
Herkes herkesi seçimle, herkes herkesi kurayla -bu noktada sırayla 

8.  Antik Atina’da sortisyon uygulaması konusunda bkz. Lote, 2013; Mulgan, 1984; Owen-Smith, 2018.
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çeşitli kabile, mahalle ya da kardeşlik dernekleri görev üstlenebi-
lir-, zaman zaman da her iki yöntem dönüşümlü olarak uygulanabi-
lir. Seçim bir grup insan tarafından yapılmaktaysa herkes arasından 
seçim ya da kura yöntemi ya da bir gruptan seçimle bir diğer grup-
tan kura yöntemiyle olabilir. Söylemek istediğim şey iki yöntemin 
de uygulanmasıdır. Böylece elimizde toplam on iki yöntem olmuş 
oldu. Herkesin herkesi seçtiği yöntem demokratik olanıdır. İster 
kura isterse seçim yöntemi olsun herkes herkesi seçebilmektedir. 
Ancak atama yapanların bir grup arasından seçilmeleri ya da her-
kes arasından bir sınıftan ya da kurayla ya da bunu iki yöntemden 
birisiyle yapmaları anayasal yönetime ait bir şeydir.”  

Solon’un yürürlüğe koyduğu reformlar her kesim tarafından büyük bir coş-
kuyla karşılanmadı. Zengin toprak sahipleri borçların kaldırılmasından dola-
yı Solon’a düşman olmuşlardı. Buna karşın Solon’un adaletsizlik ve eşitsizlik 
konusundaki edebi görüşleri, şiirleri ve yaptığı uygulamalar her ne kadar 
Atina halkının fakirliğini ortadan kaldırmadıysa da onları bir ölçüde hafiflet-
ti. Solon’un yürürlüğe koyduğu siyasi ve ekonomik reformlar daha sonraki 
yıllarda uygulanacak olan reformların kolaylıkla tatbik edilmesini sağladı. 
Solon, bugün tarihçiler tarafından Atina demokrasisinin temellerini atan bir 
şair, düşünür, asker ve devlet adamı olarak saygı ile anılmaktadır (Arthur, 
1984 ; Stanton, 1990; Owens, 2010).

2. Antik Atina’da Demokrasi:  Temel Kurumlar

Antik Atina devleti “doğrudan demokrasi” anlayışını benimsemişti. Vatan-
daşlar karar alma sürecinde aktif bir role sahipti. Kelimenin tam manasıyla 
halk kendi kendini yönetiyordu. Atina modeli binleri geçmeyen görece kü-
çük nüfuslu bir kentin idaresi özelinde tatbik edilmişti. İlginç olan nokta ise 
günümüzde çoğu toplumun deneyimlediği demokrasi biçimleri Antik Atina 
görüşüne göre oligarşiye daha yakındır. Nitekim mevcut temsili demokrasi-
lerde, halk kendisini yönetecek temsilcileri “seçim ve oylama” mekanizması 
aracılığıyla belirli bir dönem için seçer ve onlara kendilerini yönetme yetki-
sini vermiş olur. Halkın siyasete katılımı böylece seçim sandığı ile sınırlan-
dırılmıştır. Üstelik halkın içinde de belirli bir seçmen grubu vardır; herkes 
sandığa gitmez. Oy kullanma hakkı reşit olan her vatandaşa verilmiştir fa-
kat tercihe bağlı olduğu için seçimlerde tam katılım sağlanması güçtür. Va-
tandaşların bir kısmı, bazen de çoğunluğu, farklı sebeplerle (verilen oyların 

Gorgon Dergisi 13

KONUK YAZARTARİH



herhangi bir etkisinin olmayacağı inancı gibi) oy verme gayesinde değildir. 
Sandığa gitmeyen kesim, yalnızca belirli bir seçmen kitlesinin verdiği oylar-
la seçilen yöneticiler tarafından temsil edilmiş olurlar. Dolaylı yoldan dahi 
yönetilme biçimlerine etki etmezler. Bu kısa açıklamalar çerçevesinde bakıl-
dığında Antik Atina demokrasi uygulamasının halka çok daha yakın oluğunu 
söylememiz mümkündür.

Antik Atina demokrasisinde dikkate değer on temel kurumun (müessese) 
varlığı dikkat çekmektedir (Tablo 1):9

9. Burada açıkladığımız on temel kurum bizim Atina demokrasisi üzerine okuduğumuz muhtelif kaynak-
lardaki bilgilerden yararlanılarak tarafımızca tespit edilmiştir. Bu on temel kuruma ilave edilecek baş-
kaca ilkeler ya da kurumlar da mutlaka vardır. Atina demokrasisi üzerine genel bilgiler için bkz. Finley, 
2003; Fleck & Hanssen, 2006; Hansen, 1999; Laurian, 2012; Meier, 1999; Ober, 1996; Backwell, 2002; 
Cammack, 2012.

Tablo 1: Antik Atina’da Demokrasi: Temel Kurumlar
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Atinalılar, kanun önünde eşitlik ve adalet ilkesi uygulaması (Isonomia); ifade 
özgürlüğü (Isegoria); yasama (Ecclesia), yürütme (Magistrate) ve yargı (He-
liaia, Dikasteria, Nomothetai, Arepagos) organları arasında bir güç dengesi 
tesis edilmesi10; zengin-yoksul ayrımı gözetmeksizin herkesin devlet organ-
larında görev alabilmesine imkân sağlayan liyakat uygulaması (Kleroterion);  
kabileler arasında uyum olması ve kutuplaşmalara izin verilmemesi için her-
kese kamu görevlerinde bulunabilme fırsatı sunan kura ile rastgele seçim 
sistemi uygulaması (Sortisyon); aynı makam ve görevde uzun süre bulunul-
masını  engelleyen görev değişimi uygulaması (Rotasyon); güç ve yetkisini 
kötüye kullanarak iktidarda daha uzun süre kalmaya eğilimli olan yöneticile-
rin kamu makamlarından uzaklaştırılarak sürgüne gönderilmesi uygulama-
sı (Ostrakismos); zengin ya da yoksul haksızlığa uğrayan tüm vatandaşların 
istediği zaman kamu görevlilerini şikâyet edebilmesi (Sykophantēs)11; Atina 
soylu sınıfının (Atina aristokrasisinin güç ve yetkilerini sınırlamaya yönelik 
olarak Atina şehir devlerinin 139 farklı bölgeye (deme) ayrılması uygulama-
sı; deme (demos) ile gene (genos) arasında yani zengin aristokrat sınıf ile 
yoksul sınıf arasında sosyal adaleti sağlamayı hedefleyen kamu hizmeti uy-
gulaması (liturji sistemi, leitourgia) gibi gerçekten büyüleyici fikirlere sahip-
tiler ve bunları da pratiğe geçirme konusunda bir ölçüde başarılı oldular.  

Şüphesiz bizim burada “on temel kurum” olarak takdim etmeye çalıştığımız 
müesseselere ilave edilebilecek başka ilkeler ve/veya kurumlar da sözkonu-
sudur. Biz burada sadece yaklaşık 2500 yıllık tarihin bize ulaşan bilgileri ışı-
ğında en göze çarpan on temel kurumu vermeye çalıştık.

3. Antik Atina Demokrasisi: Platon ile Aristoteles’in Görüş ve Eleştirileri
 
Halkın iktidarı idesinin ilk kez tezahür ettiği Eski Yunan’da demokrasi rejimi-
ne tanrısal bir misyon yüklenmiş olsa da Platon ve Aristoteles gibi düşünür-
ler, söz konusu yönetim biçiminin topluma çeşitli açılardan zarar verebilece-
ği konusunda kaygılarını dile getirmişlerdir.

10. Antik Atina tarihi üzerine yazan bazı tarihçiler yasama, yürütme ve yargı  güçlerinin bir bütün olarak 
dēmos’un kontrolünde olduğunu ifade ederler. Biz Antik Atina demokrasisinde gerçek anlamda bir 
“kuvvetler ayrılığı” düşüncesinin olmadığını kabul etmekle beraber Ecclesia, Bolue ve Heliaia/Dikas-
teria arasında bir denge olduğunu söyleyebiliriz.

11.  Hemen belirtelim ki Solon döneminde başlatılan bu ihbar/şikayet sistemi daha sonra haksız iftira ve 
suçlamalara yol açarak fazlasıyla yozlaşmıştır. Eski Yunanca sykophántēs  aslında “bilgi veren” anlamı-
na gelen bir kelime olmasına rağmen yozlaşan uygulama neticesinde “iftira ve karalama yoluyla para 
kazanan parazit” kişi tanımlamasına dönüşmüştür (Bkz. Lofberg, 1917, 1920.)
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3.1. Platon

Atina’da doğup büyümüş ve Sokrates’in öğrencisi bir filozof olan Platon’un 
temel kaygısı toplumda ideal siyasi düzenin tesis edilmesiydi. Değişime, 
bozulmaya ve siyasi yozlaşmaya uğramış mevcut devlet biçimlerinin artık 
ıslah edilemez olduklarına kanaat getiren Platon, Devlet adlı eserinde bu 
kaygısını şöyle dile getirir (Platon, 2002:282):

“Gerçekten filozof olan kimseler siyasi güç elde edene dek veya, 
bir nevi ulvi bir yazgı ile, hali hazırda şehirleri yönetenler gerçek fi-
lozoflara dönüşene dek, insan ırkı kötülüklerden kurtulamayacak.”

Anlaşılacağı üzere, Platon felsefi bilgelik ile siyasi yönetimin birleşti-
ği ideal ve erdemli devlet arayışında, devletin iyiliğini yurttaşların hak ve 
özgürlüklerinden üstün tutuyordu. Bu bağlamda Platon’un ideal devletinde 
filozoflar etkin olmalıydı. Devletin ekonomik yapısı tüccar sınıf tarafından 
idame edilmeli; güvenlik, ordu sınıfı tarafından sağlanmalı ve siyasi lider-
lik ise filozof-krallar olarak tanımladığı kişilerin hakkı olmalıydı (Bolarfinwa, 
2009: 3). Platon, böylesine bir devletin dört ana erdemini ise bilgelik, cesa-
ret, disiplin ve adalet olarak belirlemiştir (Berki, 1977:156). 

Platon’un demokrasiye yönelik eleştirel tavrını birkaç bağlamda incelemek 
mümkündür. Öncelikle, Platon demokratia kavramı ile eşitlik ilkesi kapsa-

Resim 7: Atina Okulu (Scuola di Atene) - Raffaello Sanzio -  1509-1511   
Stanza della Segnatura - Vatikan - Kaynak
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mında sınıf, soy, zenginlik ve eğitim farklılıklarına bakılmaksızın bütün yurt-
taşların yönetimde doğrudan etkin olmasını ifade eder. Toplum bağımsız-
dır ve tamamıyla demosun yönetimindedir. Platon bu durumu “kalabalığın 
beyliği” olarak tanımlar ve yönetilenlerin yönetmeye başladığı bu siyasi 
düzende gerçek bir devlet adamı bulunmadığını ileri sürer. Platon aynı za-
manda demokrasi ile anarşizm arasında bir bağlantı kurar. Ona göre, de-
mokratia’nın özünü oluşturan eşitlik ve özgürlük (eleutheria) ilkeleri halk 
tarafından istismar edilebilir (Yıldızdöken, 2015: 70). Özellikle isegoria (Mec-
lis’teki tartışmalara eşit katılım hakkı) ve parrhesia (düşüncelerini özgürce 
ifade etme hakkı) gibi temel demokratik prensiplerin olumsuz sonuçlara yol 
açacağını tartışır. Bu ilkeler neticesinde, eğitimsiz ve bilgisiz kişiler yönetim-
de söz sahibi olmaktadırlar ve her ağızdan farklı bir sesin çıktığı, iç bütünlü-
ğün ve fikirsel ittifakın zayıf olduğu, ortak menfaatlerin gözetilmediği kaotik 
bir siyasi sahne oluşmaktadır. Demos yani halk, Platon için onursal mana-
da “halk” değildi; onları daha ziyade, sorun çıkarma potansiyeline sahip bir 
“yığın” olarak görüyordu. Bu yığın kuşkusuz kamusal müzakerelere ve dev-
let hizmetlerine iştirak etmeye uygun olmayan eğitimsiz ve kinci kimseleri 
içinde barındırabilirdi. Platon demokrasinin felsefe yerine doxa, başka bir 
ifadeyle, bilgi yerine kanaat yönetimi olduğunu öne sürmüştü. Platon’un 
odak noktası bilgi ve kanaat arasındaki ayrımdı: ona göre demokrasinin salt 
hükmü bilgi ve deneyim değil, çoğunluğun kanaati idi (Crick, 2002:16). Öz-
etle, Platon’a göre böylesine tesirli, bencil, sebatsız yığınların oluşturduğu 
halk yığını, yaradılışı itibariyle bir istikrar sağlayamazdı ve kargaşaya mahal 
verebilirdi.  Platon’a göre, yurttaşların kura yoluyla seçilerek yönetimde söz 
sahibi oldukları demokratia anlayışı, çok sesli yapısı gereği en cazip yönetim 
şekli gibi görünse de, toplumda disiplinsizliğe ve kargaşaya yol açma potan-
siyeline sahip olduğu için kesinlikle en iyi yönetim biçimi değildi. 

3.2. Aristoteles

Kleistenes ve Solon reformları ile şekillenen Atina demokrasisini günümü-
ze taşıyan isimlerin başında Aristoteles gelir. MÖ 384-322 yılları arasında 
Antik Yunanistan’da yaşamını sürdürmüş olan bu filozof 17-18 yaşlarında 
Atina’daki Platon’un Akademisi’ne (Ἀκαδημία) katılmış ve tarihi kaynakla-
ra göre yirmi yıl kadar orada eğitim almıştır. Aristoteles Antik Yunanistan 
Klasik dönem aralığında yaşamış mantık, metafizik, etik, estetik, ruh, psi-
koloji, ekonomi, siyaset ve retorik alanlarında eserler vermiş bir filozoftur. 
Aristoteles Politika ve özellikle Atinalıların Anayasası adlı eserlerinde devlet 
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temsilcilerinin ve yöneticilerinin görev gelmesinde hangi yöntemin uygun 
olduğu konularını etraflıca tartışmış, kura ile rastgele seçim sisteminin de 
doğru bir yöntem olduğunu ifade etmiştir. 

Aristoteles de demokrasiyi eleştiren fikirsel geleneğin bir parçasıydı. Pla-
ton’un demokrasiye yönelik eleştirilerine büyük ölçüde hak veriyordu fakat 
demokrasi fikrini tümüyle reddetmemişti. Atina’yı, Platon’un deyimiyle, fi-
lozof-kralların yönetmesi belki en iyi senaryo olurdu ancak Aristoteles asla 
filozof-krallara sahip olunamayacağı kanaatindeydi. Çünkü, Platon’un aksi-
ne, böylesine mühim bir görevi hakkıyla yerine getirebilecek kadar bilge 
kimseler yetiştirmenin imkân dahilinde olmadığını düşünüyordu (Brennan, 
2016: 14).
 
En uzun ömürlü yönetim biçiminin demokrasi olduğunu ve demokratik re-
jimin kolaylıkla alaşağı edilemeyeceğini sürekli vurgulayan Aristoteles (Jor-
dovic,2011:62), halka bahşedilen sınırsız yönetme yetkisinin kusurlu taraf-
larına ve doğuracağı potansiyel tehlikelere de fazlasıyla odaklanmıştı.

Aristoteles için demokrasi, Atina’da tanık olduğu şekliyle Solon’un hayata 
geçirdiği ve eşitlik ile birlik ilkelerini pekiştiren o dengeli demokratik tasa-
rıdan sapmış bir kurumdu (Aristoteles,1989: 117). Çünkü diğer sorunlu yö-
netim biçimlerine (oligarşi, tiranlık vb.) benzer şekilde, demokrasi de belirli 
bir kitlenin çıkarları uğruna sömürülmeye müsait hâle gelmişti: Oligarşi zen-
ginlerin menfaatlerini besleyen bir yönetim şekli iken onun anti-tezi niteli-
ğindeki demokrasi ise özgür ve fakir kesimin menfaatlerini gözetmektedir 
(Lintott, 1992: 124).

Esasında Aristoteles’in demokrasiye yönelik en belirgin endişesi, radikal 
demokrasi ile tiranlık arasında yaptığı karşılaştırmadan ileri geliyordu. De-
mokrasinin temel ilkelerinde tiranlığın tohumlarının ekili olduğunu düşün-
mekteydi (Lindsay,1992: 755). Atina’nın radikal eşitlikçi demokrasi anlayışı 
demagogların türemesi için oldukça elverişli bir siyasal eylem alanı oluştu-
ruyordu. Aristoteles, demagogların bir takım suçlamalarla zenginlerin iti-
barına saldırarak halkın güvenini kazanmayı amaçladıklarını fakat bu yolla 
güven ve yandaş kazanan her kim varsa eninde sonunda bir tirana dönüşe-
ceğini düşünüyordu. Zira Atina tarihinde “eski tiranların çoğu halkın liderle-
rinden doğmuştu” (Lindsay,1992: 757).
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Aristoteles, yönetim biçimleri arasında “kötülerin en iyisi” diye tanımladığı 
demokrasideki “yönetme ve yönetilme” ilkesinin gerçek bir polisin ayırıcı 
özelliği olduğunu düşünüyordu (Aristoteles,1989: 415). Aristoteles, poliste 
yaşayan kitlenin şehir idaresinde oynaması gereken bir rolü olduğunu ima 
eder. Ancak bu kitle dizginlenmediği takdirde, bir bütün olarak toplumun 
değil dâhil olduğu sınıfın çıkarlarını gözetmeye meyillidir. İşte bu nedenle 
Aristoteles demokrasiyi sapkın bir kurum olarak görmüş ve yine kitlenin 
yönettiği ama bu sefer bir bütün olarak şehrin çıkarlarını gözettiği polite-
ia kavramını ileri sürmüştür (Aristoteles,1943: 36). Bir şehrin nüfusunun 
çoğunluğu tarafından alınan kararların ayrıcalıklı ve meziyetli birkaç kişi-
nin alacağı kararlardan daha ferasetli olabileceğine de ihtimal vermesine 
rağmen (Aristoteles, 1943: 37), vatandaşlara önemli hususlarda tam karar 
verme yetkisi verilmesine pek sıcak bakmamıştır. O, yalnızca meclis toplan-
tılarına belirli sınırlar çerçevesinde katılan bir demos tercih etmiştir. Hatta 
Aristoteles için çiftçilerin ağır bastığı şehir idaresi en iyi demokrasi olabilir. 
Çiftçilerin baskın olduğu bir demokrasi ekseriyetle yasaların egemenliğini 
beraberinde getirecektir. Çünkü çiftçilerin geçimlerini sağlayacak ölçüde 
mülkleri vardır ama meclis toplantılarına sıklıkla katılacak kadar boş vakitleri 
yoktur. Böylelikle karar verme sürecinde yasaların belirleyiciliği daha güçlü 
olacaktır (Cherry, 2018: 28).

Sonuç

“Amerikan hükûmeti (Antik Atina) sistemi üzerine kurulmuştur. 
Atina minyatürde ne ise, Amerika büyüklükte o olacaktır. 

Biri Antik Dünya’nın harikasıydı; 
Amerika ise şimdinin hayranlığı oluyor.”12

Düşünceleriyle Amerikan bağımsızlık mücadelesini ve Fransız Devrimi’ni et-
kileyen Thomas Paine (1737-1809) Antik Atina demokrasisine hayranlığını 
yukarıdaki sözlerle dile getirmiştir. Gerçekten de Antik Atina  demokrasi-
sindeki Isonomia, Isegoria, Kleroterion, Sortisyon, Rotasyon, Ostrakismos 
gibi uygulamalar bugün bile Antik Yunan medeniyetinin mirası olarak koru-
duğumuz ve saygı gösterdiğimiz tapınaklar, anıtmezarlar, tapınaklar kadar 
hayranlık uyandırıcıdır.

12. Paine, T. (1792). The Rights of Man, Applying Principle to Practice, Chapter 3 - Of the Old and New 
Systems of Government, Online erişim: https://www.ushistory.org/paine/rights/c2-03.htm Erişim Ta-
rihi: 15.04.2021
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Hemen belirtelim ki Antik Atina demokrasisinin her yönüyle mükemmel ol-
duğunu iddia etmek hatalı ve fazlasıyla yanlıştır. Sokrates, öğrencisi Platon, 
Ksenofon (Xenophones), tarihçi Thukydides, oyun yazarı Aristophanes  gibi 
zamanın önemli düşünürleri Atina demokrasisini eleştirenler arasında sayı-
labilir. Platon’un öğrencisi Aristoteles sisteminin olumlu ve olumsuz tarafla-
rını bir arada ortaya koymuş olmasına rağmen o da nihayetinde birçok açı-
dan Atina demokrasisinin eksikliklerine işaret etmiştir. 

En başta Atina nüfusunun sadece çok küçük bir oranı doğrudan demokrasi 
kararlarına iştirak etme hakkına sahipti. Köleler, serbest bırakılan köleler, 
çocuklar, kadınlar ve metics  (métoikos) adı verilen Atina’nın yabancı sakin-
leri dışlanmıştı. Bu hiç de küçümsenemeyecek bir eksik demokrasi pratiği 
anlamına gelir (Samons, 2004; Croix, 2013). Demos sadece 20 yaşın üzeri er-
keklerden oluşmaktaydı. Atina demokrasisini bu çerçevede kadını bir yurttaş 
olarak görmeyen bir androkrasi13 olarak değerlendirebiliriz. Bu insanların 
demokrasiyi fazla kapsayıcı olarak görmemelerini daha geniş bir çerçevede 
ele almak ve tartışmak da gerekebilir. Örneğin, Platon’a göre sıradan cahil 
insanlar yönetme yetkisi verilebilecek doğru insanlar değildi. Platon’un filo-
zof-krallardan oluşan epistokrasi ya da nookrasi düşüncesi bu açıdan ayrıca 
ayrıntılı olarak incelenmeye değer bir başka konudur.14 Öte yandan MÖ 399 
yılında Platon’un öğretmeni olan Sokrates, “Atina gençliğini yozlaştırmak” 
suçlamasıyla mahkemede yargılanmıştır. Sokrates’in baldıranotu zehriy-
le ölüme mahkum edilmiş ve infazının gerçekleştirilmiş olması Antik Atina 
adaletinin ve demokrasi uygulamasının muhalif bir fikir adamının düşünce-
lerine olan tahammülsüzlüğü göstermesi açısından çok önemlidir.

Özetle en başta Sokrates, öğrencisi Platon ve onun öğrencisi Aristoteles’in 
günümüze kadar ulaşan yazılı metinlerindeki eleştirilerini ve ayrıca demok-
rasi üzerine eserler vermiş diğer düşünürlerin görüşlerini ve eleştirilerini 
tamamen gözardı ederek Atina demokrasisini kutsamanın bir başka yanlış 
olacağını belirtmekte yarar görüyoruz.

13. Eski Yunanca “andrós” (erkek)  ve “kratos” (erk, güç) anlamına gelen iki kelimeden türetilmiştir.
14. Platon felsefi bilgelik ile siyasi yönetimin birleştiği ideal ve erdemli devlet arayışında, devletin iyiliğini 

yurttaşların hak ve özgürlüklerinden üstün tutuyordu. Bu bağlamda Platon’un ideal devletinde filo-
zoflar etkin olmalıydı. Bkz. Platon, 2002. Platon’un demokrasi konusundaki görüşleri için ayrıca bkz. 
Jones, 1953; Bolarfinwa, 2009; Yıldızdöken, 2015. Epistokrasi konusunda bkz. Goodin & Spiekermann, 
2018 ; Rothstein, 2019; Ober, 2008.
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Madalyonun her iki yüzünü de görmeyi ihmal etmeksizin Antik Atina döne-
mi demokrasisinin birçok açıdan bugün modern demokrasilerin bile sahip 
olmadığı eşsiz bir vizyona sahip olduğunu söylememiz gerekir. 

Birçok eksikliğine rağmen Antik Atina demokrasisi, modern medeniyetlere 
bırakılmış en büyük miraslardan biridir. Ancak günümüz modern demokra-
sileri bu büyük mirastan layık olduğu ölçüde yararlanmamış ve demokrasiyi, 
Platon başta olmak üzere birçok düşünürün öngörülerinde ve yaptığı uyarı-
larda olduğu gibi fazlasıyla yozlaştırmıştır.

Bugün içinde yaşadığımız modernite çağında hiçbir devlet maalesef 2500 
yıl öncesinin  bilge insanlarının kurmaya çalıştıkları bir ideal demokrasiyi uy-
gulamayı başaramamıştır. Atina demokrasisini inşa eden Kleistenes ve So-
lon, en yoksul ve güçsüz vatandaşların dahi devlet idaresinde söz hakkının 
olabilmesini istemiştir. Öyle ki seçim ve oylama sisteminin kabileler ve etnik 
topluluklar arasında güç savaşına dönüşmemesi ve bunun beraberinde ge-
lişecek hizipçilik ve kutuplaşmalara imkan vermemesi gerekir. Bunun için 
seçime dayalı bir demokrasi yerine sortisyonel demarşiyi (kura ile rastge-
le seçim sistemi) getirerek bu sistemin tarihteki ilk temsilcileri olmuşlardır.   
Antik Atina demokrasisi kendi içerisinde birçok paradoks ve tutarsızlıklara 
sahip olsa da bazı yönleriyle modern demokrasilere örnek olacak özelliklere 
sahiptir.
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Toplanma Alanı Teorisinin  
Göbekli Tepe Örneği  

Üzerinden Değerlendirilmesi
  

          Yazar: Arman Tekin1

Giriş

Yaklaşık 45 milyon yıl önce Doğu Afrika’da gerçekleşen volkanik hareketler ve 
Etiyopya’nın kuzeyinde yer alan Rift Vadisi’nde meydana geldiği düşünülen 
tektonik hareketler, bölgede kurak bir iklimin oluşmasına neden olmuştur 
(Maslin et all, 2014: 2).  Proconsul gibi primatlar sınıfı içerisinde yer alan 
türlerin nesli tükenirken köpek dişli maymungiller nesillerini sürdürmüş ve 
insansı olarak nitelendirebileceğimiz Australoptihecuslar ortaya çıkmıştır 
(Andrews, 1992: 641). İlk zamanlarda ağaç kovuklarında yaşadığı düşünülen 
insansılar, zaman içerisinde çevrelerini görmek amacıyla dik durma eylemi-
ni (bipedalizm) gerçekleştirmiştir (Stern, 2000: 113). Bu durum, bu eylemi 
gerçekleştiren insan gruplarının yaşadıkları bölgeyi daha iyi görmesine ve 
tanımasına olanak sağlamıştır. Böylelikle insanın çevre ile olan ilişkisi geli-
şim göstermiştir. Biyolojik, sosyal ve kültürel evrim sürecinde insan, değişen 
çevre koşullarına uyum sağlayarak ve kendi gelişimini üst seviyelere taşıya-
rak bugüne ulaşmayı başarmıştır. Bu süreç içerisinde başlangıçta avcı-topla-
yıcı olan insan grupları, zamanla ilk çiftçi toplulukların oluşmasına öncülük 
etmiştir. Bu süreçte en büyük gelişme ekonomik ve teknolojik yönde olmuş-
tur. 

Kronolojik olarak bakıldığında hem Australopithecusların hem de homo 
genusu içerisinde yer alan insan türlerinin besin ihtiyaçlarını ilk olarak 
toplayıcılık ve leş yiyicilik ile karşıladığı düşünülmektedir. Öyle ki, toplayıcılık 
yoluyla elde ettikleri meyveleri tüketebilmek için doğada bulunan taş, ağaç, 
kemik ve boynuz gibi hammaddeleri vurgaç olarak kullanma yoluna gitmiş-
lerdir. Çevrelerindeki hayvanların ölülerini yemek, diğer bir deyişle leş yiyi-
cilik ile birlikte insanın beslenme anlayışı içerisine et de dâhil olmuştur. Et 
(özellikle de yeni ölmüş bir hayvan etini) tüketebilmek için tıpkı meyvelerde 
olduğu gibi vurgaç niteliğindeki hammaddelere ihtiyaç duymuşlardır. Bu du-
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rum, insanın alet yapmasına imkân sağlamış ve zaman içerisinde belirgin bir 
işlevsellik temelinde çeşitli teknikler geliştirmişlerdir. Bununla birlikte insan 
gruplarının doğada organik hâlde bulunan başka hammaddelerden aletler 
yapmış olabilecekleri düşünülmektedir. Ancak bu aletler fiziksel koşullarına 
bağlı olarak ele geçmemiş olabilir. Bu nedenle yapılan taş aletlerin ilk aletler 
olup olmadığını net bir şekilde dile getirmek şu an için mümkün değildir.

Başlarda sadece toplayıcılık ve leş yiyicilik ile hayatlarını idame ettiren in-
sansı grupların ağaç kovuklarında yaşadıklarını düşünebiliriz. Bunu düşün-
memizin temelinde çok daha önceki dönemlerde yaşamış, primat özelliği 
gösteren memelilerin davranışsal ve anatomik olarak ağaç yaşamına en iyi 
şekilde uyum sağlayabilmeleri sayesinde zaman içerisinde yaşanan jeolojik 
ve iklimsel değişikliklerle ilişkilendirilebilecek tropik, yarı tropik ve savana 
iklimi gösteren bölgelerde yaşayabilmiş olmaları yatmaktadır (Özbek, 2000: 
18). İnsansılar için dile getirebileceğimiz bu durum Homo genusu içerisinde 
kronolojik olarak ilk sırada yer alan Homo Habilis türünde de gözlenmektedir. 
Gerek el parmaklarındaki gerekse kürek ve kol kemiklerindeki anatomik 
özellikler göz önüne alındığında günümüz insan topluluklarına kıyasla 
Homo Habilis’in kol uzunluğu, bacak uzunluğunun %95’ine yakındır. Bu 
da Homo Habilislerin ağaçlara tırmanma alışkanlığının devam ettiğinin bir 
göstergesidir. Buna bağlı olarak bu grupların mağara ve kaya sığınakları 
dışında ağaç yaşantısını tam olarak bırakmadığını göstermektedir (Özbek, 
2000: 55). Daha sonrasında Homo Erectus insan türü ile ilişkilendirilen grup-
ların Fransa’nın Nice şehrinde yer alan Terra Amata açık hava yerleşiminde 
olduğu gibi ağaç dalları ile yaptıkları basit kulübelerde yaşamaları ise artık 
insanın zaman içerisinde doğal yaşam koşullarına daha iyi uyum sağladı-
ğını ve kendi çevresine hâkim olduğunun bir göstergesidir (Moigne et all, 
2016: 195). Kamp yerleri de diyebileceğimiz bu yerleşim türleri avcı-top-
layıcı grupların sadece iskân ettiği değil aynı zamanda belli faaliyetleri ger-
çekleştirmek amacıyla toplandıkları yerler olarak da düşünülebilir. Öyle ki, 
mevsimsel olarak iskân gördüğü düşünülen bu merkezler sadece bir gru-
bun değil; birçok grubun bir araya geldikleri, fikirsel ve ticari anlamda takas 
gibi faaliyetleri gerçekleştirdikleri bir toplanma alanı rolü de üstlenmiştir 
(Bar-Yosef, 2007: 6). 

1. Avcı-Toplayıcı Gruplarda Toplanmak ile Takas Arasındaki İlişki

Toplanmak veya bir araya gelmek, Eski Türkçede tüm, bütün anlamlarına 
gelen “tolp” sözcüğünden türemiştir. Buna yakın diğer bir kelime olan “töp” 
yuvarlak nesne, küre anlamlarına gelse de köken olarak bir anlam birliği 
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sağlanmaktadır.2 Bu bağlamda toplanmak eylemini gerçekleştiren kişilerin 
oluşturduğu ve etimolojik olarak aynı kökene sahip topluluk ve toplum kav-
ramları ön plana çıkmaktadır. Sosyolog Ferdinand Tönnies’e göre topluluk 
ve toplum arasında birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu ayrıma göre 
topluluk, belirli bir ortak iradenin olduğu, kişilerin bireysel bir anlayıştan 
uzak, topluluğun amaçlarına hizmet ettiği, inancın, dinin, örf ve adetlerin 
ön planda olduğu, tabii bir dayanışma örneğinin sergilendiği ve ortak bir 
mülkiyetten söz edebileceğimiz yapılardır. Öte yandan toplum söz konusu 
olduğunda, kişilerin kendi başına bir birey olduğu ve buna bağlı olarak 
bireylerin kendi iradelerinden ve menfaatlerinden söz edebildiğimiz, belli 
bir öğretiye, kamuoyuna ve moda anlayışına sahip olan, dayanışmanın 
bireysel nitelikte bir sözleşme ile korunduğu ve özel mülkiyet anlayışının 
görüldüğü bir yapıdan söz edilmektedir (Gezgin, 1988: 198).

Sosyolojik temelde ele alınan bu ayrımı arkeolojik açıdan değerlendiğimizde 
avcı-toplayıcı grupların bu bağlamda topluluk özelliği taşıdıklarını söylemek 
mümkündür. Tönnies’in ayrımı içerisinde sadece inanç ve din hususuna dik-
kat etmek gerekebilir. İnanç, kişinin bir şeylerden emin olma ve güvenme 
isteği dolayısıyla inanma hâlidir. Kişinin yaşadıklarını kendi içinde ispat et-
mesi önemlidir. Ancak kişinin kendi başına yaşadığı şeyler, başka kişilerin de 
yaşadığı ortak şeyler olduğunda bu durum paylaşılan ortak bir inanç olur. 
Aynı duyguyu bir grup olarak yaşamak da doğal olarak “biz” olma hâlini 
yaratır (Temren, 2017: 302-304). Avcı-toplayıcı gruplar için bunu, avlanmak 
için mücadele ettikleri ama üstün gelemedikleri bir hayvanın güçlü oldu-
ğuna dair duydukları ortak inanç olarak değerlendirebiliriz. Hâl böyleyken 
avcı-toplayıcı gruplar bir “topluluk” yapısına sahiptir. Oysa din, belirgin bir 
inanca ve bu inancı temsil eden ritüellere sahip olmakla birlikte, belli bir 
öğreti çerçevesinde öğrenilmiş normlara uymak zorunda olmayı gerektiren 
bir inanma ve itaat etme hâlidir. İnanç için bahsedebileceğimiz bireysel is-
pat düşüncesi, dinde yerini toplumsal bir ispata bırakır. Özellikle ruhsal ve 
aklı evvel nitelikte olan doğaüstü varlık/varlıklara olan koşulsuz inanç ve 
ritüel anlayışı vardır. Buna bağlı olarak din, belirgin bir “toplum” yapısı ile 
ilişkilendirilebilir. Örnek vermek gerekirse hem çok tanrılı dinlerde (Paga-
nizm) hem de tek tanrılı dinlerde (Hristiyanlık, İslam, vb.) tanrıya/tanrıçaya 
koşulsuz inanç ve ibadet esastır. Şayet dinin gerekleri yerine getirilmediğin-
de kişi bu eylemleri karşısında cezalandırılır. İnancın ve dinin, topluluk ve 
toplum olma sürecinde oynadığı rol, grupların toplanma anlayışlarına da 
yansımaktadır. Avcı-toplayıcılar için sahip oldukları inanç onları bir arada 
tutmaz. Ancak sahip oldukları ve paylaştıkları ortak inanç bu grupların bir 
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arada durmalarında ve birbirlerine kenetlenmelerinde bir etkendir. 

Ortak bir amaç için toplu bir dayanışma sergileyen topluluklar, yaşamlarını 
sürdürebilmek adına toplayıcılık ve avcılık yapsalar da mikro ölçekte yaşa-
dıkları ortam içerisinde birçok şeye yakın değillerdir. Bu durum, toplulukla-
rın kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi çekirdek alanlarının dışına çıkma-
larına, diğer bir deyişle alanlarını genişletmelerine olanak sağlar. Buna bağlı 
olarak avcı-toplayıcı grupların gezici bir karaktere sahip oldukları söylenebi-
lir. Grupların yaşamsal aktivitelerini sürdürebilmeleri için süreklilik arz eden 
bir besin arayışı içerisinde olmaları elzemdir. Bu arayış, avcı-toplayıcı grup-
ların alet üretme ihtiyacını doğurmaktadır. Hammadde ihtiyacı dolayısıyla 
belli mesafeler kat eden grupların, kendi gibi başka gruplarla rastlaşmaları 
ve en nihayetinde etkileşime girmeleri söz konusudur. Bu etkileşim grupla-
rın ihtiyaçlarına bağlı olarak karşılıklı bir takas anlayışını beraberinde getirir. 

Eski Türkçede tegiş/teŋiş kelimelerinden gelmiş olan “değiş” kelimesi denk-
leşmek, eşleşmek anlamlarına gelirken3, buradaki “tokuş” kelimesi ise yine 
Eski Türkçede karşılıklı vurmak, dokunmak anlamına gelen “tog” kelimesin-
den türemiştir (Eyüboğlu, 1988: 332). Takas kavramı, çok daha sonraki dö-
nemlerde bahsedebileceğimiz değer biçimi olan para kullanılmaksızın bir 
malın doğrudan doğruya bir başka malla veya hizmetle değiştirilmesi olarak 
tanımlanabilir. Takas yapan gruplar, mallarını özdeş bir değer anlayışı içeri-
sinde iki şeyi karşılıklı olarak alıp vermektedirler (Doğan, 2008: 33).

Takasın yapılması hususunda toplanma birkaç şekilde kendini gösterir. Bun-
lardan ilki takasın belli dağıtım törenleri çerçevesinde yapılmasıdır. Dalton, 
bu törensel nitelikteki takasları ikiye ayırmaktadır. Malinowski’nin betim-
lediği “Kula” sisteminde yapılan takasın amacı, anlaşma kurmak veya var 
olan ilişkileri sağlamlaştırmaktır. Öte yandan Ruth Benedict’in Kültür Kalıp-
ları (Patterns of Culture-1934) kitabında ele aldığı Kwakiutl kültürü Potlaç 
ile özdeşleştirilmiştir. Bu kavram ise grupların gücünü korumak adına, rakip 
gördükleri grupları verdikleri armağanların zenginliği ile alt etmeyi amaçla-
yan rekabetçi bir takas anlayışını ifade etmektedir. Bu iki anlayış arasında 
belirgin farklar vardır (Doğan, 2008: 45). Kula sistemi içerisinde gruplar ara-
sında ticari nitelikte bir ortaklık vardır. Bu ortaklık, ortaklardan birisinin sa-
hip olduğu ürün fazlasını armağanlar ile birlikte götürmesi ile başlar. Diğer 
ortağın da eşdeğer bir şekilde ürünlerini ve armağanlarını vermesi beklenir. 
Ancak buradaki önemli nokta grupların toplanıp gerçekleştirdiği törenlerde 
takası yapılan mallar kadar armağanların da denkliğidir. Trobriand Adala-
rı’nda yaşayan Argonautların komşu adalarla yaptığı bu ticaretler sonucun-

3.  https://www.nisanyansozluk.com/?k=de%C4%9Fi%C5%9F-&lnk=1 Erişim Tarihi: 22.01.2021
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da kolyeler ile bileziklerin takası gerçekleştirmesi buna örnek gösterilebilir. 
Potlaç ise karşılıklı takasın armağan ile gerçekleştirildiği dağıtım törenleridir. 
Bu tören boyunca yemekler yenir ve armağanlar verilir. Potlaç hem aile hem 
köy içinde ve köyler arasında yapılabilir. Potlaç için çağırılan konuklar, ora-
da bulunmaları dolayısıyla bir yükümlülük altına girerler. Potlaç veremeyen 
konuk küçük düşer. Burada amaç rekabetin sonunda üstün çıkmaktır. Bazı 
törenlerde bu dağıtım bittikten sonra bir savurganlık başlar. Bu savurganlık 
değerli eşyaların kırılması ve yakılmasının hatta evlerin yakılmasına kadar 
gider. Kula ile Potlaç’ın benzer tarafı ise karşılıklı yapılan takasın eşdeğer 
nitelikte olması gerekliliğidir. Benzer şekilde Kula’da olduğu gibi Potlaç’ta 
da grupların toplandığı törenlerde gruplardan biri bir seferde ne kadar çok 
verirse gelecek sefer muhtaç duruma düştüğünde bir o kadar alma hakkına 
sahip olur (Güvenç, 1977: 236-237).

Takasın yapıldığı ikinci toplanma şekli ise pazar yerleri, panayırlar ve top-
lanma alanlarıdır. Pazar yerleri küçük çapta bir bölgede kurulan, bununla 
doğru orantılı olarak ihtiyaçları karşılamaktadır. Alden’a göre (1982: 86-87) 
pazar yerleri grupların takas yapmalarına imkân sağlaması açısından çok 
daha verimlidir. Panayır, anlam olarak bütün halkın toplanmasını ifade eden 
Yunanca panegyris kelimesinden gelmektedir. Yılda bir veya birkaç defa be-
lirli aralıklarla (1 hafta-1,5 ay) kurulan, geniş çapta bir bölgenin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla yerli ve yabancı tüccarların toplandığı fuar alanlarıdır. 
Ancak arz-talep temelli olması yönüyle benzerlikler taşımaktadır (Doğan, 
2008:46-47, 98). Öte yandan toplanma alanları, grupların belli amaçlarla bir 
araya geldikleri yerler olması yönüyle daha genel bir niteliktedir. Bu grup-
ların toplandıkları bu alanlarda hem fikirsel hem de ticari anlamda takas 
yaptıklarını da söylemek mümkündür. Ancak pazar yerleri ve panayırlardan 
farklı olarak grupların belli sosyo-kültürel ve ritüel amaçlarla da bu alanları 
kullandıkları düşünülmektedir.

2. Toplanma Alanı Teorisi

Avcı-toplayıcı grupların bir araya nasıl ve neden geldikleri soruları üzerinde 
duran etnografik temeldeki antropolojik araştırmalar 1930’lardan itibaren 
görülüyor olsa da (Tindale, 1935: 199-224) “toplanma alanı” kavramı için 
değerlendirebileceğimiz araştırmalar ilk olarak 1960’ların sonlarında baş-
lamıştır. 1966 yılında yapılan “Man the Hunter” sempozyumu kapsamın-
da birçok antropolog o dönemdeki güncel çalışmalarını sunmuştur. Daha 
sonrasında ise bu sempozyum aynı isimle kitaplaştırılmıştır (Lee and Devo-
re, 1968, Man the Hunter). Bu ortak çalışmada yer alan antropologlardan 
David Damas, Eskimo grupları üzerine yaptığı araştırmada, sosyal grupların 
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toplanmalarının boyutu ve süresine dikkat çekmiştir. Bu gruplar yıl boyunca 
50’yi aşan ve sıklıkla 100 kişiden oluşmaktadır. Öyle ki ilkbaharda Iglulik ve 
kışın Netsilik toplanma grupları 15 ila 20 kişilik geniş aile kümelerine ay-
rılmaktadır. Ancak Netsilik toplanmalarındaki grupların %60 ila 70’ini oluş-
turan çekirdek grup sabit bir niteliktedir. Örneğin Copper Eskimo av grup-
ları kardeşlik, eş değişimi, uzak akrabalık ve akrabalık dışı olan kişilerden 
oluşmaktadır. Kuzey Amerika’da carbiou olarak adlandırılan ren geyiklerini 
avlamak için toplanan grupların bir “topluluk” oluşturduğunu ve bu toplu-
lukların bir araya gelmelerinin “toplanma” olduğunu belirtmiştir (Dumas, 
1968: 111-117). 

Antropolog Bob Williams ise The Birhor of India and Some Comments on 
Band Organization adlı makalesinde Hindistan’daki avcı-toplayıcı Birhor 
topluluklarını ele almıştır. Makalede bu grupların cinsel ve/veya ekonomik 
anlamda bir bölgecilik anlayışı sergileyeceklerini dile getirmiştir. Gıda teda-
rik etme ve diğer faktörlerin nüfus sayısındaki değişimi etkileyeceği için bu 
noktada grupların ekonomik bir bölgeciliğe yönelmesi mekânsal bir toplan-
mayı beraberinde getirmektedir. Evlilik temelli değişimlerin yarattığı ittifak 
bağları, etkileşimde olan grupların bir kısmının veya tamamının ekonomik 
şartları el verdiği takdirde bu törenlerin yıllık olarak yapılmasıyla güçlendi-
rilmektedir. Aile ve akrabalık yapıları ile oluşan grupların yönetilebilir olma-
sı av gruplarının oluşmasında kolaylık sağlamaktadır (Williams, 1968: 126-
131). 

Avustralya’daki grupların evlilik ilişkilerini inceleyen antropolog Frederick 
Rose, av gruplarının büyüklüklerinin değişken olmasını gıda mevcudiyetinin 
sadece mevsim geçişlerinde değil yıllık olarak da değişkenlik göstermesiyle 
açıklamaktadır. Öyle ki yılın belirli bir zamanında, yiyecek kaynakları tek bir 
aileye bile dağıtılırken, küçük bir alanda yiyecek bol olduğunda, gruplar tek 
bir kampta iki yüz veya daha fazla gruptan oluşan toplanmalar oluşturmak 
için bir araya gelirler. Bu büyük gruplar bazen haftalarca hatta aylarca varlı-
ğını sürdürür. Bu toplanma ile gerçekleştirilen ergenliğe adım atma tören-
lerinin ve ritüellerin arttırılması için bol miktarda yiyeceğin olması bir ön 
koşuldu. 

Antropolog Julian Steward da mevsimsel olarak gerçekleşen toplanmala-
rın nüfustaki değişimler ile birlikte farklı coğrafya ve kültürlerde görülse de 
benzer özellikler taşıdığını ve bu süreçlerin büyük ölçüde kültürel ve ekolojik 
aktarımlarla oluştuğunu dile getirmiştir (Steward, 1968: 321-334). Antropo-
log Richard Lee ise Namibya’da yer alan Kalahari Çölü’ndeki !Kung San top-
luluklara dayanarak birtakım gözlemlerde bulunmuştur. !Kung Sanlar bahar 
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aylarında yağmurların oluşturduğu su kaynakları dolayısıyla yaşamlarını açık 
havada 7 ila 50 kişilik gruplar hâlinde sürdürmektedirler. Ancak mevsimler 
sonbahardan kışa geçtiğinde, soğuk ve kurak hava şartları dolayısıyla sayı-
ları 150 ila 200 kişiden oluşan gruplar kalıcı nitelikteki su kaynaklarına yakın 
kamp alanlarına çekilmektedirler. Ekolojik şartlar dolayısıyla gerçekleşen 
bu toplanmanın yanı sıra ritüel bir toplanma anlayışından da bahsetmek 
mümkündür. Choma olarak adlandırılan erkeklerin ergenliğe geçiş törenle-
rinin yapıldığı kamplar, her dört veya beş yılda bir kışın düzenlenir. Bu tö-
rensel toplanma Bushmenlerin en büyük topluluklarını bir araya getirmek-
tedir. Yaşları 20 veya daha büyük en az yedi erkek çocuğa ihtiyaç duyulan 
bu törenler altı hafta sürer. Bu süreçte erkek çocuklarla birlikte ailelerin de 
kamp yapması dolayısıyla törenler büyük grupların katılımı ile yapıldığında 
kamptaki kişi sayısı 200’ü geçmektedir. Choma kampları haricinde yapılan 
kış kampları da sayıca benzerlik göstermektedir. Bu kış toplanmalarında her 
grubun şamanları bir araya gelir ve şamanların şifa amacıyla sergiledikleri 
trans dansları 12 ila 36 saat arasında sürer. Şamanların yanı sıra şarkıcı ve 
dansçıların da içinde olduğu güruh için yiyeceğin organize edilmesi gerek-
tiğinden bunu sağlayacak yetişkin sayısı en az 15 ila 20 arasında olurdu. 
Aksi takdirde bu törenlerin gerçekleşmesi çok zordu. Öyle ki birçok şamanın 
bilhassa aynı anda ve birlikte trans dansı yapmasının tedavinin işe yaraması 
için etkili olduğuna inanılırdı (Lee, 1972: 345). 

Yellen, !Kung San topluluklarından hareketle yerleşim büyüklüğünün ve is-
kân süresinin uzunluğunun kamp faaliyetlerinin, yapı kontekstinin ve geçim 
ekonomisi üzerinde önemli bir etken olduğunu dile getirmektedir (Yellen, 
1977: 81). Buna bağlı olarak !Kung San bölgesinin ne kadar uzun süre iskân 
görürse orada herhangi bir özel faaliyetin gerçekleşmesi olasılığının o kadar 
yüksek olduğunu gözlemlemiştir (Yellen, 1977: 96).

Avcı-toplayıcı yapıdaki gruplar üzerine yapılan etnografik araştırmalar de-
ğerlendirildiğinde toplanma alanları olarak ele alabileceğimiz kamp yerleri 
gruplar tarafından sosyal, kültürel, ritüel ve ekonomik etkenler çerçevesin-
de yılın belli dönemlerinde ziyaret ve iskân edilmektedir. Bu süreçte gruplar 
armağan ve mal takasını belirli ritüel uygulamalarla icra etmektedir. Ayrıca 
bu ritüel anlayış şamanların sergiledikleri performanslar ve erkeklerin er-
genliğe girme törenlerinde de kendini göstermektedir. Grupların bir araya 
gelmesini sağlayan bu toplanma faaliyetleri gruplar arasında evlilik ve ak-
rabalık ilişkilerinin de gelişmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca olumsuz çevre 
koşulları grupların toplanma alanlarında bir araya gelmesinde pay sahibidir. 

Kavramsal açıdan Wadley, “toplanma alanı” kavramını modern San Bush-
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men kamp yerleri için belirgin bir şekilde dile getirmiş olsa da bu kavramın 
arkeolojik açıdan irdeleyen ilk kişi 1980 yılında kaleme aldığı The Identifica-
tion of Prehistoric Hunter-Gatherer Aggregation Sites: The Case of Altamira 
makalesiyle Margaret Conkey’dir. Bu makalede Conkey (1980: 609-630), İs-
panya’nın Cantabria bölgesinde yer alan ve Altamira Mağarası’ndan ele ge-
çen buluntuları değerlendirerek Üst Paleolitik Dönem’den itibaren toplan-
ma alanlarının olabileceği teorisini geliştirmiştir. Arkeolojik açıdan ele aldığı 
bu teoriyi sonrasında daha geç dönemlere tarihlendirilen kamp yerleri için 
de ele almıştır (Conkey and Maher, 2019: 91-137). Bu teori birçok araştır-
macı tarafından incelemiş (Vogels et al, 2020: 2-15; Wengrow and Grabber, 
2015: 597-619), bazı araştırmacılar ise toplanma alanı yerine ana kamp yeri 
olarak değerlendirmişlerdir (Conkey, 1980: 620-629).

Conkey, toplanma teorisini ortaya attığı ilk makalesinde toplanma alanlarının 
belirlenebilmesi adına birtakım arkeolojik göstergeler belirlemiştir. Bu gös-
tergeler; yerleşimin iskân süresi, yerleşimin konumu, döngüsellik, kontekst 
ve toplanmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğidir (Conkey, 
1980: 609). Aynı makalede bu göstergeleri; grupların büyüklüğü ve bunun 
iskân edilen yer ile olan ilişkisi, tekrarlanmış veya tekrarlanmamış mevsim-
sel iskân ve hasat zamanının uzunluğu ile ilişkili olarak iskân süresi, gerçek-
leştirilen faaliyetlere bağlı olarak yerleşimin yapısı, yerleşim özelliklerinin 
sürdürülebilirliği, başka bir yerleşimin tahmini yayılımına oranla toplamda 
daha fazla faaliyetin gerçekleşmiş olması, görece bazı faaliyetlerin tahmini 
olarak yayıldığı küçük yerleşimlere göre farklılığı, toplanma eylemine neden 
olmuş veya katkısı olmuş ekolojik faktörler ve bölgesel nitelikteki grupların 
üyelerinin birleşmesi şeklinde detaylandırmıştır. Bu arkeolojik göstergeleri, 
diğer bir deyişle kriterleri; arkeolojik merkezin konumunun stratejik olması, 
alanının büyük olması, grupların bu alanlardaki iskân süresinin döngüselliği, 
iskân eden grupların büyük olması, merkezde toplanmaya yönelik gerçek-
leştirilen faaliyetlerin kontekst ile tutarlı olması, ithal malzemelerin varlı-
ğı ve sanatsal faaliyetlerin farklı gruplar tarafından gerçekleştirilmiş olması 
şeklinde sadeleştirmek yerinde olacaktır. 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda başta Avrupa olmak üzere birçok coğ-
rafyada toplanma alanlarının Paleolitik Çağ’dan itibaren varlığından söz 
edilmektedir. Bu bağlamda Anadolu coğrafyası içerisinde yer alan arkeolo-
jik merkezlerin birkaçının ilk bakışta toplanma alanı olabileceğini düşünmek 
pekâlâ mümkündür. Türkiye’nin Şanlıurfa ilinde yer alan Göbekli Tepe, son 
zamanlarda gerek bir kült merkezi olarak gerekse bir toplanma yeri olarak 
düşünülmektedir (Doğan, 2008: 123). Bundan hareketle bu çalışma kapsa-
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mında, Göbekli Tepe toplanma Conkey’in belirtmiş olduğu kriterler dikkate 
alınarak incelenecektir.

3. Toplanma Alanı Teorisinin Göbekli Tepe Üzerinden İncelenmesi

3.1. Yerleşmenin Konumun Stratejik Olması 

Coğrafi konumuna baktığımızda Göbekli Tepe, Şanlıurfa’nın 15 km kuzey-
doğusunda ve Örencik Köyü’nün 2,5 km doğusunda yer almaktadır (Şekil 
1). Göbekli Tepe, Şanlıurfa’nın yaklaşık 15 kilometre doğusundaki Germuş 
Dağları’nda en yüksek noktalarından biri üzerindedir. Deniz seviyesinden 
770 metre yüksekte olan yerleşme, batıda Fatik Dağları ve doğuda Tektek 
Dağları ile çevrilidir. Bölgenin kuzeyinden ufuk noktasına doğru bakıldığın-
da Nemrut Dağı ve Doğu Toros Dağları’nın tepe noktası, doğuda volkanik 
bir dağ olan Karacadağ ve güneyde Türkiye-Suriye sınırına uzanan Harran 
Ovası görülebilmektedir (Clare et all, 2019:14). Batıda Dicle ve Doğuda Fı-
rat nehirlerinin arasındaki bölgede yer alan yerleşme, aynı zamanda Culap 
Nehri taşkın ovasının yer aldığı Culap Suyu Havzasının geçiş noktasında yer 
almaktadır (Nykamp et all, 2020: 75).

Şekil 1: Göbekli Tepe’nin Coğrafi Konumu (Knitter et all, 2019: 3)
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Jeolojik olarak Göbekli Tepe, Culap Suyu havzasının güneyindeki Harran 
ovasına uzanan Germuş Dağları’nın güney kısmı bir kireçtaşı çıkıntısı üzerin-
de durmaktadır. Üst Kretase Dönem’den Alt Miyosen Dönem’e kadar olan 
süreçte farklı kireçtaşı ve marn oluşumları meydana gelmiştir. Üst Miyosen 
Dönem bazalt kayalarının kalan yamaları platoları kaplayarak izole tepeler 
oluşturur. Plio-Pleistosen Dönem’den bu yana tektonik, litolojik ve iklimsel 
etkiler vadi ve taşkın yatağının oluşmasını sağlamıştır. Harran ovası ve Culap 
Suyu Havzası ise Kuvaterner Dönem’de çevredeki yamaçların yeniden işlen-
miş topraklarından ve yamaç molozlarından türetilen alüvyonla dolmuştur. 

İklimsel yapısına baktığımızda GÖ 25.000-17.000 arasında soğuk iklim 
şartlarının görülürken bu durum GÖ 14.000’e gelindiğinde değişmiş ve 
daha ılıman iklim koşulları ortaya çıkmıştır. Ancak GÖ 12.500’e gelindiğinde 
yaşanan Genç Diryas iklim olayı ile soğuk ve kurak bir döneme girilmiştir. 
GÖ 11.700’de Genç Diryas’ın sona ermesiyle birlikte sıcaklık ve nemde artış 
gözlenmiştir. Böylelikle günümüz iklim normallerine yakın olan Holosen Dö-
nem başlamıştır. GÖ 6500 ile birlikte kurak bir iklim görülmeye başlanmış, 
bu durum GÖ 4500-4000 arasında antropojenik bir etki ile kendisini göster-
meye devam etmiştir (Knitter et all, 2019:6). Modern dönemde ise bölge 
karasal iklim görülmektedir. 

3. 2. Yerleşmenin Alanının Büyük Olması

Göbekli Tepe, Şanlıurfa’nın yaklaşık 15 kilometre doğusundaki Germuş Dağ-
ları’nda, 587 hektarlık bir alana yayılım göstermektedir (Şekil 4). 9 hektar 
büyüklüğünde olan yerleşme, 126 hektarlık iç bölgenin içinde yer almakta-
dır. Bu alan UNESCO tarafından I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak Dünya 
Miras Listesine alınmıştır. III. Derece Sit Alanı ilan edilen alanın etrafındaki 
tampon bölge ise 461 hektar genişliğindedir. Deniz seviyesinden 770 metre 
yüksekte olan höyüğün tepe noktası 15 metre yüksekliğindedir (UNESCO, 
2017: 5-10).

Göbekli Tepe’nin alansal olarak büyüklüğü en son verilere göre 9 hektardır. 
Coğrafi sınırlar açısından höyüğün yer aldığı Kuzey Mezopotamya Bölgesi’n-
de hem güney hem de kuzeydoğuda Çanak-Çömleksiz Neolitik A Dönem’e 
tarihlendirilen birçok yerleşim yer almaktadır. Harita üzerinde yer alan Neo-
litik Çağ yerleşimlerin hektar cinsinden büyüklüklerine baktığımızda Göbek-
li Tepe hepsinden daha büyük bir alana sahiptir. Höyüğün tahmini yayılım 
bölgelerinin büyüklüklerini düşündüğümüzde bu üstünlüğü devam eden 
kazılarda koruması muhtemeldir (Şekil 3). 

38 Gorgon Dergisi

İNSANLIK TARİHİ ARKEOLOJİ



3.3. Yerleşmenin İskân Süresinin Döngüselliği

Göbekli Tepe kazılarında ortaya çıkarılan mimari yapıları ritüel ve domestik 
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Ritüel yapılar içerisinde yer alan kireçtaşından 
yapılmış olan T biçimli dikilitaşlar ve anıtsal yapıların varlığına ilişkin kanıtlar 
tüm alanlarda mevcuttur (Şekil 4). Bu yapılar yaklaşık MÖ 10.000-9000’e 
tarihlendirilmektedir (Schmidt, 2010: 240). 

Öte yandan domestik yapılar olarak değerlendirilen iki yapı vardır. Bunlardan 
ilki höyüğün kuzeybatı kısmındaki çukurda 2015-2016 yıllarında açığa 
çıkarılan, doğal kireçtaşı plato üzerine inşa edilmiş, oval planlı, birbirine 

Şekil 3: Solda: Kuzey Mezopotamya’nın Neolitik Çağ Merkezleri Sağda: Kuzey Mezopotam-
ya’nın ÇÇNA Merkezlerinin Alan Büyüklükleri ve Tahmini Nüfus Sayıları Tablosu (Clare et 
all, 2019:98-99)

Şekil 4: Göbekli Tepe’nin Stratigrafisi (UNESCO,2017:27)
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eklenerek çoğalan bir yapıya sahip 
K10-13 ve K10-23 açmalarıdır. Diğer 
anıtsal yapılardan farklı olarak işlik 
alanının olması ve ocak, taş ve kemik 
boncuk üretimine yönelik buluntular 
ile yoğun kemik alet buluntu topluluğu 
buranın domestik bir yapı olduğunu 
düşündürmektedir. Bu yapı, ele 
geçen çakmaktaşı alet endüstrisi 
düşünülerek yaklaşık MÖ 10.000-
9500’e tarihlendirilebilmektedir (Cla-
re et all, 2019: 16) (Şekil 5).  

İkinci yapı ise höyüğün en batısında 
yer alan F alanında kazılan açmalardır 
(Şekil 6). Oval planlı yapıların zamanla 
yerini dörtgen planlı yapılara bıraktı-
ğını göstermesi açısından kayda de-
ğerdir. MÖ 8700-8200’e (Çanak-Çöm-
leksiz Neolitik B) tarihlendirilen bu 
yapılar bölge açısından da bir ilk de-

ğeri taşımaktadır (Clare et all, 2019:17). MÖ 8000’lere gelindiğinde ise yer-
leşme terk edilmiştir (Peters et all, 2019: 9). 

1200 yıldan fazla bir süredir iskân gören Göbekli Tepe içerisinde yer alan 
anıtsal yapılardan ve bulunduğu alanlardan elde edilen organik materyal 
üzerinde yapılan radyokarbon analizleri A, C ve D alanlarının yapılarının 
farklı zamanlarda yapıldığını ortaya çıkarmıştır.  Buna göre en eskiye tarih-
lendirilen alan D iken hepsi içerisinde daha sonra yapılmış olan A alanıdır. 
Bu durum avcı-toplayıcı grupların bu anıtsal nitelikteki yapıları belli aralık-
larla inşa ettiğini bize göstermektedir (Dietrich et all, 2015: 37-39).

Avcı-toplayıcı grupların höyüğü ziyaret edecekleri, başka bir deyişle topla-
nacakları, zamanı nasıl belirledikleri konusunda bazı araştırmacıların astro-
nomik açıdan getirdiği yorumlar vardır. Sweetman ve Tsikritsis, astoronomik 
bir yazılım yardımıyla Göbekli Tepe’nin ekinoks ve gündönümü tarihlerini 
ve o tarihlerde gökyüzünde hangi yıldızların göründüğünü hesaplamıştır. 
Bu yıldızların, anıtsal yapılar üzerindeki kabartmalarla ilişkili olduğunu ileri 
sürmüşlerdir.4 Buna benzer diğer yaklaşımlar ise Sirius gibi belli yıldızların 

4. https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/2017/07/03/more-than-a-vulture-a-response-to-swe-
atman-and-tsikritsis/  Erişim Tarihi: 22.01.2021

Şekil 5: Göbekli Tepe K10-13 ve K10-23  
Açmaları (Clare et all, 2019:16)
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görüldüğü ve ayın durakladığı zamanların hesaplanması ve bunun anıtsal 
yapıların olduğu alanların tarihlendirmeleri ile benzerlik kurmaya çalışmak 
olmuştur (Colins, 2014:114-122; Lorenzis ve Orofino, 2015: 47-49).

3.4. Yerleşmedeki Grupların Büyük Olması

Avcı-toplayıcı grupların bir araya gelerek oluşturduğu toplanmalar, etnog-
rafik araştırmalara bakıldığında dönem dönem değişkenlik göstermektedir. 
Grupların toplanmak için ihtiyacı olan nedenler hem takas ve armağan gibi 
ticari faaliyetler hem de şamanların yönettiği birtakım törenlere katılmak 
olabilir. Bireysel nitelikteli grupların zaman içerisinde mekânsal bir yayılım 
göstermesi kuşkusuz bu toplulukların demografik büyüklükleri konusunda 
fikir verebilir. 

Bu bağlamda Kujit, 1 hektar başına yerleşimde yaşadığı belgelenmiş kişi sa-
yısı ile yerleşimlerin büyüklüklerini birleştirerek hesaplama yoluna gitmiştir. 
Bunu benzer şekilde Kuzey Mezopotamya’daki Çanak-Çömleksiz Neolitik A 
Dönem merkezleri için de yaparak bir tablo hazırlamıştır (Şekil 3). Bu tab-
loya göre, tahmini birinci nüfus seviyesi için 1 hektara 90 kişi, tahmini ikin-
ci nüfus seviyesi için 1 hektara 294 kişi denk gelmektedir. Suriye sınırları 
içerisinde yer alan Tell Qaramel yerleşimi büyüklüğü (1029 kişi) dolayısıyla 
tabloda yer alan diğer yerleşimlerden daha fazla nüfusa sahiptir. Bu yerle-
şimi Anadolu’da 735 kişi sayısı ile Gusir Höyük takip etmektedir. Bu tablo 
üzerinden Göbekli Tepe’yi bu bağlamda ele alırsak höyüğün 9 hektar büyük-
lüğünde olması dolayısıyla nüfus; tahmini birinci nüfus seviyesinde 810 kişi, 
tahmini ikinci nüfus seviyesinde ise 2646 kişi sayısına ulaşmaktadır. Hem 
ortalamada hem de karşılaştırılan yerleşimlerden sayıca üstündür.

Şekil 6: Göbekli Tepe F Alanı Açmaları (UNESCO,2017:34)
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İkinci tablo ise antropolog Robin Dunbar’ın geliştirdiği “Dunbar Sayısı”nı te-
mel alarak hazırlanmıştır (Tablo 1). Kişinin beyin neokorteksinin büyüklüğü, 
kişinin karşılıklı ve yükümlülük ilişkisinde olabileceği kişi sayısını belirler. 
Modern insan için 150 olan bu sayıya “Dunbar Sayısı” adı verilmiştir (Gow-
lett et all, 2012: 695). Buna göre, karşılıklı iletişim hâlinde olunan kişi sayısı 
150’yi geçtiğinde bireyin bu sorumluluğu kaldırması güç olacaktır. Bu bağ-
lamda avcı-toplayıcılar için kişi sayısı arttıkça ilişkide araya o kadar mesa-
fe girecektir. Bu durum sayıca büyük grupların yönetilmesini zorlaştırabilir. 
Ancak tabloda da görüldüğü üzere 150 kişiyi aşan topluluklar evlilik ve ticari 
faaliyetlerle etkileşim ve iletişim hâlinde olan gruplara, bu gruplar da ortak 
dili konuşan kabilelere dönüşmektedir. Şekil 5 ile kıyasladığımızda tahmini 
birinci nüfus seviyesinde yerleşimlerdeki kişi sayısı Tell Qaramel, Gusir 
Höyük ve Hasankeyf Höyük yerleşimlerinde 150’nin üstündedir. Tahmini 
ikinci nüfus seviyesinde Körtik Tepe ve Jerf El Ahmar yerleşimleri de 150’yi 
aşarken Demirköy, Hallan Çemi ve Kocanizam yerleşimleri bu sayıyı aşma-
mışlardır. Göbekli Tepe ise hem tahmini birinci hem de ikinci nüfus sevi-
yesinde Dunbar Sayısı’nın oldukça üstündedir. Tablo 2’ye tekrar döndüğü-
müzde, kişi sayısı bazında Demirköy, Hallan Çemi ve Kocanizam yerleşimleri 
dışındaki tüm yerleşimler grup niteliğindedir. Buna karşın bu yerleşimler 
arasında sadece Göbekli Tepe kabile özelliği taşımaktadır. 

Toplam Olasılık Yoğunluğu Eğrisi yaklaşık GÖ 10.300’de nüfusta artış görü-
lürken GÖ 8000’den hemen önce ise zirve yapmıştır. GÖ 8000’lerde ise ger-
çekleşen nüfus artışını GÖ 7400–7000’de Göbekli Tepe çevresinde yoğun-

Tablo 1:  Avcı-toplayıcılar Arasında Bireysel İletişim Seviyeleri Tablosu (Clare et all, 2019:100)
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laşan jeomorfodinamik aktivitenin ilk aşaması takip etmiştir. Hayvancılık, 
yağmura dayalı tarım ve saban kullanımı hâlihazırda yapıldığı için buna eşlik 
eden sosyokültürel gelişmeler ve arazi kullanımındaki değişiklikler yoğunla-
şan jeomorfodinamik aktiviteye de katkı sağlamış olmalıdır (Nykamp et all, 
2020: 9). 

Höyüğün kuzeybatısındaki çukurda yer alan K10-55 açmasında oldukça bü-
yük ve derin, kayaya oyulmuş çukur bir yapı, yerleşmede yağmur suyunun 
depolanması ile ilişkili olabilecek türde bir faaliyetin yapılmış olabileceğini 
akla getirmektedir (Şekil 7). 8 metre çapında ve 2,8 metre derinliğinde olan 
çukurun batısında yer alan dar, duvarla çevrili giriş ve/veya kanal yapısının 
aracılığıyla su tahliyesi gerçekleştirilmiş olabilir. Bu anlamda yapı Göbekli Te-
pe’de şimdiye dek bulunmuş en büyük sarnıçtır. 2013 yılında yine kuzeybatı 
çukurda yer alan K10-35 açmasında kayaya açılmış bir şekilde bulunmuş 
olan kanal ile birlikte değerlendirildiğinde Göbekli Tepe’de Neolitik Çağ’da 
su elde etme ve depolama stratejilerinin varlığına işaret etmektedir. Bilinçli 
bir şekilde kireçtaşı levhalarla kapatıldığı düşünülen bu kanal, K10-55’teki 
geniş çukurun yalnızca 12 metre batısındadır. Kanal ile bu çukurun ilişki-
li olup olmadığı sorusu gelecek dönem kazılarda yanıt bulacaktır (Clare et 
all, 2020: 16). Bu tür bir kanal ve su kontrol sisteminin varlığı, burada iskân 
eden avcı-toplayıcı grupların sayıca fazla olduğunu düşündürmektedir.

Şekil 7: Göbekli Tepe Höyük K10-55 Açmasında Görülen Sarnıç Yapısı 
(Clare et all, 2020: 85; Clare et all, 2020:16) 
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3.5. Yerleşmede Toplanmaya Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Kon-
tekst ile Tutarlı Olması

Göbekli Tepe, ilk kez 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniver-
siteleri Doğu Bilimleri Enstitüsü’nün birlikte başlattıkları “Güneydoğu Ana-
dolu Tarihöncesi Araştırmaları Karma Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen 
yüzey araştırmasında ortaya çıkarılmıştır. 1995 yılına gelindiğinde Şanlıurfa 
Müzesi Müdürü Adnan Mısır ile İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Ha-
rald Hauptmann’ın bilimsel danışmanlığında, Almanya Heidelberg Üniversi-
tesi Tarihöncesi Enstitüsü’nün ortak projesi olarak çalışmalara başlanmıştır. 
Harald Hauptmann yönetiminde başlayan kazı çalışmaları, Klaus Schmidt 
2014 yılında vefatına kadar kazının başkanlığını yapmıştır (Dietrich, Notroff 
ve Schmidt, 2015: 92-93). Günümüzde kazı başkanı Şanlıurfa Müzesi adına 
Celal Uludağ ve kazı sorumlusu ise Dr. Lee Clare’dir (Clare et all, 2020:1).

Göbekli Tepe I., II. ve III. Tabakalar ile temsil edilmektedir. I. Tabaka yerleş-
menin en üst tabakası olup, Neolitik Çağ sonrası döneme tarihlendirilmek-
tedir. II. Tabakada terrazzo tabanları olan birkaç dikdörtgen planlı yapılar 
vardır (Şekil 4). Yapının merkez kısmında yer alan iki adet dikilitaşın boyut 
olarak en büyüğü 1,5 metre yüksekliğindedir. Bu tabaka Çanak-Çömleksiz 
Neolitik B Dönemi’ne tarihlendirilmektedir. III. Tabaka ise Çanak-Çömleksiz 
Neolitik A Dönemi’ni temsil etmekte ve merkez bölgesinde ve yapıları çev-
releyen taştan duvarlar ile birbirine bağlanan, daireler halinde yerleştirilmiş 
büyük boyutlardaki T-biçimli dikilitaşları ile ön plandadır (Şekil 6). Buradaki 
dikilitaşların boyutları yaklaşık 5 metre olup tümü yekpare ve kireçtaşından 
yapılmıştır (Dietrich, Notroff ve Schmidt, 2017: 98).

Şekil 8: Göbekli Tepe D Alanındaki Dikilitaşlar (Asouti,2017:40)
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Yerleşimlerin yapı kontekstleri, iskân eden grupların tüm faaliyetlerini gös-
terir niteliktedir. Grupların bu faaliyetleri konakladıkları yerlerde ve/veya 
geçici kamp yerlerinde gerçekleştirebilir. Ancak bu faaliyetlerin bir kısmı 
için grupların bir araya gelmeleri gerekmektedir. Göbekli Tepe sahip olduğu 
kontekste bağlı olarak ritüel bir merkez rolündedir. Bu durum çevre yer-
leşimlerden grupların diğer bir deyişle klanların Göbekli Tepe’yi belli ara-
lıklarla ziyaret etmeleri ve hatta konaklamalarını beraberinde getirir. Öyle 
ki gruplar arasındaki etkileşim ile oluşturulan bağlar, materyal kültüre de 
yansımaktadır. 

Göbekli Tepe’nin neredeyse her alanında bulunan dikilitaşlarda bölgede 
bulunan ve bulunmayan hayvanların kabartmaları ve birtakım sembolik ifa-
deler yer almaktadır (Peters and Schmidt, 2004:209). Örneğin D Alanında 
yer alan dikilitaşların üzerlerindeki kabartmalarda örümcek, yılan, akbaba, 
turna, boğa gibi hayvanlar görülmektedir. T biçimli dikilitaşlar Göbekli Tepe 
haricinde Nevali Çori, Harbetsuvan Tepesi, Karahan Tepe, Taşlı Tepe ve Sefer 
Tepe gibi yerleşimlerde de ele geçmektedir (Şekil 9). Tipoloji açısından bak-
tığımızda oldukça benzer özellikler taşıyan dikilitaşlar, bölge içerisinde genel 
bir dağılım göstermektedir. Bu dağılım ağına şema üzerine baktığımızda 
Göbekli Tepe’nin T biçimli dikilitaşların olduğu diğer yerleşimlerin tam 
merkezinde yer almaktadır (Şekil 10). 

Şekil 9: Solda Harbetsuvan Tepesi, Sağda: Karahan Tepe (Çelik,2014:12-18)
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Göbekli Tepe’de bulunan heykel başlarına baktığımızda göz kısımlarının be-
lirgin, burun yapısının büyük ve kemerli olduğu, çenenin ise ileriye doğru 
sivriltilmek suretiyle keskinleştirildiği görülmektedir (Şekil 11). Bu tasvir an-
layışı Şanlıurfa’da bulunan Urfa Adamı’nda, Nevali Çori’de ve Karahan Te-
pe’de (Şekil 12) net bir şekilde benzerlik taşımaktadır. 

Bunun yanı sıra Göbekli Tepe’de bulunan totem direği oldukça dikkat çe-
kicidir (Şekil 13). Başı zarar görmüş bir şekilde ele geçmiştir. 1,92 metrelik 
uzunluğa sahip olan direk, üst üste üç ana motif tasviri barındırmaktadır. En 
üstteki yırtıcı bir hayvanı (muhtemelen bir ayı veya büyük bir kediyi) tasvir 
etmektedir. Başın altında kısa bir boyun, kollar ve eller görülebilir. İnsan 
benzeri şekilleri dikkat çekicidir. Vahşi bir canavarın elinde tuttuğu insan 
kafatası başka heykellerde de görülmüştür. İnsan kollarının başın altın-
da betimlenmiş olması, elinde tuttuğu başın, görünmeyen yüzünün insan 

Şekil 10: Solda: T Biçimli Dikilitaşların Dağılımı, Sağda: T Biçimli Dikilitaşların Dağılım Ağı 
(Schmidt,2006; Çelik,2014:21)

Şekil 11: Göbekli Tepe’de Bulunan Heykellerin Baş Kısımları - Kaynak
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olduğunu düşündürmektedir. Eller karın hizasında ve karşılıklı birleştirilmiş 
şekilde tasvir edilmiştir. Aynı tasvir anlayışını Nevali Çori ve Göbeklitepe’de-
ki T biçimli dikilitaşlarda ve Urfa Adamı’nda görmek mümkündür. Eller ve 
kolların net bir şekilde tasvir edildiği kısımda bir doğum sahnesinin betim-
lendiğini düşünebiliriz. Kolların alt kısmında ise büyük yılanlar vardır. Yılanın 
alt bölümünde ise insan bacağına benzeyen bir tasvir yer almaktadır.5 

5. https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/2017/03/01/the-gobekli-tepe-totem-pole/  
Erişim Tarihi: 22.01.2021

Şekil 12: Solda Urfa Adamı - Kaynak 
 Ortada Nevali Çori Yerleşiminde Terrazo Yapısı’nda Bulunan  

Kireçtaşından Yapılma “Kuş İnsan” Heykeli (Schmidt,2010:245) Sağda Karahan Tepe’de 
Bulunan Heykel Başı - Kaynak

Şekil 13: Solda ve Ortada: Nevali Çori’de Bulunan Totem Direği;  
Sağda: Göbekli Tepe’de Bulunan Totem Direği (Schmidt,2010, 247-248)
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Nevali Çori örneğinde ise kafası olmayan kuş, insan kafası ve kuş gövde-
sinden oluşan karışık bir yaratık görünümü vardır. Koptuğu düşünülen par-
çanın saç örgüsü olduğu varsayıldığında bir kuştan ve iki insan kafasından 
bahsedilebilir. Alt bölümde karşılıklı duran iki kuşa ait ayak ve kuyrukları 
vardır (Schmidt, 2007: 80-81). Bu açıdan bakıldığında kayıp yüzün insana ait 
olması düşünülebilir. Aşağıya doğru devam ettiği düşünülürse bulunan bu 
eser de totem direği olarak değerlendirilmelidir.

Şekil 14’e baktığımızda soldaki T biçimli dikilitaşın sağ alt kısmında ereksi-
yon hâlinde bir erkek figürü tasvir edilmiştir. Burada sadece gövde kısmı 
belirgin iken baş kısmı yoktur. Sağ tarafta görülen ve Göbekli Tepe’de bu-
lunan erkek heykeli de aynı şekilde tasvir edilmiştir. T biçimli dikilitaşlara 
yapılan tasvirlerin belli bir kutsallık atfettiği düşünülürse dikilitaş üzerinde 
ereksiyon hâlinde (diğer bir deyişle ithifallik protom durumunda) olan bir 
şaman olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şamanın kafasının olmaması ve he-
men üstünde bekleyen akrep ve akbaba tasvirleri, şamanın öldüğünü ve 
öteki dünyaya geçtiğini betimliyor olabilir.

Şekil 15’te verilen karşılaştırmada Göbekli Tepe’de azımsanamayacak şe-
kilde görülen H ve C sembolizminin Orta Avustralya topluluklarından War-
gaia veya Wakayaların şaman diyebileceğimiz şifacısının göğsündeki tasvir 
benzerlik açısından dikkat çekicidir. Bunu ele alan Notroff, sembollerin aynı 
olmadığını ve birçok aborjin topluluğunun birçok anlamda bu sembolü kul-
lanabileceğini dile getirerek Göbekli Tepe ile aborjinlerin bağlantısının ger-
çekçi olmayacağını belirtmektedir. Ancak dönemsel ve coğrafi farklılıklar 
olsa da avcı-toplayıcı yaşam biçiminin belli bir noktada aborjinler vb. grup-

Şekil 14: Solda: Göbekli Tepe C Alanı 27 No’lu Dikilitaş - Kaynak 
Sağda: Ereksiyon Hâlinde Olan Erkek Heykeli - Kaynak
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lar tarafından korunması ve atalarından edindikleri bilgi ve tecrübe düşü-
nüldüğünde benzerlikler kurulması muhtemeldir. Ancak buradaki sembolde 
dikkat çeken H harfi oluşturan blokların ve U harflerinin karşılıklı olmasıdır. 
Genel itibarıyla simgeler dünyasında tekrar eden semboller belli bir son-
suz döngüyü işaret etmektedir. Burada karşılaştırma yapılan iki örneğin de 
şaman olması bu anlamda tesadüf değildir. Çünkü sonsuzluğu simgeleyen 

semboller kolektif bilincin ese-
ri olarak farklı coğrafyalar ve 
gruplar tarafından düşünüle-
bilir. Göbekli Tepe özelinde ko-
nuşacak olursak Şekil 16’da da 
görüldüğü üzere bu T biçimli 
dikilitaş C Alanı içinde yer al-
maktadır. C Alanına dromoslu 
bir geçiş ile ulaşmak mümkün-
dür. Dromoslu yolun başında 
ise yine aynı U şeklinde bir taş 
yer almaktadır. Sonsuz döngü-
yü simgeleyen karşılıklı U harf-
lerinin yanı sıra bunları karşılık-

Şekil 15: Solda: Orta Avustralya Kökenli Wargaia Şamanı  
Sağda: Göbekli Tepe C Alanı 28 No’lu Dikilitaş - Kaynak

Şekil 16: Göbekli Tepe’nin Krokisi (Lorenzis, 2015:41)
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lı olarak kesen iki blok vardır. Bu bloklar tek başlarına değerlendirildiğinde 
bir dikilitaşı andırmaktadır. Bu blokların karşılıklı duran U harflerini kesme-
si aslında bir sınır koyma olarak değerlendirilebilir. Bilindiği gibi şamanlar, 
bu dünya ile öteki dünya arasındaki iletişimi sağlar, ata ruhlarla konuşurlar 
ve şifacılık yaparak transa girerler. Birçok mitolojide en temel üç dünyadan 
bahsedilir. Bu dünyaların biri yerin altında, biri yeryüzünde ve diğeri de ye-
rin üstündedir. U harflerine sınır oluşturan bu blokların şamanın sonsuz yol-
culuğunu simgeliyor olduğunu düşünebiliriz.

3.6. Yerleşmedeki İthal Malzemelerin Varlığı

Avcı-toplayıcı grupların bir araya gelmesindeki amaç, takas yapılması ve/
veya armağanlar verilmesidir. Göbekli Tepe özelinde değerlendirdiğimizde 
yerleşmeden ele geçen Khiam, Helwan, Nemrik ve Bbylos uçlarının varlığı 
Göbekli Tepe’deki grupların bu alet tiplerini yaptıkları veya takas yoluyla 
elde ettiklerini düşündürmektedir (Şekil 17). Bunlardan Byblos ve El-Khi-
am uçları Güneydoğu Anadolu ve Levant kökenli iken, Helwan uç Levant 
ve Nemrik uç ise Yukarı Mezopotamya ve Levant kökenlidir (Kartal, 2019: 
8-34). Bu bağlamda Göbekli Tepe’deki avcı-toplayıcı grupların bu uç tiple-
rini yakın yerleşmelerden temin etmeleri coğrafi açıdan mümkündür. Ay-
rıca Göbekli Tepe’nin bulunduğu konum ve bölge açısından sahip olduğu 
“kült merkezi” rolü itibarıyla grupların burada toplanarak takas yapmaları 
da kuvvetle muhtemeldir.

3.7. Yerleşmede Sanatsal Faaliyetlerin Farklı Gruplar Tarafından Gerçek-
leştirilmiş Olması

Kavramsal açıdan baktığımızda sanat, insanlığın hem düşünsel hem de ey-
lemsel olarak varoluşuyla ilintilidir. Buna bağlı olarak nerede bir insan top-

Şekil 17: Göbekli Tepe Yontmataş Alet Endüstrisi - Kaynak

50 Gorgon Dergisi

İNSANLIK TARİHİ ARKEOLOJİ

https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/2017/01/02/lithic-analysis-or-meet-the-flintstones/


luluğu varsa orada yaşamı gerekli kılan maddî hayatın yanı sıra sezginin, 
bilinçaltının ve içgüdüselliğin etkileriyle sanat baş göstermiştir. Avcı-toplayı-
cı gruplar için konuşacak olursak her grubun bir sanatçısı vardır. Sanatçılar 
gözüyle gördüğünü kendi yaratıcılığıyla birleştirerek yansıtan kişilerdir. Bu 
bağlamda her sanatçının kendi üslubu yani imzası vardır. Ancak yapılan araş-
tırmalar, Paleolitik Çağ sanatı ile ilişkilendirilen bazı mağara yerleşimlerinde 
birden fazla kişinin temasını ortaya koymuştur (Kolankaya-Bostancı, 2019: 
66-67). Göbekli Tepe için bu durum aslında tonlarca ağırlıkta, kireçtaşından 
yapılmış olan T biçimli dikilitaşların yapımının sadece bir organizasyon ba-
şarısı değil aynı zamanda üstlerindeki kabartmalar dolayısıyla bu grupların 
sanat icra ettiklerini söylemek yanlış olmaz. Bu noktada ilk merak edilen şey 
kuşkusuz sadece bir topluluğun bu yapıları meydana getirip getiremeyece-
ği olur. Tablo 3 üzerinden bu konuyu ele aldığımızda T biçimli dikilitaşların 
ortalama ağırlığı yaklaşık 5.3 tondur. Bu anlamda A.1 örneğini ele aldığımız-
da 14 kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Buna Göbekli Tepe’nin kireçtaşı platosu 
üzerinde yer aldığını da eklersek teoride T biçimli dikilitaşları taşımak zor 
görünmemektedir. Ancak birçok coğrafyada yapılan etnografik araştırmalar 
dikkate alındığında Göbekli Tepe’deki dikilitaşlardan daha hafif yükte ağır-
lıkları sayıca çok fazla insanla bile sürecin günlerce sürdüğü görülmüştür 
(Notroff et all, 2014: 94). Buna bağlı olarak matematiksel hesaplamaların 
pratikte ne kadar geçerli olduğu ve bu dikilitaşların sadece taşınma işlemi 
üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmayacağını söylemek gerekir. 

Tablo 3: Göbekli Tepe’nin T Biçimli Dikilitaşlarının Ağırlığı ve Tahmini Gereken 
Güç Hesabı Tablosu (Banning, 2011:623)
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Sonuç

Bu araştırma kapsamında, toplanma teorisine gerek etnografik temelde ge-
rekse arkeolojik araştırmalar göz önüne alınarak değinilmiştir. Toplanma ey-
leminin gerçekleştirilmesinin temelinde toplulukların bir araya gelmek için 
sosyal, kültürel, ekonomik ve ritüel anlamda ihtiyaçlarını karşılamak iste-
mesi yatmaktadır. Bu faktörler doğrultusunda gruplar belli aralıklarla top-
lanmış ve bu toplanmalar, etkileşimin iletişime dönüşmesi ile hem sıklaşmış 
hem de pekişmiştir. Bir Neolitik Çağ yerleşmesi olan Göbekli Tepe özelinde 
irdelediğimiz toplanma alanı teorisi için birkaç şeye değinmek gerekir. 

Conkey’in belirttiği kriterler üzerinden ele aldığımızda, Göbekli Tepe yerleş-
mesi gerek coğrafi gerek jeolojik açıdan stratejik bir konumda yer almakta-
dır. 9 hektarlık bir alana sahip olan yerleşmenin çevresinde yer alan mikro 
ve makro ölçekte birçok yerleşmeden büyüktür. 

Yerleşmenin iskân süresi, ritüel nitelikteki törenlerin belli aralıklarla yapıldı-
ğı düşünüldüğünde belirgin bir döngüsellik içinde olduğu düşünülmektedir. 
Ancak yerleşmenin II. Tabakasındaki dörtgen yapılar ve sarnıç yapısı 
bu yerleşmenin yalnızca bir kült alanı değil aynı zamanda bir yerleşim 
olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. II. Tabakadaki F Alanında 
yuvarlak ve dörtgen yapıların birlikte görülmesi, bölgenin yuvarlak yapıda 
mimariden dörtgen yapıda mimariye geçiş hususunda dönemsel açıdan bir 
ilk niteliğindedir. Öte yandan, sarnıç yapısı bu grupların belli bir su kontrol 
mekanizmaları olduğunu ve bu ihtiyacın gerek temiz suya olan uzaklık ge-
rekse nüfusun fazla olmasından doğduğunu dikkate almak gerekir. 

Yerleşmede iskân eden grupların yerleşmenin büyüklüğü ile doğru orantı-
lı olarak sayıca fazla olduğu düşünülmektedir. Yerleşme kontekstinin top-
lanma faaliyetleri açısından tutarlı olması hususunda Göbekli Tepe başta T 
biçimli dikilitaşlar olmak üzere birçok yönden ritüel ve spiritüel bir özellik 
taşımaktadır. Dolayısıyla klanların evlilik, akrabalık ve şamanik törenler için 
toplandıkları düşünülebilir. Bu toplanmalar sayesinde fikirsel ve ticari an-
lamda takas da klanlar arasında gerçekleşmiş olmalıdır. Ayrıca yerleşmede 
olmayan ama dikilitaşların üzerindeki kabartmalarda yer alan hayvanların 
kılavuz hayvanları olarak klanları temsil ettiği bir totemizm anlayışı söz ko-
nusudur. 

Göbekli Tepe’de ele geçen yontmataş alet endüstrisi üzerine çok fazla ya-
yın olmamasına karşın Güneydoğu Anadolu ve Levant kökenli çakmaktaşı 
uçlarının varlığı, klanlar arasında takas yapılması ile açıklanabilir. Sanatsal 
faaliyetlerin farklı gruplar tarafından gerçekleştirilmiş olması Göbekli Te-
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pe’deki avcı-toplayıcı grupların ortalama 5 tonu geçen ağırlıktaki kireçta-
şı bloklardan meydana getirdiği T biçimli sütunlar düşünüldüğünde bunun 
birçok klanın bir arada organize olmaları gerekmektedir. Bazı araştırmacılar 
teorik olarak bu dikilitaşların taşınmasında bir zorluk görmemesine karşın, 
kireçtaşı blokların tüm işlem zincirinden geçerek bu dikilitaşlara dönüşmesi 
için belli bir iş bölümüne ve bu iş bölümü için çok fazla kişiye ihtiyaç vardır. 
Ayrıca klanların Göbekli Tepe gibi ritüel bir merkezde çeşitli törenler yap-
mak amacıyla yılın belli zamanlarında toplanmasını dikkate aldığımızda, bir 
grubun diğer bir gruba karşı mahcup olarak Potlaç yaşamak istemeyeceğini 
düşünebiliriz.

Sonuç olarak Göbekli Tepe yerleşmesi tüm bu kriterler değerlendirildiğin-
de o bölge için ana kamp yeri olmanın ötesinde bir toplanma alanı özelliği 
yansıtmaktadır. Batı’da yürütülmüş ve yürütülmeye devam eden etnografik 
araştırmaların Güneydoğu Anadolu coğrafyasında da yapılması etnoarke-
olojik açıdan coğrafyayı anlamamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca toplanma 
alanı teorisi yakın gelecekte Karahan Tepe gibi birçok yerleşme için değer-
lendirilebilir.
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Yakın Doğu’yu Demir Çağı’nda  
Yeniden Şekillendiren Halk:  

“Aramiler”
  

             Yazar: İrem Elçi Bozkurt1

   

Giriş

Aramiler, MÖ 11. yüzyıldan itibaren başta Kuzey Suriye, Güneydoğu Anado-
lu ve Mezopotamya olmak üzere, Eski Yakın Doğu’da çok sayıda küçük kral-
lık kurmuş bir halktır. Adı geçen bölgenin yerel halkı olmayan Sami kökenli 
bu topluluk, burada yaşayan diğer Sami kökenli Assurlular ve Babilliler ya da 
İranlı Persler gibi büyük bir devlet kuramamıştır. Ancak Aramiler, dilleri ve 
kültürleri ile burada yaşayanları etkilemiş ve bölgede kozmopolit bir yapının 
oluşmasında çok büyük katkıda bulunmuşlardır.

1. Aramilerin Kökeni 

Aramilerin anavatanlarının tam olarak neresi olduğu kesinlik kazanmamış 
olmasına rağmen Aram sözcüğüne ilk kez MÖ 3. binyılın sonu ila 2. binyılın 
başına tarihlenen yazılı belgelerde kendilerinden söz edilmeye başlanmıştır 
(Köroğlu, 2006: 144). Bir halk olarak isimlerine ise ilk kez Orta Assur kralla-
rından I. Tiglat-pileser dönemine ait yazıtlarda rastlanır:

“Efendim, Tanrım Aššur’un desteğiyle, savaş arabalarımı ve sa-
vaşçılarımı alıp çöle doğru yola çıktım. Efendim Tanrı Aššur’un 
düşmanları aḫlamû-Aramilerine karşı yürüdüm. Tek bir günde 
Suhu ülkesinin kenarından Hatti Ülkesi’nin Karkamıš şehrine kadar 
talan ettim. Onları katlettim ve sayısız ganimetleri, malları geri gö-
türdüm. Efendim Tanrı Aššur’un silahlarından kaçan birliklerinin 
geri kalanı Fırat’ı geçti. Peşlerinden (şişirilmiş) keçi tulumundan 
(yapılmış) sallarla Fırat’ı geçtim. Bešri Dağı’nın eteğindeki altı şehri 

1. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Bölümü, Doktora Öğrencisi, elci.irem@gmail.com 
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fethettim, onları yaktım, yıktım, mahvettim ve o ganimetlerini, 
mallarını şehrim Aššur’a götürdüm” (Grayson, 1991: 23) (Resim 1). 

Aramilerin bahsedildiği Aššur yazıtlarının tamamına bakıldığında, Orta 
Assur’dan itibaren Assurluların I. Tiglat-pileser’in yanında Aššur-bēl-kala 
da dâhil olmak üzere uzunca bir süre Aramilerle hep bir mücadele içinde 
olduğu ve üstlerine defalarca sefer düzenlendiği görülmektedir. Metinde 
geçen aḫlamû (Sader, 2014: 15) kelimesinin anlamı tam olarak bilinmemek-
le birlikte, göçebe/yarı-göçebe yaşayan Aramileri tanımlamak için kullanıl-
dığı anlaşılmaktadır (Bloch, 2018: 303). Bu ifadenin bağlam dâhilinde bu 
şekilde kullanılması Aramilerin yerleşik değil, Mezopotamya topraklarında 
yaşayan yarı göçebe halklar arasında olduğunu düşündürmektedir (Lipiński, 
2000: 37-38). Gruplar hâlinde çöllerde yaşayan Aramiler, sadece kendi böl-
gelerinde seyahat edenleri soymakla yetinmemekte, aynı zamanda şehirle-
re de saldırmaktaydılar. Bu saldırılardan Assur şehirleri de nasibini almıştır. 
I. Tiglat-pileser ve ardılı Aššur-bēl-kala’nın Aramiler üzerine sefer düzenle-
mek zorunda kalmalarının birincil sebebi budur (Bryce, 2012: 163). 

Akkadcası Aramāya olan Aramiler, aynı etnik kökene sahip olsalar da siyasi 
anlamda tek bir çatı altında toplanamayan dağınık aşiret ya da kabileler hâ-

Resim 1. Orta Assur Kralı I. Tiglat-pileser’in Prizması - Kaynak
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linde Kuzey Suriye çöllerinde yaşamaktaydılar (Bloch, 2018: 300; Köroğlu, 
2013: 144). Bu aşiretlerin isimlerini, III. Tiglat-pileser’in Aramilere karşı yap-
tığı seferlerin anlatıldığı yazıtlardan da elde etmekteyiz (Tadmor ve Yamada, 
2011: 118). 

Aşağıda değinilecek göçlerin sonucunda Arami aşiretleri, yoğunluk olarak 
Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Mezopotamya’nın 
tamamına ve Doğu Akdeniz kıyılarına yerleşmişlerdir. Özellikle yerleştikleri 
Habur ile Fırat Nehirleri arasındaki bölge MÖ 11. yüzyıl Assur yazıtlarında 
“Aram Ülkesi” olarak geçmektedir (Sader, 2014: 15). İlginç olan ise bölgede 
kurulan Arami devletlerinin hükümdarlarının – Aram-Dımaşk dışında – hük-
mettikleri ülkeler için Aram Ülkesi ifadesini kullanmamış olmalarıdır. Sadece 
bazı yazıtlarda bir coğrafi yeri tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir 
(Sader, 2014: 15-16). Demir Çağı’nda Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anado-
lu bölgesinde yerel devletler kurmuşlardır (Köroğlu, 2013: 144). Bu yüzden 
Arami tarihi o bölgede yaşamakta olan Geç Hitit Krallıkları tarihi ile örtüş-
mektedir. Geç Hitit Krallıkları arasında sayılan ancak yoğun bir Arami kültür 
ve siyasi etkisi altında olan Samʾal, bu özellikleri nedeniyle iyi bir örnek teş-
kil etmektedir.

Başlangıçta kabileler hâlinde yaşarken ve hısımlığa dayalı bir siyasi yapıları 
varken Tunç Çağı’nın çöküşünün yaralarını saran bölgede, toplumlar yeni-
den inşa faaliyetlerine giriştiler. Bölgede önemli rol oynayan siyasi aktörler 
yeniden dönüşüm sürecindeki bölgenin karmaşıklaşan toplumsal ihtiyaçla-
rını karşılayabilmek istemiştir. Buna bağlı olarak yerleşimlerin kurucuları ile 
aynı soydan gelen kişilerin liderliği altında zaman içinde bölgesel krallıklar 
hâline dönüşmüşlerdir. Bīt-Agūsi, Bīt-Adini, Bīt-Bahiyani gibi Arami krallıkla-
rına ait isimlerin başında yer alan bīt (bītu-beth) kelimesi, “ev” ya da “aile” 
anlamına gelmektedir. Ayrıca bağlı olduğu kabilenin kökenini de ifade et-
mektedir (Kuhrt, 2013: 16). Anlaşılacağı üzere Bīt-Agūsi, Agūsi’nin evi/aile-
sini kastedilmektedir. 
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Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgede kuzeyden güneye doğru Bīt-Za-
mani, Bīt-Baḫiyani, Bīt-Halupe ve Bīt-Adini yer almaktaydı (Köroğlu, 2013: 
147). Bu kentler içerisinde Bīt-Baḫiyani’nin başkenti Guzana (bugünkü is-
miyle Tell Halaf), Assur merkezine en yakın, Bīt-Zamāni’nin başkenti Amedi 
(Diyarbakır) ise en kuzeydeki Arami Krallıklarıydı (Kuhrt, 2013: 148).

Anadolu’nun ilk büyük merkezî imparatorluğu olan Hititler, MÖ 2. binyıl bo-
yunca Kızılırmak kavsinin kalbinde yer alan ve günümüz Çorum il sınırla-
rı içinde bulunan başkentleri Hattuša’da hüküm sürmüştü. Yaklaşık 500 yıl 
boyunca Batı Anadolu’dan Kuzey Suriye’ye kadar egemen olmuşlardı. Tunç 
Çağı’nın çöküşü ile birlikte Hitit İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Demir Ça-
ğı’nda Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya’da, MÖ 12. yüzyıldan 
itibaren araştırmacılar tarafından Geç Hitit Krallıkları ya da Suriye Hitit Dev-
letleri olarak adlandırılan ve kendilerini eski Hitit İmparatorluğu’nun de-
vamı olarak gören yerel küçük devletçikler ortaya çıkmaya başladı. Tek bir 
merkezden yönetilmeyen bu devletler, Luvi dilini kullanmaları ve krallarının 
isimlerinin Hitit krallarına benzemesi (Konyar, 2008: 61), kendilerini Tunç 
Çağı’nın büyük gücü olan Hitit İmparatorluğu’nun mirasçıları gibi düşündük-
leri iddiasını kanıtlar niteliktedir. Özellikle Karkamıš ve Melid krallıklarında 
bulunan mühürlerde geçen “Büyük Kral” ibaresi bu görüşü desteklemekte-
dir. Ancak daha öncede bahsettiğimiz Geç Hitit Krallıkları arasında sayılan 
Samʾal ve Bīt-Agūsi görünürde Hitit öğeleri ve Luvice isimler kullanıyor olsa-
lar da baskın bir Arami kültürü varlığını gösteriyordu.

Aramilerle ilgili bilgilerimizin çoğunluğu Assur kaynaklarından gelmektedir. 
Ne yazık ki kendilerinin doğrudan doğruya bıraktığı yazılı metinlerin sayısı 
çok azdır. Bu nedenle kendilerine nasıl hitap ettiklerini bilmemekteyiz (Bry-
ce, 2012: 164).
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2. Arami Göçleri

Aramiler her ne kadar MÖ 9. yüzyılda Güneydoğu Anadolu ve Kuzey 
Suriye’de etkin bir şekilde yaşamaya başlamışlarsa da büyük olasılıkla 
Demir Çağı’ndan çok önce bu bölgelere küçük gruplar hâlinde gelip kır-
sal kesimlere yerleşmişlerdi. Deniz Kavimlerinin yıkıcı etkilerinden doğan 
siyasi boşluktan faydalanıp geniş alanlara yayılmaya başladılar (Mieroop, 
2018:180). Hâlihazırda aşiretler ya da kabileler olarak yaşayan Arami toplu-
lukları, sonunda Aramice isimler de alan kent devletlerini kurdurlar. Suriye 
içlerine, Kuzey Mezopotamya ve Güneydoğu Anadolu’ya yerleşen Arami-
lerin yerleşim alanı Diyarbakır’a kadar (Bīt-Zamāni) uzanmıştır. Kurdukları 
şehirlere Bīt-Zamāni, bugün Türkiye-Suriye sınırında, Suriye tarafında kalan 
Guzana başkentli Bīt-Bahiyani, Til Barsip merkezli Bīt-Adini, Şam yakınların-
daki Aram-Dımaşk ve bugün Gaziantep il sınırları içinde yer alan Zincirli’de-
ki Samʾal örnek gösterilebilir. Özellikle Doğu Anadolu’da varlığını gösteren 
Urartu Krallığı ile Mezopotamya’nın büyük gücü olan Yeni Assur İmpara-
torluğu arasındaki tampon bölge görevi gören Güneydoğu Anadolu ve Ku-

Harita 1: Yak. MÖ 900 Luvi/Arami Krallıkları (Kaynak: Hélène Sader,  Kaynak)

64 Gorgon Dergisi

İNSANLIK TARİHİ TARİH

http://aramean-dem.org/English/History/The-Aramaeans-in-Ancient-Syria/Helene-Sader/Helene-Sader.htm


zey Suriye’de Geç Hitit Krallıkları ile aynı toprakları 
paylaştılar ve bölgenin siyasi tarihinde etkin bir role 
sahip oldular (Harita 1).

Assur ve az da olsa Babil kaynaklarına baktığımız-
da, MÖ 11. yüzyılda Assurluların Aramileri sürgün 
ettikleri ve onlara karşı seferler düzenledikleri anla-
şılmaktadır. Bu seferler neticesinde Aramilerin, As-
surluları başarısızlığa uğrattığı ve Yakın Doğu coğ-
rafyasını derinden etkiledikleri görülür. Ancak Tell 
Fekeriye’de ortaya çıkarılan, Assurca ve Aramice 
çift dilli yazılmış en eski yazıt olma özelliği taşıyan 
(Kuhrt, 2013: 19) bir yönetici heykeli, Assur’un bu 
negatif anlatımını ileriki zamanlarda değiştirdiği-

ni göstermektedir. MÖ 9. yüzyıl ortalarına tarihlenen heykelin üzerindeki 
metinlerde o dönemde Assur eyaleti olan Guzana valisi Hadad-yith’i’den 
bahsedilirken Assurca olan kısmında “vali”, Aramice kısmında ise “kral” un-
vanı kullanıldığı görülür (Resim 2). Buradaki ilgi çekici nokta, Hadad-yith’i 
Assur Kralı tarafından atanan ve Assurca bir isim alan Aramidir. Bu da MÖ 
9. yüzyıl ortalarında Assurlular ve Aramiler arasında ortak bir yaşam alanı 
oluşturduğunu ve aynı zamanda Assur hükümetinin de Arami seçkinlerini 
yüksek kademelere getirdiğini göstermektedir (Mieroop, 2018:2015). 

3. Aramilerin Yakın Doğu’daki Kültürel Etkileri

Mısırlıların Medinet Habu Tapınağı’nda bahsettikleri Deniz Kavimlerinin 
gelişi ile ilişkilendirilen Doğu Akdeniz dünyasındaki karışıklık ve yıkım, Me-
zopotamya’yı doğrudan etkilememiştir. Ancak siyasi anlamda ortadan kal-
kan bu coğrafyalarla ilişkilerinin kopmasına rağmen demografik anlamda 
bütün Mezopotamya ve Suriye’yi derinden etkileyen Arami Göçleri, Deniz 
Kavimlerinin Doğu Akdeniz’de yarattığı ölçekte yıkıma neden olmasa da 
bölgede köklü değişikliklerin meydana gelmesine yol açmıştır (Grayson, 

Resim 2:  YTell Fekeriye Çift 
Dilli Yazıtı/Hadad-yith’i  

Heykeli - Kaynak
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2008: 247-248). Dolayısıyla MÖ 2. binyılda burada görülen çok kültürlülük, 
aktörleri değişmekle birlikte MÖ 1. binyılda da devam etmiştir. Çok farklı 
halkların bünyesinde bir arada yaşamasına elveren coğrafya, bunların farklı 
kültürlerden beslenen kendine özgü, yeni bir kültürel yapı ortaya çıkartma-
sını sağlamıştır. Bölgede o sırada yaşayan Luvice konuşan topluluklarla bu-
raya göçlerle gelmiş Aramilerin yanında, Assurluların fethettikleri topraklar-
da uyguladıkları sürgün politikaları ile bölgeye yerleştirilen halklar da iç içe 
geçmiş bu kültürel yapının oluşup gelişmesine katkıda bulunmuştur (Dodd, 
2001: 60).

Anadolu ve Mezopotamya coğrafyaları arasındaki geçiş yolları düşünüldü-
ğünde, bu hat üzerinde yer alan Arami Devletleri, Geç Hitit Krallıkları, Urar-
tu Krallığı ve Yeni Assur İmparatorluğu için çeşitli kültürel unsurların birlikte 
görüldüğü bir bölge olmuştur. Her ne kadar devletler arasında siyasi çekiş-
meler olsa da haklarında net ve ayrıntılı bilgi sahibi olmadığımız halkların 
birbirinden ayrı değerlendirilememesi bu kozmopolitik yapının doğal bir so-
nucudur. 

Resim 3: Tell Halaf’taki Bīt-Ḫilāni Saray Kapısı Rekonstrüksyonu, Halep Ulusal Arkeoloji  
Müzesi Kapısı (Kaynak: Mithraeum Londinium -London Museum - Kaynak)
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Adının kökeni Luvice olan Arami bir Samʾal (Zincirli Höyük) kralının Fenike-
ce yazıt yazdırması, Maraş mezar stellerindeki tasvir edilen Gurgumlu kişi-
lerin Assur ve Arami tarzında kıyafetler giymeleri ama Gurgum’u yöneten 
kralların Hitit kral isimlerini almaya devam ettirmeleri ya da Arslantaş’ta 
bulanan kapı aslanının üstündeki Luvice-Aramice-Assurca yazılmış üç dilli 
yazıt dönemin çok kültürlülüğüne örnek olarak gösterilebilir Harmanşah, 
2013: 98). Ancak tüm bu iç içe geçmiş toplumların sanat eserlerine bakıldı-
ğında Arami üslubu ayırt edilebilir bir noktadadır.

MÖ 9. yüzyılda, Kuzey Mezopotamya bölgesinde mimari bağlamda ortaya 
çıkan “Bīt-Ḫilāni” olarak adlandırılan saraylar; Geç Hitit Krallıları ve Arami 
Devletleri tarafından sıklıkla kullanılan yapı tipiydi (Resim 3). Ortaya çıkış 
süreci ve kökeni tartışmalı olsa da Arami mimarisi olarak düşünülmektedir. 
Ancak MÖ 15. yüzyılda Alalah’ta en eski Bīt-Ḫilāni olduğu düşünülen bir 
yapı tespit edilmiştir (Frankfort, 1952: 129-130). 

Bunun dışında Arami göçlerinin en önemli sonuçlarından biri de muhtemelen 
onların konuştuğu dilin Yakın Doğu’nun en etkin dillerinden biri – hatta Yeni 
Assur İmparatorluğu zamanından itibaren Akkadcanın yanında dönemin 
lingua francasına dönüşmesi olmalıdır. Akkadca, MÖ 2000’lerde Akkadlı 
Sargon’un kurduğu Akkad İmparatorluğu döneminden beri konuşulan ve 
Tunç Çağı’nda diplomasinin dili hâline gelmiş bir dildi. Örneğin dönemin 
en büyük ve güçlü imparatorluklarından biri olmasına rağmen Eski Mısır’ın 
Yeni Krallık devrinde kaleme alınmış ve Amarna Mektupları diye bilinen ya-
zışmalar bu dilde yazılmıştı. Hititlerle Mısır arasında imzalanan ve tarihe Ka-
deş Barış Antlaşması olarak da geçen metnin Hitit arşivlerindeki kopyası da 
Akkadcaydı. Ancak MÖ 1. binyılın ortasına gelindiğinde, Aramilerin gelişiyle 
birlikte Akkadca yerini yavaş yavaş Aramiceye bırakmaya başlamıştır. 

Aramice, Sami dillerinin kuzeybatı kolundan, İbranice ve Fenikece ile akra-
badır. MS 7. yüzyıla kadar Yakın Doğu’da en çok kullanılan dillerden biriydi. 
Akhamenid Pers İmparatorluğu’nun resmî dili olup Hz. İsa’nın konuştuğu 
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dildi. Bugün bile Süryani Kilisesi’nin kullandığı dil Aramicedir (Kuhrt, 2013: 
15).

MÖ 9. yüzyılda Fenikelilerin alfabesi Arami diline uyarlanmıştı. Aramilerin 
geniş bir alana yayılması ve belli ki yoğun nüfuslarıyla dilleri ve yazı sistemi 
birçok devlet tarafından kullanılmaya ve çiviyazısının yerini almaya başladı 
(Kuhrt, 2013: 15). Aramice, Yeni Assur’u takip eden bölgede kurulmuş do-
ğulu diğer krallık/imparatorluklarca da kullanılmaya devam etti. Assur’un 
MÖ 6. yüzyılın sonunda yıkılmasıyla Mezopotamya’da onun yerini alan Ba-
bil İmparatorluğu ve onu yüzyıl geçmeden yıkan Akhamenid Pers İmpara-
torluğu’nun da artık çoktan saygın bir dil hâline gelmeyi başarmış Aramiceyi 
devlet işlerinde kullandığını görmekteyiz. Bunun en çarpıcı örneklerinden 
biri, Mısır’ın geleneksel güney sınırını belirleyen Elephantine kentinde bu-
lunduğu için bu adla anılan papirüs arşivinden çıkan yazışmaların bir kıs-
mıdır. Bunlardan özellikle iki tanesi çok dikkat çekicidir çünkü biri kentte 
yaşayan Mısırlılar ile Yahudiler arasındaki bir çatışmayı anlatır. Dolayısıyla 
burada bir Yahudi topluluğunun varlığından ve Yahu/Yahova/YHWH’e adan-
mış bir tapınaktan söz eder. Diğeri ise bu tapınağa ve topluluğa yapılan sal-
dırıyı şikâyet eden rahiplerin kaleminden çıkan bir mektuptur. Bu mektup 

Resim 4: Aramice yazılmış Elephantine Tapınak Papirüsü, Ön ve Arka Yüz, MÖ 407 - Kaynak
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hem desteğini sunması hem de ağırlığını koyması için Yehud valisine gönde-
rilmiştir. Bu durum, Kral II. Dareios zamanında kentteki Yahudilerin varlığını 
ve inşa ettikleri tapınaklarının dışında, aynı zamanda bunların da Aramice 
de konuşabildiklerini ortaya koyar (Kuhrt, 2010: 855) (Resim 4). 

MÖ 1. binyılda Aramice Assur İmparatorluğu’nda yayılmasıyla ve MÖ 5. 
yüzyılda Pers İmparatorluğu’nun resmi dili olarak benimsenmesiyle, Arami 
alfabesi Yakın Doğu’nun en baskın yazısı hâline gelmiştir (Mieroop, 2018: 
179). Bu anlamda Akkadcanın elinden lingua francalığı, çiviyazısından ise 
baskın yazı sistemi olma özelliğini almıştır.

Aramiler, yağmacılıkla geçimini sağlayan yarı göçebe/göçebe bir aşiretler 
topluluğudur. Buna rağmen ortaya çıktıkları ve etkili oldukları dönemin en 
büyük gücü Assur İmparatorluğu’nu o kadar derinden etkilemişlerdir ki 
hem Assurlular hem de bir sonraki süper güç Persler dillerini resmî dil kabul 
etmek zorunda kalmıştır. Öyle ki günümüzde Süryani Kilisesi bile bu dili kul-
lanmaya devam etmektedir. Herhangi bir siyasi bütünlüğe sahip olmayan 
Aramiler, Tunç Çağı Çöküşüne sebebiyet veren ve sonrasında Demir Çağı’nı 
şekillendiren büyük göç dalgalarından ziyade gelişen kaotik siyasi ortamı 
fırsat bilerek bölgeye gelmesi ve zaman içinde güç kazanmıştır. Bu yönüyle 
kendilerinden çok daha üstün olan yerleşik yapıdaki uygarlıklar üzerindeki 
belirgin etkisi oldukça dikkat çekicidir. Öyle ki bu etkiler 3000 yıl öteden 
günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Varlığını devam ettirmek bir başarı 
ölçütü olarak alındığı takdirde Aramilerin kendileriyle aynı zamanlarda orta-
ya çıkmış pek çok halk ve devletten çok daha başarılı olduğunu söylememiz 
pekâlâ mümkündür.
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Mitoloji ve Dinlerde  
“Asli Günah” Kavramı

  
          Yazar: Kübra Karaköz1

Giriş

Asli günah, Peccatum Originale (Lat.)2, tek tanrılı dinlerin benzer olay örgüsü 
ile aktardığı ilk günaha verilen isimdir. Tek tanrılı dinlerde Abu al Basar, yani 
insanlığın atası olarak kabul edilen Hz. Âdem ve Havva’nın (yaratılan üçün-
cü kadın3) dünyadan önce ikamet ettikleri Aden’den, Tanrı buyruğunu hiçe 

1. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Bölümü, Doktora Öğrencisi, kara-
kozkubraa@gmail.com

2. Literatürde, Peccatum Originale (Latince), Peche Originel (Fransızca), Al hakikat al’asila (Arapça) ola-
rak yer alan kavrama aynı zamanda Felix Culpa da denilmektedir. 

3. Âdem yaratılan ilk insan olarak kabul edilmekle beraber eşi konusunda aktarılan bilgiler tek tanrılı 
dinlerde birbirinden farklıdır. İslam kaynaklarında, Âdem’in eşinin adı yer almaz. İslam’da, Âdem ve 
eşi bir arada yer alır ve ikisi kastedilerek “onlar” diye hitap eder: “Bunun üzerine onlar, o ağacın 
meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine 

Resim 1: Benjamin West - The Expulsion of Adam and Eve from Paradise  
(Âdem ile Havva’nın Cenneten Kovuluşu) - 1791 -  Kaynak
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sayarak başkaldırmaları, itaatsizlik etmeleri ve suç işlemeleri sonucunda 
kovularak dünyaya gönderilmelerini konu almaktadır (Mohammed, 2012). 
Asli günah terimi, tarihte ilk olarak St. Augustinus (MS 354-430) tarafından 
kullanılmış ve doktrinleşmiştir (Tümer, 1991: 496). Dönemin büyük teolog 
ve filozoflarından Augustinus, kavramı yeniden değerlendirmiştir. Ona göre, 
Aden’den kovulan Âdem ve Havva, itaatsizlikleri nedeniyle cezalandırılmış-
tır. Suçları, cehalet ve itaatsizlikten dolayı olsa da bedeli, “ruhi” varlıklarının 
ölümü4 olmuştur (Bonaiuti ve Piana, 1917: 162). 

İnsanın ölümlü bir varlık oluşu, bu anlatı ile Augustinus tarafından 
vurgulanmaktadır. Augustinus, aynı zamanda asli günahın tek başına, 
yaratılanları sonsuza kadar ölüme mahkûm edilmesinde rol oynayan yeterli 
bir neden olmadığına dikkat çeker. Augustinus, neo-platonik felsefe ekolü-
nün de etkisiyle günahtan önce Âdem ve Havva’nın doğasının aşılmaz ve 
ruhani olduğunu vurgular. İnsanların yalnızca bedenlere indirgenerek bir 
boyut kazanmasının günahın bir sonucu olduğunu düşünür. Başka bir de-
yişle günahın, insanda organik bir değişiklik meydana getirdiğini aktarır. İn-
sanların bedensel dönüşümü zaten var olan bir organizmanın çaresiz bir 
sapkınlığı değil, olması gereken bu olduğu için doğru kabul eder.

Augustinus’un düşüncelerinin temelinde Maniheizm’in de etkili olduğu bir-
kaç ekol bulunmaktadır. Buna göre insan doğasının, eterik bir maddeden 
bedensel bir maddeye dönüşümü yani ruhun rehabilitasyonu, insanın bü-

örtmeye başladılar. Âdem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.” (Taha/121). Havva adının, kaynaklarda 
yer almasa da dinde kabul ediliyor olması, bu ismin Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında geçmesinden 
kaynaklanmaktadır. Havva ismi, Hristiyan ve Yahudi kaynaklarına göre Âdem’in eşinin adıdır: “Âdem 
karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kayin’i doğurdu. “Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya 
getirdim” dedi.” (Yaratılış 4/1), “Çünkü önce Âdem, sonra Havva yaratıldı; aldatılan da Âdem değildi, 
kadın aldatılıp suç işledi.” (1. Timeteos, 2/13). Havva, Âdem’e eş olarak yaratılmakla beraber yaratılan 
ilk eş değildir. Geleneğe göre, Havva’dan önce yaratılan ilk eş, isyankârlığı nedeniyle Aden’den kovulan 
ilk insan olan Lilith’dir. Mitolojik bir figür olan Lilith, Yakın Doğu’da tek tanrılı dinlerden önce güçlü 
kökleri bulunan dişi bir ilah ve ruhtur. Düalizm ve tek tanrılı dinlerin ortaya çıkış sürecinde katalizör 
bir aktarım olarak kendine yeni dinî ekollerde yer bulsa da ana tanrıça figüründen kötü ilahe, kötü 
insana dönüşmüştür. Yahudi geleneklerinde Âdem’den üstün olduğunu vurgulamak istemiş, Tanrı ta-
rafından azarlanmış, Tanrı’ya yasaklı adıyla (Yehova) hitap edip Aden’den kovulmuştur. Tanrı ilk insanı 
yarattığında şöyle konuştu: “İnsanın yalnız olması iyi bir şey değil. Ve ona topraktan bir eş yarattı, 
ona benzeyen, adı Lilith olan. Kısa süre sonra birbirleriyle kavga etmeye başladılar.” (Ben Sira, 23a-b). 
Âdem’in üstünlüğünü kabul etmediği için ona ve Tanrı’ya karşı gelmiş, Tanrı’nın yasaklı adını (Yehova) 
söyleyerek Aden’den kovulmuştur: “Tanrı’nın verdiği emir üzerine sürüldüğü Kızıldeniz kenarındaki 
konaklaması esnasında Samael’in (şeytan) eşi olur: “Samael’in karısının adı yılandır, fahişedir, tüm 
etin sonudur, tüm günlerin sonudur.” (Sohar I, 148a). Aden’den kovulmasının ardından şeytan (Kimi 
kaynaklara göre ise Kızıldeniz) ile birleşerek her gün yaklaşık yüz Lillim (cin) doğurduğuna inanılmak-
tadır (Ünal, 2017: 107). Lilith’den sonra yalnız kalan Âdem için yaratılan ikinci kadını Âdem beğenmez 
bu nedenle kadın toprağa gömülür. Ardından Tanrı, Âdem’in uyuduğu esnada kaburga kemiğinden 
Havva’yı yaratmıştır. 

4. Mortales et ignari et carne subditi (III, 54). 
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tünselliğinde etkili olmuş olmalıydı.5 Maniheizm’de de yer alan antagonist 
ruhun ve buna karşılık saflığı korumaya çalışan insan nesli ve neslin korun-
ması öğretinin temellerinde yer almaktadır (Bonauti ve Piana, 1917: 163-
164). Bu bakış açısıyla günah, tıpkı bir enfeksiyon gibi yayılmaktaydı. Be-
densel varlıkların tözü nesilden nesile geçtiği için günah da kalıtımsal bir 
aktarım süreci olarak sonsuza dek sürecekti. Hatta insanların mantıksız 
bir duygusallık içerisine girmesi, ruhlarının içinde bulunduğu durumdan 
etkilenmesini de ilk günahın damgası olarak kabul edilmekteydi.

Bir öğreti hâline gelip teolojinin alanına girmesi Augustinus sayesinde olsa 
da bu kavrama ait ilk görüşler Pavlus’a aittir. Dinler tarihi ve din felsefesini 
alanlarında oldukça önemli olan Pavlus ya da Hristiyan olmadan önce kullan-
dığı ismiyle Tarsuslu Saul (MS 5-67), günah kavramı üzerinde bilinen en eski 
yorumları yapmıştır. Pavlus’a göre, günah kavramı dünyaya Âdem aracılığı 
ile gelmiştir. İnsanın günah işlemekte yeterli akli kontrole sahip olmadığını 
vurgulayan Pavlus, günah işleme potansiyelinin sonradan insana dâhil 
edildiğini, bunu da yasağın delinmesiyle beraber olduğunu aktarır. Önceleri 
Hristiyanlık karşıtı olan Pavlus, havarilerin arasına katılmasıyla beraber gü-
nah kavramının insandan insana aktarılan bir olgu olduğunu savunmuştur 
(Romalılar, 5/12-21).

Tarihsel süreçte asli günah kavramı şekil değiştirmiş ve nedenselliği üzerin-
de de fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. İlk ayrılık Tanrı’nın saf iyiliği temsil et-

5. Tek tanrılı dinlere göre, insan bedensel bir boyut almadan önce ruh olarak yaratılmıştır. Bedenler 
Tanrının, oluşumuna izin vermesinin ardından Dünya’ya gelen ruhun amacını gerçekleştirmesinde bir 
aracı, katalizördür. 

Resim 2: Yaratılış: Ağacın Bilgisi, Havva, Mozaik, 12. yüzyıl, Palatine Şapeli - Sicilya - Kaynak
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mesi ve insanın da o tözden yaratılması üzerinedir. Öyle ki bu tözden yaratı-
lan insanın günah işlemesi doğru görünmemektedir. Bu nedenle söz konusu 
itaatsizlik, insanın kendi özgür iradesiyle aldığı bir karar değil de dünyanın 
yaratılış amacına hizmet eden bir olay örgüsüdür. Zira dinler, ilk insanların 
akli yeterliliğe sahip olmadığı konusunda hemfikirdir. İnsanların, dünyaya 
gönderilmelerinin ardından meydana gelen olaylarla kazanılan yeni öğreti-
ler, inanç geleneklerinin yapı taşlarını oluşturmuştur.6 Asli günaha dair anla-
tılar benzer olay örgüsüne sahip olsa da tarihsel sürecin kattıkları nedeniyle 
dinî geleneklerdeki anlatılar birbirinden farklıdır.

1. Mitolojide Asli Günah

Asli günah kavramının dinlerdeki anlatımlarını incelemeden önce bu hikâ-
yenin arketiplerine ve çok tanrılı dinlerdeki yerine bakmak gerekir. Tevrat’ta 
ele alınan Aden’den kovulma hikâyesine benzer anlatımlar köklerini mito-
lojiden almıştır. Olay örgüsü ve içerdiği imgesel anlatılar, farklı coğrafi böl-
gelerde oluşan mitler içerisinde görülmektedir. Ancak olay bütünsel olarak 
değil, çeşitli mitlerle beraber anlatılan arketiplerle doludur.

Öğretilerde yer alan unsurlardan ikisi, yaratılış ve farkındalıktır. Mezopo-
tamya mitlerinde insanın yaratılması, çıplaklığından utanması ve farkındalık 
kazanması Gılgamış metinlerinde karşımıza çıkmaktadır. Mitosa göre, Gılga-
mış’ın vahşiliğini sonlandırmak için Mezopotamya’nın aşk, cinsellik, bere-
ket tanrıçası Aruru, vahşi Enkidu’yu yaratır. Onu uysal ve bilgi sahibi yapa-
bilmek için rahibelerinden birini onun yanına gönderir. Uruk’a gidene kadar 
çıplak olduğunun farkında olmayan Enkidu’ya rahibe kendi giysisinden bir 
parça vererek onun çıplaklığını örter (Kramer, 2002: 228-232; Graves ve Pa-
tai, 2013: 120). Asli günahta, Havva ve Âdem’in yasak meyveyi yiyip hikmet 
sahibi olması arketipsel olarak Gılgamış mitosunda Aruru’nun, rahibelerini 
göndererek Enkidu ve Gılgamış’ı hikmet sahibi yapmasına benzemektedir. 

Tek tanrılı gelenekte ceza olarak verilen doğum, Mezopotamya’da Ninhur-
sag’ın cezasına uğrayan Enki’nin doğum sancısı çekmesine benzemektedir. 
Sümer kökenli mitosa göre, cennette yenmemesi gereken sekiz bitki vardır. 
Bu bitkiler, tanrıça Ninhursag tarafından filizlendirilmiştir. Tanrı Enki bu bitki-
leri yemek ister ve ulağı İsimud onları kopartarak Enki’ye getirir. Enki’nin bu 
bitkileri yediğini öğrenen Ninhursag öfkelenerek onu lanetler. Enki yavaş ya-
vaş rahatsızlanmaya, sağlığı bozulmaya başlar. Enki’nin kötüleşen durumuna 
yas tutan tanrıların yapacağı hiçbir şey yoktur. Öyle ki hava tanrısı Enlil bile 

6. Bu paradigma ile anlatılan dinî gelenekte ilk kardeş katli, ilk evlilik, tufan, Kudüs’ten sürgün gibi di-
daktik olayların tarihsel retoriği dışında yaşanan her olayın insanlığa öğrettiği ve hazırladığı süreç 
kastedilmektedir. 
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bu duruma bir çare bulamaz. Ancak o an bir tilki ortaya çıkarak, Enlil’e Nin-
hursag’ı geri getirebileceğinden bahseder. Metnin parçaları eksik olsa da 
tilkinin kurnazlıkla Ninhursag’ı getirdiği ve Enki’nin vücudundan sekiz bitkiyi 
birer tanrı olarak doğurduğu anlaşılmaktadır (Kramer, 2002: 179-181). 

Tek tanrılı dinlerde kovulmanın ardından ölümle cezalandırılma, çok tanrılı 
dinlerde de yer almaktadır. Mezopotamya mitlerinden olan Akadya’da ben-
zer bir anlatı bulunur. Babil bilgelik tanrısı Ea’nın oğlu Adapa, balık tutarken 
Güney Rüzgârı’nın saldırısına uğrar ve onun kanadını kırar. Bunun üzerine 
tanrılar, Adapa’nın yargılanmasına karar verir çünkü Güney Rüzgârı yeryüzü 
için çok önemlidir. Adapa, cezasını öğrenmek için Tanrı Anu’nun huzuruna 
çıkması gerekir. Ea oğlu Adapa’ya, Anu’nun sunacağı hiçbir şeyi yememesi-
ni tembihler. Ea’nın yaptığını öğrenen Anu, bir kurnazlık yaparak Adapa’ya 
ölümsüzlük yiyeceklerini teklif eder. Adapa babasının öğüdünü hatırlayarak 
bunları reddeder ve ölümsüzlük hakkını kaybeder. Bu mitosta anlatılan olay 
örgüsü, Tek tanrılı dinlerde Tanrı’nın, Havva ve Âdem’i uyarması metaforu-
na benzemektedir (Graves ve Patai, 2013: 121). 

İnsanın ölümsüzlük hakkını kaybetmesi, epistemolojik açıdan düşünce 
dünyasını sarsan bir arketip olarak Gılgamış mitosunda da yer alır. Mitosa 
göre, Gılgamış ölümsüzlüğü ararken uzunca bir yol katetmiştir. Bulduğu 
ölümsüzlük otunu yanlışlıkla nehre düşürmüş ve ardından otu bir yılan al-
mıştır (Kramer, 2002: 232). Gılgamış mitoslarında yılan, ölümsüzlüğün önü-
ne çıkan bir metafor olarak yer almaktadır. Ölümsüz olma şansını yılana 
kaptıran Gılgamış ile ölümsüzlüğü Âdem’den alan yılan figürü ortaktır.

Tanrı’nın, Âdem ile Havva’nın itaatsizliğinin bir sonucu olarak insanlığa ta-
rımı bir ceza olarak vermesini Eski Çağ’da da benzer anlatılarda görürüz. 
Eski Çağ’da toplumlarında (köle ya da özgür insan ayrımı yapılmaksızın) top-
lumun geneline mal olmuş düşünce, bedensel emeğin boş ve yorucu bir 
uğraş olmasıdır. Büyük tanrıların angarya işleri ve toprağı işletmeleri için 
yaratılan küçük tanrılar işlerin zorluğundan dolayı isyan etmiştir. İsyanın 
ardından Mezopotamya inancına göre tanrılar insanı yaratarak bu sonu 
gelmez meşakkatli iş için onları kullanmaya başlamıştır (Moran, 1970: 54).

İnsanın günahı ve beraberindeki düşüşü yalnızca Yakın Doğu’ya özgü bir 
anlatım değildir. Eski Türk mitolojisine göre ilk insanlar Törüngey ve Eje (To-
rungay ve Ece) dokuz dallı bir ağaçtan yaratılmıştır. Bu ağacın, güneşe ba-
kan beş dalından meyve yenileceği, kalan dört dalının ise meyvesinin yasak 
olduğu aktarılmaktadır. Ağacın cinsinin ne olduğu ya da meyvesinin neye 
benzediği bilinmemektedir. Tanrı, yasaklı olan dört dalı koruyabilmesi için 
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yılan ve köpeği görevlendirmiştir (Çoruhlu, 2002: 100-101). Tanrı’nın tersi 
olan kötülüğü ve yeraltını sembolize eden Erlik, insanların yanına gelerek 
onlara neden bu dallardan yemenin yasak olduğunu sorar. Ardından yılan 
kılığına girerek Eje’yi kandırır ve meyveden yemesini sağlar:

“Erlik Körmös bunları duyduktan sonar Törüngey denilen bir kişiyi 
buldu ve ona: ‘Tanrı yalan söylemiş söz bu dört ağacın meyvelerini 
de yiyiniz’ dedi. Bekçi yılan uyuyordu. Erlik onun ağzına girdi ve ‘Bu 
ağaca çık’ dedi. Yılan ağaca çıktı, yasak meyveden yedi. Törüngey 
ile karısı Eje beraber geziyorlardı. Erlik onlara: ‘Bu meyvelerden yi-
yiniz’ dedi. Törüngey istemedi fakat karısı yedi. Meyve çok tatlıydı. 
Meyveyi alıp kocasının ağzına sürdü. O anda her ikisinin tüyleri dö-
külüverdi. Utandılar, ağacın altına saklandılar. Derken tanrı geldi. 
Bütün ulus Tanrıdan gizlendi. Tanrı haykırdı: ‘Törüngey Törüngey, 
Eje Eje neredesiniz?’. Onlar: ‘Ağaç altındayız, sana varamayız’ de-
diler. Yılan, köpek, Törüngey, Eje kabahati birbirlerine attılar.” (Daş-
tan, 2014: 77). 

Eje meyveyi yemesine rağmen Törüngey yalnızca dudaklarına sürmüştür. 
Yasağın delindiğini anlayan tanrı, yılanı ve insanları cezalandırmıştır:

“Tanrı yılana dedi: ‘Şimdi sen Körmös/Şeytan oldun. Kişiler sana 
düşman olsun, vursun, öldürsün’. Bundan sonra Eje’ye: ‘Yasak 
meyveyi yedin, Körmös’ün sözüne uydun. Bundan böyle sen gebe 
olacaksın, çocuk doğuracaksın. Doğum sancıları çekeceksin’. Törün-
gey’e şöyle dedi: ‘Körmös’ün aşını yedin, beni dinlemedin. Şeytanın 
sözüne kandın, onun sözüne kananlar onun olacaklar, onun 
ülkesinde yaşayacaklar. Benim nurumdan mahrum kalacaklar. 
Karanlık dünyada bulunacaklar. Şeytan bana düşman oldu. Sen de 
ona düşman olacaksın. Beni dinlemiş olsaydın benim gibi olurdun. 
Şimdi senin dokuz oğul, dokuz kızın olsun. Bundan sonra ben kişi 
yaratmayacağım. Kişileri sen doğuracaksın’. Tanrı şeytana: ‘Adam-
ları ne için aldattın?’ dedi. Şeytan: ‘Ben istedim sen vermedin, ben 
de hırsızca almaya karar verdim, ben alacağım. Atla kaçarsa düşü-
rerek alacağım. İçip sarhoş olursa dövüştüreceğim, suya girse ağa-
ca çıksa yine alacağım’ dedi. Tanrı şöyle dedi: ‘Üç kat yerin altında 
ay ve güneşi olmayan karanlık bir dünya vardır. Ben seni oraya 
atıyorum’. İnsanlara da şöyle dedi: ‘Bundan sonra size yemek ver-
meyeceğim. Kendinizi, kendi gücünüzle kazanarak besleyin. Sizinle 
konuşmayacağım. Size Maytere’yi göndereceğim” (Daştan, 2014: 
77-78). Eje’ye “Yasak meyveyi yedin, bundan sonra gebe olan da 
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sensin çocuk doğuracak olan da doğum sancısı çekecek olan da 
sensin.” (İnan, 2000: 15-16).

Anlatının devamında yılan ve insan, kovuldukları statüye yeniden dönebil-
mek için onlara verilen görevleri yerine getirmek zorunda kalmıştır. 

Eski İran mitolojisine baktığımızda insanın Ahura Mazda tarafından yara-
tıldığını görürüz. Evreni var eden ve dünyayı yaratan da odur. Birkaç insan 
yaratma denemesinden sonra ortaya Mashya ve Mashyana adında iki insan 
çıkmıştır. Her ikisi de yere düşen tohumdan filizlenmiş ve hayat bulmuş-
tur. Mashya ve Mashyana, toprağa ektikleri ürünler ve ağaçtan topladıkları 
meyveler ile beslenip hayatlarını devam ettirmişlerdi (Darabi, 2020: 73-74). 
İnanışa göre ikisi de birbirlerini mutlu etmeli ve desteklemeliydiler. Ahu-
ra Mazda’nın karşıtı olan Ahriman, tıpkı onun gibi birçok duygu ve olayın 
yaratıcısıdır. Ahriman bir gün Mashya ve Mashyana’nın yanına giderek on-
lara ağaçları kesmelerini, hayvanları öldürmelerini ve suları kirletmelerini 
söylemiştir. Mashya ve Mashyana, Ahriman’dan etkilenerek onun dedikle-
rini yapmış ve yaşadıkları yere zarar vermişlerdir. Ahura Mazda, çiftin bu 
davranışından dolayı onları lanetlemiş ve ruhlarını işlediği günahtan ötürü 
sonsuza dek lanetlenmiştir (Darabi, 2020: 74).  Görüldüğü üzere mitolo-
jik anlatılar, asli günahın tek tanrılı dinlerle doktrinleşmesinden çok önce 
benzer anlatılarla insanın yaratılışını, doğadaki yerini ve amacını açıklamaya 
çalışmıştır.

2. Yahudi – Hristiyan Geleneğinde Asli Günah

Yahudilik ve Hristiyanlıkta asli günah, bireysel itaatsizliğin bir sonucu ola-
rak insanın cennetteki yerini kaybetmesi ve cezalandırılması olarak anlatılır. 
Bireysel günahın kolektif bedeli, dinin insan üzerindeki dogmatik normları 
içerisinde ele alınmıştır. Aynı zamanda bu günah, ödenecek bedelle yeniden 
cennete kavuşma hayalini de barındırmaktadır. 

Eski Ahit’te kadim günah ya da insanın ilk günahı olarak geçen kavram, bazı 
farklılıklara sahiptir. Yahudilik, ilk günahın nesilden nesile geçtiği konusun-
dan Hristiyanlıkla aynı görüşte değildir. Yahudilikte insan günah işleme po-
tansiyeline sahip bir varlık olsa da aktarılan günah kavramını tam anlamıyla 
kabul etmemektedir (Hezekiel, 18: 3-17). Hristiyanlık aktarılan günaha inan-
makta ve bunun arındırılması için bebeğin vaftiz edilmesinin şart olduğunu 
vurgulamaktadır. Bebeğin ya da çocuğun belli bir ritüelle vaftiz edilmesi, 
arınmasının tek yoludur. 

Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında Âdem ile Havva’nın kovulması, Tevrat’ın 
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Tekvin kısmının 3. Babında “İnsanın Günahı” başlığıyla yer almaktadır. Tanrı, 
Âdem ve Havva’yı yarattıktan sonra Aden’e yerleştirmiş ve onlara bahçedeki 
her şeyden sonsuz yararlanma hakkı vermiştir. Ancak onlardan “iyiliği ve kö-
tülüğü bilme ağacından” uzak durmalarını istemiş, meyvesini yemeyi yasak-
lamıştır. Hristiyanlar burada Âdem’in bir sınava tabi tutulduğunu düşünmüş 
ve bu kararı onun hayat ile ölüm arasındaki tercihi olarak yorumlamışlardır. 
Çünkü onlar Aden’de ne bilgiyi ne de muhakeme etmeyi bilmedikleri için iyi 
ve kötü arasında kavramsal bir ayrıma da varamamışlardır. Dolayısı ile bura-
da itaatlerinden çok ölüm ve hayat arasındaki tercihin söz konusu olduğuna 
inanılmaktadır (Tekvin 3). 

Anlatıya göre bir gün yılan, Havva’yı yasak ağacın meyvesinden yemek için 
ikna etmeye çalışmıştır:

“RAB Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yı-
lan kadına, “Tanrı gerçekten, ‘Bahçedeki ağaçların hiçbirinin mey-
vesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu. Kadın, “Bahçedeki ağaçların 
meyvelerinden yiyebiliriz” diye yanıtladı, “Ama Tanrı, ‘Bahçenin 
ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa 
ölürsünüz’ dedi.” Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz” dedi, “Çünkü Tanrı 
biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle 
kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” (Tekvin 3/1-8). 

Resim 3: Paolo Uccello - Creation of Eve and Original Sin (Havva’nın Yaratılışı ve Asli Günah)  
Fresk - 1436 - Kaynak
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İkna olan Havva, Tanrısal bilgi edinebilmek adına ağacın meyvesinden 
kopartmıştır: 

“Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik ka-
zanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Ya-
nındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak 
olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine 
önlük yaptılar. Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB 
Tanrı’nın sesini duydular. O’ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendi-
ler.” (Tekvin 3/6-9). 

Bilgelik ağacının meyvesinden yiyene kadar ne Âdem ne de Havva çıplak 
olduklarının farkında değillerdi. Havva yılana inanarak ölümsüz olmak, iyi 
ruhlara (meleklere) benzemek ve Tanrı gibi hikmet sahibi olma arzusuyla 
yılana uymuştur. Çift, hatalarının farkına varıp Tanrı’dan gizlenmeye çalış-
mıştır: 

“RAB Tanrı Âdem’e, “Neredesin?” diye seslendi. Âdem, “Bahçede 
sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim” 
dedi. RAB Tanrı, “Çıplak olduğunu sana kim söyledi?” diye sordu, 
“Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” Âdem, “Yanıma 
koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim” diye 
yanıtladı. RAB Tanrı kadına, “Nedir bu yaptığın?” diye sordu. Kadın, 
“Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi.” (Tekvin 3/ 
9-13). 

Tanrı’nın sorgusu üzerine Âdem suçun Havva da Havva ise yılanda olduğu-
nu söyleyerek Tanrı’nın gazabından sakınmaya çalışmışlardır. Tanrı, yılana 
dönerek: 

“Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetli-
si sen olacaksın dedi, Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca 
toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirini-
ze düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topu-
ğuna saldıracaksın (Tekvin). Ardından ise cezalandırma sırası Havva ve 
Âdem’e gelmiştir: RAB Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana çok acı 
çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duya-
caksın, seni o yönetecek.” (Tekvin, 3/14-17).

Doğum esnasında meydana gelen sancı, ağrı ve acı Tanrı tarafından ilk gü-
nahın bedeli olarak kadına verilmiştir. Erkek ise çalışmadan geçimini sağla-
yamayacağı bir bedelle cezalandırılmış, ardından ikisi Aden’den kovulmuş 

80 Gorgon Dergisi

İNSANLIK TARİHİ MİTOLOJİ



ve yeryüzüne gönderilmiştir. Tanrı ikisinin de ölümlü olmasına karar vererek 
onları sınava tabi tutmuştur: 

“RAB Tanrı Âdem’e, “Karının sözünü dinlediğin ve sana, meyvesini 
yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanet-
lendi” dedi, “Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacak-
sın. Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban otu yiyeceksin. Topra-
ğa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü 
topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin.”(Tek-
vin, 3/14-20).

Bu ana kadar isimsiz olan kadına, “yaşayan” anlamına gelen Havva adı veril-
miştir. Havva ile Âdem, Aden’den kovularak dünyaya gönderilmiştir:

“Âdem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların anne-
siydi. RAB Tanrı Âdem’le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giy-
dirdi. Sonra, “Âdem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu” 
dedi, “Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz 
olmasına izin verilmemeli.” Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu 
toprağı işlemek üzere Âdem’i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kov-
du. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin 
doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi.” 
(Tekvin, 3/20-24). 

Resim 4: Michelangelo Buonarroti - Peccato originale e la Cacciata dal Paradiso terrestre  
(Asli Günah ve Cennetten Kovuluş) - Fresk - 1510 - Sistin Şapeli -  Kaynak
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İnsanın ölümsüzlüğü kaybetmesinin sorumlusu Havva ve yılandır. Âdem’i 
kandırdıkları için suçta daha fazla payları vardır (Şentürk, 2011: 36). Enok’ta 
aktarılan ifade de bu aktarımı desteklemektir: “Onun (Âdem) için bir eş ya-
rattım ki, onun yüzünden ölüm Âdem’e geldi.” ve “Âdem Havva’ya dedi ki 
bütün ırkımıza hâkim olan büyük azabı (ölümü) bize getiren ne yaptın sen?” 
(2 Enok, 30/17; Ezra, 3/7). Teologlar yılanı ilk olarak şeytanla özdeşleştir-
mişler ve yılan kılığına girerek Havva ile Âdem’i etkilediğine inanmışlardır. 
Ancak şeytanın kovulduğu Aden’e yeniden girebilmesi mümkün olmadı-
ğı için bu düşünce çürütülmüştür. Diğer teori ise yılanın Lilith’i sembolize 
etmesidir. Âdem ile Havva’nın Aden’den kovulmasına neden olan, oradan 
daha önce kovulmuş olan Lilith’dir (Çınar, 2018: 384). Ancak bu yargı da çok 
kabul görmemektedir.

Günahın; inanç, ibadet ve ahlaki yönden sonuçları bulunmaktadır. İnsanın 
yeryüzünde terk edilişi Tanrı tarafından tamamen unutulup yüz çevrilmesi 
olarak değerlendirilmemiştir. Nitekim Hristiyan geleneğinde İsa’nın insan-
ların günahları yüzünden yeryüzüne gönderilmesi, canıyla kefaret ödeme-
si, Tanrı’nın oğlunun insanların kurtuluşu için kurban edilmesi, insanların 
Tanrı’nın lütfuna muhtaç olması, vaftiz ile asli günahtan arınma ve son yağ-
lamada7 günahsız olarak öteki dünyaya gitme umudu ilk günahın sonuçları 
olarak geleneğe yerleşen inançlardır (Aydın, 2000: 208). 

Her ne kadar bu günahı inkâr etmek aforoz edilmekle sonuçlanacak kadar 
ciddi bir durum olsa da Hristiyanlık tarihinde karşıt görüşte bulunanlar ol-
muştur. Augustinus’un yaşadığı dönemde, onun görüşlerine karşıt fikirleri 
savunan Pelagius (MS 354-418) onlardan biridir. Pelagius, çileciliği savunan 
iyi eğitimli bir teolog ve araştırmacı idi. Ona göre, Tanrı mutlak iyiydi. Yaptığı 
her şeyi ise yaratılanların iyiliği için yapmıştı. Tanrının doğası gereği yarat-
tıkları da iyiydi, bu nedenle günahla doğan insan inancı kabul edilemezdi. 
Yeni doğan bebeklerin günahkâr olamayacağını kalıtımsal olarak aktarılan 
bir kavramın mümkün olmadığını savunmuştur. İncil’de yer alan ifadeyi de 
“Ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek ne de çocuklar ba-
balarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek.” (Tesniye, 24/16) görüşleri-
ne kanıt olarak sunmuştur. Tanrı’nın, yarattığı her şeyin iradesi vardır. Dola-
yısıyla Âdem ve Havva’nın kendi özgür iradeleri ile günah işlemesinin, diğer 
insanları etkilemeyeceğini beyan etmiştir (Akdemir, 1992: 170). Pelagius’a 
göre insan zaten ölümlü olarak yaratılmıştır. Günah işlemiş olsa da ölümlü 
olacağı baştan beri Tanrı tarafından bilinmektedir. İşlediği günah sadece 
onu etkilemiştir.

7. Son yağlama, Hristiyanlık geleneğinde bir iyileştirme ve şifa yöntemidir. Takdis edilen yağ hastalara 
sürülerek iyileşmesi veya daha huzurlu bir öte dünya yolculuğuna çıkması umut edilir. (e.n.)
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Pelagius, Augustinus’a karşı muhalif yaklaşımları ve savunduğu ilkeler ne-
deniyle oldukça dikkat çekmiştir. 416 yılında Augustinus ve dört piskopos, 
Pelagius’un gücünü azaltmak için papalığa mektuplar göndermiştir. Pela-
gius’un Kartaca Konsili’nde (418) görüşleri kınansa da kendisine bir yap-
tırım uygulanmamış ancak Augustinus’un yoğun baskılarıyla kınanmış ve 
Kudüs’ten kovulmuştur. İskenderiyeli Kiril tarafından Mısır’a yerleşmesine 
izin verilmiş ve kısa bir süre sonra Mısır’da ölmüştür. Ölümünün ardından, 
Efes Konsili’nde (431) kilise tarafından kâfir ilan edilerek aforoz edilmiştir 
(Doğan, 2008: 181).

Pelagius, asli günaha ilk karşı çıkan olsa da tarih boyunca birçok kişi ve akım 
bu kavramın karşısında yer almıştır. Günümüzde Socinianism ve Mormonlar 
da karşıt duruş sergilemektedir. Socinianism’e göre, Âdem’in günahı yalnız-
ca kendisini etkilemekte ve diğer insanlar üzerinde etkisi yoktur. Kalıtımsal 
bir günah olmadığı için bebeklerin de vaftiz edilmesi gerekli değildir. Mor-
monlara göre insanlar, Âdem’in kovulmasından etkilenmiştir fakat vaftiz bu 
amaçla yapılmamalıdır. Bu nedenle Âdem’in günahından sadece Âdem so-
rumludur (Kahraman, 2011: 86-87).

3. İslam Kaynaklarında İlk Günah

İslam, asli günahı tam olarak kabul etmemektedir. İslam kaynakları, bu 
hadiseyi kalıtımsal bir günah olarak görmemekte ancak Âdem’in suçundan 

Resim 5: Âdem ile Havva Tasviri - Kitab El-Asarü’l-Bakiya -El-Bîrûnî, 1307: 104 - Kaynak
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dolayı Aden’den kovulmasının bedelinin tüm insanoğlu tarafından ödendi-
ğini kabul etmektedir. Pelagius’un görüşlerine benzer bir şekilde Âdem’in 
özgür iradesiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir.

İslam kaynaklarında Âdem, ilk peygamber ve insandır (Meryem, 58). Açık-
ça beyan edilmediğinden dolayı Âdem’e yüklenen peygamber vasfı tartış-
malı olmakla beraber yaşadığı Yer konusunda da farklı görüşler bulunmak-
tadır. Aden’in nerede olduğu belirsizdir. Havva’nın ne zaman yaratıldığı ve 
şeytanın Aden’e tekrar nasıl girdiği gibi konular İslam teologları tarafından 
tartışılmaktadır (Oruç, 2015: 238). 

İslam geleneğine göre ilk olarak şeytan lanetlenmiş, Aden’den kovulmuş, 
yerine Âdem getirilmiştir. Âdem uykusundan uyandığında yanında kadını 
görmüştür. Böylelikle Aden’de beraber yaşamaya başlamışlardır. Tanrı, her 
şeyi serbest kılıp hizmetlerine vermiş ancak bir uyarıda bulunmuştur: “(Al-
lah buyurdu ki): Ey Âdem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden 
yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz” (Araf, 
7/19). 

Resim 6: Solda: Hz. Âdem ve Havva’nın Cennetten Kovulması - Kalender Paşa - Falnâme - 17. yy.  
Bayrakkaya, 2020: 218; Sağda: Hz. Âdem ve Havva’nın Cennette Yaratılması. Falnâme, Topkapı Sa-
rayı Müzesi, Yaman, 2008: 15
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Tanrı tarafından ağaca 
yaklaşmak yasaklanmış 
ancak şeytan, Havva’yı 
meyveden yemesi için 
kandırmıştır: “Derken 
şeytan, birbirine kapalı 
ayıp yerlerini kendileri-
ne göstermek için onlara 
vesvese verdi ve: Rab-
biniz size bu ağacı sırf 
melek veya ebedî kalan-
lardan olursunuz diye ya-
sakladı, dedi. Ve onlara: 
Ben gerçekten size öğüt 
verenlerdenim, diye ye-
min etti. Böylece onla-
rı hile ile aldattı. Ağacın 
meyvesini tattıklarında 
ayıp yerleri kendileri-
ne göründü. Ve cennet 
yapraklarından üzerle-
rini örtmeye başladılar” 
(Araf, 7/ 19-21).

Söz konusu ağaca dair bazı fikirler bulunmaktadır. Kültürel etmenlerin 
yoğun olduğu ve toplumların kendi coğrafi bölgelerinde önem teşkil eden 
ağaçlar, bu bilgi ağacı ile ilişkilendirilmiştir. En çok kabul edilenler sümbül, 
buğday, üzüm asması, incir, hurma ya da ilim, iyilik ve kâfur ağacıdır (Oruç, 
2015: 239).

İslam kaynaklarında Havva’yı kandıran şeytanın, Havva’yı nasıl etkilediği 
açıkça ifade edilmemiştir. Meyveyi yedikleri andan itibaren işledikleri gü-
nahın farkına varan çift, ayıp kavramını öğrenerek o andan itibaren çıplak 
olduklarının farkına varmış ve bundan dolayı utanarak örtünme gereksinimi 
duymuşlardır. Tanrı, kendisine karşı geldikleri için onları cezalandırmıştır: 

“Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size 
apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye nidâ etti. (Âdem ile eşi) 
dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağış-
lamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah: 
Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye ka-

Resim 7:  Hz. Âdem ile Havva, İbn Bahtişu, Menafi El-Hayvan - 
13. yy. - Kaynak
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dar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksı-
nız, orada öleceksiniz ve orada (diriltilip) çıkarılacaksınız” dedi. (…) 
Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine 
göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de 
aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz 
yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dost-
ları kıldık.” (Araf, 7/20-27). 

Ayetler olayı bu kadar açıklamakta-
dır. Zaman içerisinde din çalışmala-
rında birçok tefsir ve açıklama geti-
rilmiştir. Bu açıklamalarda yer alan 
bilgiler, Hristiyanlık ve Yahudilikte-
ki anlatılara örtüşmektedir. Taberi 
(839-923) yorumlarına göre Tanrı, 
yeryüzüne kötülüğü zuhur eder: “Ey 
Havva, kulumu sen aldattın. Bundan 
dolayı zorlukla hamile kalacaksın, 
karnındakini doğurmak istediğinde 
defalarca ölümle burun buruna ge-
leceksin. Seni hürmetli yaratmışken 
sefih (aşağılık) yapacağız.” (Oruç, 
2015: 241-242).

Kur’an’da yer almayan doğum san-
cısı, tarihsel süreçte yorumlarda yer 
almaktadır. Havva’yı doğum sancısı 
ile cezalandıran Tanrı, yılanı da tıpkı 

Eski Ahit’te aktarılan gibi ayakları olmadan karnının üstünde dolaşmakla ce-
zalandırmış ayrıca insanlar ile yılanları birbirlerine düşman kılmıştır. Oruç’un 
(2015) Taberi’den aktardığına göre Havva ve yılandan dolayı Aden’den ko-
vuldukları yer almaktadır.

Aden’den kovulma konusunda teologlar fikir ayrılığı yaşamaktadırlar. Kovu-
lan şeytanın Aden’e yeniden nasıl geldiği tartışma konusudur. Bu nedenle 
ilk ortaya atılan düşünce, Aden’in kapısına çıkan Havva ve Âdem’in burada 
kandırıldığıdır. Ancak ayetlerde bu tür bir anlatım yer almamaktadır. Said b. 
Müseyyeb tarafından sunulan bir rivayet ise oldukça ilgi çekicidir. Bu riva-
yete göre Âdem, meyveden yerken aklı yerinde değildir. Havva tarafından 
sarhoş edilmiş ve meyve zorla yedirilmiştir (Oruç, 2015: 242). Ancak bu ak-
tarım da ayetle örtüşmemektedir. Diğer bir görüş ise Âdem ile Havva’nın 

Resim 8:  Hz. Adem İle Havva ve On Üç İkizi, Züb-
detü’t-Tevarih - 1583 - Kaynak
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yanlış ağacın meyvesini yediğidir. Bazı teologlar böyle bir yanlış anlama ol-
mayacağını, Âdem ve Havva’nın kastedilen yasaklamayı anlamadığını vur-
gulamaktadırlar (Oruç, 2015: 242).

Sonuç

Asli günah kavramı, kökenini mitolojiden alan ve Eski Çağ toplumlarında ka-
bul gören bir olgudur. Anlatılarda insanın neden dünyada olduğu, hayattaki 
amacı, toplumdaki yeri, nasıl bir hayat sürmesi gerektiği ve yapacağı hata-
ların bir bedeli olduğu vurgulanmaktadır. Her ne kadar din ve mitoloji içeri-
sinde yer alan bir öykü dizini şeklinde gözükse de içerisinde birçok sembolik 
anlatım barındırmaktadır.

Tek tanrılı dinlerde asli günah ve Aden’den kovulma, insanlığın ilk günahıdır. 
Bu durum acıyı ve ölümü insanlara vermiştir. Bu nedenle tarih boyunca bir 
suçlu arama ihtiyacı duyulmuştur. Meyveyi ilk yiyen ve Âdem’i ikna eden 
Havva olduğu için Havva burada doğrudan suçlu gözükmektedir. Nitekim 
Tanrı’nın her şeyi iyilikle yarattığına yönelik perspektif, Havva’nın suçlu ol-
duğu algısını kırmış ve asıl suçlunun yılan olduğu sonucuna varılmıştır. Yine 
aynı perspektif ile yılanın da sorumlu olamayacağı düşünülmüş ve yılanın 
aslında kılık değiştirmiş bir şeytan olduğu kanaatine varılmıştır. Günahın ar-
dından edindikleri farkındalık ve çıplaklıklarından dolayı utanmaları; insani 
değerlerden uzaklaşma, zayıflık ve acizlik olarak aktarılmaktadır. Yaptıkla-
rından dolayı utanmaları ve beraberinde yaşadıkları korku, insanların ya-
şadığı her şeyin denetlendiği ve hatalarından korkmaları gerektiğini ifade 
etmektedir.

Âdem ve Havva yaşadıklarının sonucu olarak ölümlü olmaya mahkûm edil-
miştir. Böylelikle insanın nasıl “ölümlü” bir varlık olduğu dinler çerçevesinde 
anlatılmıştır. İtaatsizliğin ve düzene karşı çıkmanın bir bedeli olduğu da bu 
olay örgüsünde anlatılmıştır. Toplumsal bir norm oluşturulmuş ve yapılacak 
her hatanın büyük sonuçları olabileceği söylenmiştir. İnsanın,  vadedilen 
cennete yeniden ulaşabilmesi için dinî çerçevede belirlenen kurallara itaat 
etmesi gerekir. Yalan ve kandırma metaforu bu anlatılarda karşımıza yılan 
sembolüyle çıkmıştır. Yılan, salt kötülüğün temsili şeytan ile bağlantılıdır. 
Dolayısıyla kötülük ve itaatsizliğin nedeni şeytandır. 
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Toplumdan Bireye Doğru:  
Özalizm ve Özalizm’in  
Türkiye’de Yansımaları

   Yazar: Nazım Fırat Şemin1

Giriş

1980’li yıllar, Türkiye’de yaşanan olayların miktarını ve değişimini ele aldığı-
mızda Cumhuriyet’in kuruluşundan beri geçen en hareketli 10 yıl olarak de-
ğerlendirilebilir. Bu 10 yıl, Gürbilek’in (2019: 13) belirttiği gibi “1980’ler, bir 
yandan çerçevesini baskının, yasağın, devlet şiddetinin çizdiği bir dönemdi. 
Bir yandan da bu toplumun daha az tanışık olduğu bir başka iktidar biçimi-
nin, ilk bakışta kendini bir kurumsuzluk olarak sunan, yasaklayıcı değil oluş-
turucu, kışkırtıcı, içerici bir iktidarın olduğu yıllardı.” Turgut Özal’ı ve onun 
politikalarıyla değişen toplumu anlayabilmek için ilk önce ANAP (Anavatan 
Partisi) öncesi 12 Eylül rejimi ve bu dönemin halkta yarattığı huzursuzluk 
ortamının incelenmesi gerekmektedir. İkinci bölümde yeni sağ ve neo-li-
beralizm bağlamında Özalizm, son bölümde ise ANAP döneminde değişen 
toplum incelenecektir.

1. ANAP İktidarından Önce Türkiye’nin Durumu

Kenan Evren’in deyimiyle 12 Eylül Darbesi, 70’li yıllara hâkim olan sağ-sol 
mücadelesinin kamuoyunda infial yaratmasına çare olan tıbbi bir müdaha-
ledir. Evren’e göre parlamenter sistem felce uğramıştı ve demokrasi sağlıklı 
bir şekilde işlememekteydi. Buna göre düzen karşıtı olanlar yok edilmeliy-

1. Hacettepe Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi,  
nazim.semin@hacettepe.edu.tr
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di (Gürbilek, 2019: 72-73). CHP’nin başı çektiği koalisyon döneminde çe-
şitli kesimler tarafından partiye verilen destekler birer birer kayboluyordu. 
CHP’ye karşı geleneksel bir şekilde sempati duyan ordu, Ecevit’i yumuşak 
başlılığından ve Marksist sola ılımlı davranması nedeniyle eleştiriliyor, ordu 
ile CHP’nin arası gittikçe açılıyordu. 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul’da ya-
saklanmasına tepkili sendikalar, Ecevit’e verdikleri desteği çekmeye başladı. 
İş dünyası 1979 yılının mayıs ayında düzenledikleri geniş kapsamlı kampan-
ya ile hükûmeti eleştiriyor ve istifa etmesi için baskı kuruyordu. Bunların so-
nucunda %29’a düşen CHP oylarına karşılık %46 oy alan AP (Adalet Partisi) 
12 Kasım 1979’da Süleyman Demirel liderliğinde azınlık hükûmeti kurdu. 
Bülent Ecevit istifa etti (Sunay, 2009: 174-175). Sivil hükûmetin sıkıyöne-
tim önlemlerini yetersiz bulan ve “tıbbi müdahale” için daha sıkı önlemler 
alınması gerektiğini savunan ordu ve Demirel, 7 Ocak 1980’de bir toplan-
tı yaptı. Komutanlar İstiklal Mahkemelerine benzer önlemlerin alınmasını 
öneren yasa önerileriyle gelmişti (Sunay, 2009: 184).

12 Eylül rejimi ile ordu, bu önlemlerin büyük bir kısmını almayı başarmıştır. 
Bu dönem birçok kaynakta baskı ve yasaklama dönemi olarak anılmaktadır. 
1970’lerin sonunda yapılan operasyonlar sonucunda darbe alan işçi sınıfının 
durağan hâlinden faydalanarak işçilere verilen geniş haklar ve artan ücret-
leri yok etme amacıyla 12 Eylül rejimi 1980’lerde pik yapan grevlerin önünü 
kesmek için yasaklamalara gitmiştir (Özçelik, 2011: 80-81). 1971-1980 dö-
neminde yapılan grevlerin yaklaşık dörtte biri 1980 yılında gerçekleşmiş, bu 
durum beraberinde devletin yasaklamasıyla sonlanacak olan müdahaleler 
zincirini oluşturmuştur (Boratav, 2005: 37). Yasaklar sadece bu alana de-
ğil, neredeyse bütün kamusal alana yayılmıştı. 12 Eylül 1980’de 5 numaralı 
bildiri ile birlikte haberleşme ve seyahat hakları kısıtlanmış, 7 numaralı bil-
diri ile tüm siyasi faaliyetler durdurulmuş, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirge-
me Kurumu ve Kızılay hariç bütün derneklerin faaliyetleri dondurulmuştur. 
Bunların yanında bütün sendikalar kapatılmış, spor faaliyetleri ve bankala-
rın işlevleri durdurulmuştur (Sunay, 2009: 230-231). Bunlarla beraber 12 
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Eylül Darbesi, 70’li yıllardaki çatışma ortamında tarafsız, kendi işinde gücün-
de olan geniş bir kesim tarafından ise “nihayet geldiler” ile özetlenebilecek 
kolektif bir memnuniyet ile karşılanmıştı (Arcayürek, 1986: 399). Bu durum, 
70’li yıllardan beri planlanan sağ ve solun davalarını hedefinden saptıran 
kışkırtıcı unsurlar tarafından sağlanmış, neticesinde darbe rejimi bir kurtu-
luş olarak halka sunulmuş ve halk da beklenilen şekilde bu durumu kabul 
etmiştir (Sunay, 2009: 125-126).

Darbe rejiminin baskı kurduğu en önemli yerlerden biri de medyadır. Bu 
süreçte basına kısıtlamalar, cezalar, yaptırımlar ve sansür uygulamaları ne-
ticesinde bağımsız basın büyük bir yara almıştır. Eleştirilere tahammül ede-
meyen darbe rejimi, fikirlerini meşrulaştırmak için basını kullanmış, muhalif 
sesleri baskı altına almıştır (Dündar, 2016: 128). 24 Ocak 1980 kararları da 
basın üzerinde parasal açıdan bir baskı kurmuştur. Kâğıda yapılan dev zam, 
gazeteleri reklamcılığa yönlendirmiş, darbe sonrası gelen haber içerikleri 
Sıkıyönetim Komutanlığı’nın denetimine girmiştir. Bunların sonucu olarak 
haberlerin içeriği magazinsel bir nitelik kazanmıştır. Bu dönemde gazete 
görsellerine metinden daha çok önem verilmiş, renkli fotoğraf kullanımı 
artmış, sanayici ve iş adamlarının katıldıkları partiler, tatiller ve kutlamaları, 
siyasi liderlerin sosyal hayatlarına verilen yer artmıştır. Televizyonun günlük 
hayata girişiyle beraber TRT’de yayınlanan yabancı diziler ve eğlence prog-
ramları ilgi odağı hâline gelmiştir (Dündar, 2016: 146-147). Medyanın bu 
durumu ANAP iktidarında eğlence ve tüketim odaklı medyanın bir fragma-
nı, bir tür ayak sesleri olarak görülebilir. 

Sağ sol çatışma ortamı haricinde Türkiye o dönem ekonomik olarak da dar-
boğazdaydı. 1970’li yıllar, devletin kapalı ekonomi ve ithal ikameci sanayi-
leşme politikasından dolayı azalan döviz rezervlerinden kaynaklı karaborsa-
cılığın yaşandığı, ithal ürünlerin eksikliğinden kahve, diş macunu gibi basit 
tüketim ürünlerinin bile lüks sayıldığı, yurtdışına çıkmak için izinlerin gerek-
tiği, birkaç şanslı kişinin Adnan Menderes döneminde ithal edilmiş 20-30 
yaşındaki Amerikan arabalarını sürdüğü bir yokluk dönemi olarak görülebi-
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lir (Bali, 2002: 25). Turgut Özal Türkiye’nin böyle bir kaos içinde olduğu dö-
nemde siyasette üst basamaklara çıkmaya başlamıştır. Ordunun, hükûmet 
ve özellikle Süleyman Demirel üzerine baskı kurduğu darbe rejimi öncesi 
dönemin önemli isimlerinden biridir.

2. Dünyada Yeni Sağ Hareketi

Yeni sağın neden ortaya çıktığı ve ne amaca hizmet ettiği hakkında farklı gö-
rüşler mevcuttur. Gamble’a (1988) göre yeni sağ hareketi 1970’lerde doğan 
ekonomik ve siyasi krizin çözülmesi için bir araçtır. Taylor (1989) ve Jessop 
(1984) ise 1970’lerde yaşanan ekonomik duraklama dönemini yeni sağın 
çıkış noktası olarak görmektedir: 1970’lerde ekonomik krizin etkisiyle savaş 
sonrası refah devleti düzeni çökmüştür. Coates’a (1989) göre yeni sağ ide-
olojisi sendikalara ve pazarın serbest işlemesini engelleyen sisteme denge 
getirmek amacıyla yapılmış bir saldırıdır. Ekonomik eksikliklerden doğan ve 
sol karşıtı olan yeni sağcılık, 1980’li yıllarda dünya çapında etkisini göster-
miştir. Yeni sağ kendisini ABD’de Ronald Reagan, İngiltere’de Margaret That-
cher (1979), Almanya’da Helmut Kohl (1982) yönetimleriyle göstermeye 
başlamıştır. 1980’lerde yapılan politika çalışmaları yeni sağcılığın ideolojik 
merkezini Anglosakson ülkeler olarak görme eğilimindedir. 1980’lerde yeni 
sağ fikirleri Türkiye siyasi hayatını da büyük miktarda etkilemiştir. ANAP bu 
ideolojinin bayrak taşıyıcısı olarak görülmektedir (Topal, 2000: 1).

Resim 1: Solda Margaret Thatcher - Ortada Helmut Kohl - Sağda Ronald Reagan - Kaynak
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Dünya ve yerel ekonomilerde değişen durumlara bir tepki olarak                             
Frederick Hayek ve Milton Friedman’ın eserlerinde yer bulan yeni sağ, 19. 
yüzyıl liberalizminin rasyonel, kâr çoğaltıcı, özerk birey ve otorite üzerine 
kurulu geleneksel muhafazakârlık ve gelenekle iç içe olan bir toplum öner-
mektedir. Yeni sağın neo-liberalizm ve neo-muhafazakârlık olarak iki kola 
ayrıldığı genel olarak kabul görmektedir. Ancak Topal’a (2000: 3) göre bu 
ikisi birbirinden ayrılmamalı, bir bütün hâlinde incelenmelidir.

Bireycilik üzerine kurulmuş geleneksel liberalizm, bireyin özerkliğine vur-
gu yapmaktadır. Bu düşüncede kişinin arzuları ve çıkarları en üst konum-
dadır. Liberalizmde bireylerin tercihlerini yargılayan kurumlar, bireyi bağ-
layan öğretiler veya ahlak kuralları bulunmamaktadır (Vincent, 1992: 32). 
Sınırlandırılmış veya asgari miktarda devlet kontrolü için bir çağrıdır (Gray, 
1986: 70), düşünceye göre ekonomiler devletin insanlara müdahale etme-
diği zaman başarılı bir şekilde kalkınabilirler. Pazar devlet kontrolünün üs-
tünde hem ekonomik kalkınmayı hem de devlet kontrolünün azaltılmasıyla 
kişisel özgürlüklerin desteklenmesini sağlar (Ryan’dan aktaran Topal, 2000: 
5). Muhafazakârlık, 14. yüzyıla kadar uzanan bir kavram olsa da sözcüğün 
politik kullanımı Edmund Burke’un 1790 yılında yazdığı Réflexions sur la 
Révolution de France (Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler) isimli eseriyle 
önem kazanmıştır. Burke bu eserinde sosyal düzeni sağlamak için otorite, 
hiyerarşi ve denge kullanımını özellikle vurgulamıştır (Ryan, 2007: 361). 
Muhafazakârlar ve liberaller arasında derin bir fikir ayrımı bulunmaktadır. 
Buna göre bireylerin özgür bırakılması, sosyal düzenin kurulmasını sağlayan 
temel kurumların erozyonuna neden olabilir. Sonuç olarak muhafazakârlık, 
toplumun birliğine dayanmaktayken liberalizm, bireyin özerkliğine vurgu 
yapmaktadır. Ancak muhafazakârlık zaman boyunca değişmeyen kurumla-
rın korunması olarak algılanmamalı, muhafaza edilmek istenen kurumların 
zamanla değişebileceği unutulmamalıdır (Topal, 2000: 6).

1970’lerde devam eden ekonomik krizleri çözme sözüyle siyasi ve ekono-
mik meydanda boy gösteren yeni sağ, 1980’lerde hegemonik bir karakter 
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edinmiştir. Muhafazakârlık ve geleneksel liberalizm, temelde birbirlerine 
karşı tezatlıklar gösterse de iki ideoloji de yeni sağ altında değişmiş ve bir-
birine uyumlu hâle getirilmiştir. Yeni sağ içindeki liberaller, bazı konularda 
devlet müdahalesinin haklı ve toplumun iyiliği için gerekli olduğunu düşün-
mektedir. Ekonomi sürekli değişen ve belirli bir hedefi ile sonu olmayan bir 
sistemdir ve bu yeni görüş yeni sağdaki insan kavrayışının değişimiyle açık-
lanmaktadır. Bu kavrayış, yeni sağdaki muhafazakârlığın etkisiyle oluşmuş-
tur. Hayek’e göre (1960: 406) insan doğası plan kurabilecek kadar rasyo-
nel değildir, pazarı kendi hâline bırakma durumunda planlı ekonomi çökme 
durumuna gelebilir. Dolayısıyla devlet ve ekonomi arasında dengeli bir ilişki 
olmalıdır. Birey pazarda özgürce davranabilmelidir ancak birey, her sorunun 
çözümünü bilmediği için pazar tamamen bağımsız bir noktada olamaz. Dev-
let gerekli olduğu durumlarda pazarın hatalarını çözüme kavuşturmak için 
hazır bir şekilde beklemelidir. Yeni sağın amacı, sınırlı da olsa yeri geldiğinde 
pazarın hatalarını düzeltebilecek güçlü bir devlet kurmaktır (Topal, 2000: 
14-15). Aynı zamanda muhafazakâr düşüncede benimsenen ailenin rolü, 
yeni sağda da önemli bir yer tutmaktadır. Refah devletinin ailenin rolünü 
yok ettiğini iddia eden yeni sağ fikrinde aile, toplumun temel ekonomik ve 
sosyal birimidir (King, 1987: 25).

3. Turgut Özal’ın Muhafazakâr-liberal Kişiliği Üzerine

Turgut Özal’ın liberalizmi için teorik ve sistematik değil, pratik ve pragmatik 
bir yapıda olduğu söylenebilir (Fedayi, 1999: 470). Necmettin Erbakan ise 
16 Kasım 1988 gününde Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan röportajında 
Özal’ın pragmatik yönünü ifade eden şu sözleri kullanacaktır:

“Özal yumuşak bir demirdir. Hangi mıknatısı görürse oraya yapışır. 
Bizim yanımızdayken, faizlerin kaldırılması gerekir diyordu. 1977 
seçimlerinde milletvekili adayımız olduğu için televizyonda (radyoda 
olacak) konuşturmuştuk. Ağır sanayi hamlesi, Millî görüş deyip durdu. 
Sonra holdinglerin arasına düştü. Şimdi onların ağzından konuşuyor” 
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(Aktaran Çölaşan, 1989: 99).

Ülsever’e göre (1999: 234) Özal’ın aklı bir mühendis gibi çalışıyor, toplum-
sal sonuçları ekonomik ve maddi gelişmelere bağlıyordu. Önceki bölümde 
ayrıntılı olarak açıkladığımız 1980’lerin neo-liberalizm rüzgârı, Özal’ın siya-
si çizgisiyle büyük paralellik göstermektedir. Özal siyasete atılmadan önce 
uluslararası mali yönetim kuruluşlarında çalışmış, IMF gibi kapitalist kuru-
luşlar tarafından Türkiye’ye dikte edilen 24 Ocak Kararları olarak da bilinen 

ekonomik yeniden yapılanma progra-
mının uygulamasında büyük rol oyna-
mıştır.2 Bora (2018: 596) için 24 Ocak 
1980 kararları oldukça önemlidir: “[…] 
bir radikal iktisadi önlem paketi olma-
nın çok ötesinde anlam taşır. 24 Ocak, 
Türkiye ekonomisinin devletçi-hima-
yeci kayıtlardan soyunarak sahiden 
kapitalistleşmesine ve global kapita-
list ekonomiyle bütünleşmesine giden 
yolu açmıştır.”

Turgut Özal’ın muhafazakâr ve Millî-
yetçi kimliği 1960’lı yıllardan itibaren 
kendini kamusal alanda göstermeye 
başlamıştır. 1967-1971 DTP müste-

şarlığı döneminde “Takunyalılar” olarak adlandırılan dindar bürokrat gru-
bunun lideri olmuş, 1976 yılında ise başına getirildiği MESS (Madeni Eşya 

2. Turgut Özal, Anavatan Partisi’ni kurmadan önce oldukça aktif bir bürokrat hayatı yaşamıştır. 1950 yı-
lında İstanbul Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezun olmuş, çalışmaya başladığı Elektrik İşleri 
Etüd İdaresi tarafından 1952 yılında ABD’de mühendislik ekonomisi alanında uzmanlık eğitimine gön-
derilmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra Elektrik işleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 
1961-1962 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi olarak askerlik hizmetini 
yerine getirmiş ve Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasında rol oynamıştır. Ortadoğu Teknik Üniver-
sitesinde ders vermiştir. 1967-1971 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı olarak meslek haya-
tına devam etmiştir. Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Para ve Kredi Kurulu, RCD Koordinasyon Kurulu 
ve AET Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında bulunmuştur. 1971-1973 yıllarında Dünya Bankası’nda 
danışman olarak çalışmıştır (TCCB).

Resim 2: ANAP Şarkıları Kaseti - 1986   
Murat Meriç Arşivi - Bengi, 2018: 27
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İşverenleri Sendikası) başkanlığı döneminde sendikanın sol tutumlu diğer 
sendikalara karşı militan bir misyon üstlenmesine katkıda bulunmuştur 
(Bora, 2018: 589). 1977 yılında İslamcı Millî Görüş Hareketi’nin ikinci par-
tisi olan Millî Selamet Partisi’nden (MSP) İzmir Milletvekili adayı olmuştur 
(Bora, 2018: 593). Bu dönem konuşmalarının birisinde “Bizim hizmet anla-
yışımızda karşılık sadece Cenabıhakk’ın rızasını temin etmektir [...] Bu hiz-
meti yürütecek güçlü kadrolara ihtiyaç vardır. Bu kadroların bilgili ve cesur 
olduğu kadar imanlı olmaları da lazımdır. Bilgili fakat imansız insanların ne 
kendilerine ne de memleketlerine hiçbir faydaları yoktur” ifadesinde bulun-
muştur (Çölaşan, 1989: 98-99). Aynı zamanda Nakşibendiliğin İskenderpaşa 
Cemaatinin bir mensubu, cemaatin girişimlerinden birisi olan İlim Yayma 
Vakfı’nın kurucularındandı (Bora, 2018: 593).

4. ANAP’ın İdeolojisi

Turgut Özal’ın 1983 yılında TRT’de yayımlanan seçim konuşması partinin 
duruşunun bir özeti olarak kabul edilebilir: 

“[…]Türkiye’nin başına da tecrübeli, iş bitirici insanları koyunuz. Kal-
kınma modelinin aslı varken taklidini koymayınız. Taklide intiba etme-
yiniz. Sevgili vatandaşlarım, niçin iktisadi meseleler üzerinde bu kadar 
ısrar ediyorum? Biz 12 Eylül’ün getirdiği şu güzelim huzur ortamının 
devamını istiyoruz. İç barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, işte bunun 
içindir ki Anavatan Partisi milliyetçi muhafazakâr bir partidir. Allah’a 
şükür ki yeni anayasamız ile memlekette siyasi istikrarın altyapısı ta-
mamlanmıştır. Ama şunu bilmeniz şart: iktisadi meselelerimizi çöz-
mezsek, yani hazinemizi doldurmazsak, işsizliğe çare bulamazsak, 
insanlarımızı refaha kavuşturamazsak, hiçbir meselemizi çözemeyiz. 
Ayrılık, bölünme tohumlarının atılacağı mümbit bir zemin ortam ya-
ratmış oluruz. Bu memleketin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. 
Yapacağınız tek şey, bilgili, becerikli, iyi hazırlanmış iş bitirici akılcı bir 
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idareyi iş başına getirmektir.”3

Diğer ülkelerin yeni sağ hareket-
lerinde olduğu gibi ANAP’ta Tür-
kiye’de yıllardır süregelen siyasi 
ve ekonomik krizi çözme iddiası 
ile seçime girmişti. Bu dönemde 
ANAP’ın muazzam bir başarıya 
ulaşması 12 Eylül Askeri reji-
minin CHP, AP, MSP gibi birçok 
partinin ve milletvekillerinin fa-
aliyetini yasaklaması neticesin-
de sadece üç partinin seçimlere 

girebilmesi, parti üyelerinin birçok tarikat ile yakın bağlantılarının olması 
ve ANAP’a göre partinin dört farklı siyasi duruşu içinde barındırmasıydı. Bu 
stratejinin başarılı olma sebebi 1970’lerdeki kutuplaşma ortamının insan-
larda bıraktığı tesirdi. Partinin milletvekillerinin büyük kısmı, sol muhalefet 
ve muhafazakâr partilerin milletvekilleri darbe döneminde tasfiye edildi-
ğinden dolayı burjuva sınıfından gelmektedir (Özkazanç, 1998: 220). ANAP 
bunu önceki dönemlerde karşı kutuplarda duran zıt ideolojileri harmanla-
ması sonucu çıkan yeni bir ideolojiyle başardı.4 Partinin selamlaşma şekli 
olan elleri başın yukarısında kavuşturmak, partinin bu birleştirici özelliğini 
vurguluyordu (Topal, 2000: 34). 

Dört eğilimin arasında az önce Özal’dan aktarıldığı üzere Millîyetçi-muhafa-
zakârlık partinin yönlendirici ideolojileri olarak kabul edilmektedir. Topal’ın 
(2000: 36) 1998 yılında ANAP başkan yardımcısı Abdülkadir Baş ile yaptığı 
görüşmesinde Baş, partinin milliyetçi görüşü hakkında bilgi vermektedir: 
“[…] Milliyetçiliğimiz MHP milliyetçiliği gibi toplumu huzursuz eden ve mo-

3. Turgut Özal 1983 Seçim Konuşması (İlk Defa). Erişim: https://www.youtube.com/watch?v=ZLbhpuD-
mETw (Erişim Tarihi: 16.12.2020).

4. Dört eğilim adı verilen bu ideoloji liberal, milliyetçi sağ, ılımlı sol ve İslami kesimden milletvekilleri-
nin varlığıyla ortaya çıkmıştır. Daha fazla bilgi için: https://www.evrensel.net/yazi/84383/dort-egi-
lim-bir-catiya-sigmaz (Erişim Tarihi: 16.12.20)

Resim 3: Anavatan Partisi Logosu - Kaynak
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dern dünyaya karşı duran bir milliyetçilik değildir. Bizim anlayışımız Türkiye 
vatandaşı olmak üzerine kurulmuştur: ülkenin çıkarları herhangi bir çıkar ve 
kuruluşun üstündedir.” ANAP İslami değerlere de vurgu yapmış fakat diğer 
partilere kıyasla daha farklı, modern bir İslam anlayışı sunmuştur. Abdülka-
dir Baş, Topal (2000: 36) ile yaptığı aynı görüşmede Millî Selamet Partisi’n-
den kendi perspektiflerini şu sözlerle ayırmaktadır: “Muhafazakârız ama din 
konusunda bağnaz, modası geçmiş değiliz, dünyayı geriden takip etmiyo-
ruz.”

5. Toplumdan Bireye: ANAP İktidarının Ekonomi ve Kültür Politikaları So-
nucunda Değişen İnsanların Kısa Bir Hikâyesi  

Özal’ın başbakanlık dönemi ve 17 Nisan 1993’teki ani ölümüne kadar de-
vam ettirdiği 4 yıllık cumhurbaşkanlığı görevinde değişen Türkiye üzerinde 
bir fikir birliği bulunmamaktadır. Atilla Yayla (2018: 584-585), Özal’ı bir re-
formcu olarak tasvir etmekte, 1983 ardından Türkiye’yi restore ettiğini sa-
vunmaktadır. Bu savunması için de sıkıyönetimi bitirmesi, Kürtçe konuşma 
yasağını ve TCK’nın ifade özgürlüğünü sınırlayan 141., 142. ve 163. mad-
delerini kaldırması gibi örnekleri okuyucuya işaret etmektedir. Özal, amaç 
hâline getirilen devleti araçlaştırmış, toplumun huzuruna sunmuştur. Bura-
da açık bir şekilde anlaşılması gereken olgu, Özal’ın daha önce hiçbir hükû-
metin yapmadığı şekilde burjuva kesime büyük destek sağlamış olduğudur. 
O, daha yoksul kesimlerde Gürbilek’in deyişiyle bir “vitrin” yaratmış ama 
bir yandan da insanların onlarca yıl süren yorgunluk döneminden sonra bir 
molaya ihtiyacı olduğunu düşünmüştür.

5. 1. Tüketime Özendirilen Birey

Tüketim, ANAP iktidara geldikten sonra adım adım yapılan reformlarla top-
luma özendirilmeye başlamıştır. Bunun ilk adımı Turgut Özal’ın başbakan 
seçilmesinden kısa süre sonra TPKK’nı değiştirerek döviz alım satımını ser-
best bırakmaktır. 1970’li yılların ithal ikameci döneminde karaborsaya düş-
müş olan çikolatalar, sigaralar, alkollü içkiler gibi ürünler artık vitrinlerde 
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yerini almış ve böylece (gelir düzeyi 
nispeten daha yüksek olan) Türk halkı 
Avrupalıların tükettiği ürünleri tüket-
me şansına ulaşmıştı. Gelir düzeyi dü-
şük olanlar bile bu bolluktan oldukça 
memnundu (Bali, 2002: 27). Bunlarla 
beraber sosyeteye hitap eden Rolex, 
Cartier ve Christian Dior gibi lüks mar-
kalar ya da Turgut Özal’ın İcraat’ın 
İçinden programında elinde tuttuğu 
Cross dolmakalem Türkiye’ye gelme-
ye başlamıştı (Bali, 2002: 28). Adnan 
Menderes döneminden kalan eski 
arabaların yerini ise ithal edilen son 
model Japon arabaları, 1989 yılının 

sonunda ise BMW, Mercedes gibi lüks Alman arabaları almıştı (Bali, 2002: 
29). 12 Eylül rejiminden arta kalan yurtdışına çıkış yasağı, döviz transferleri 
dâhil olmak üzere piyasadaki mali işlem kısıtlamalarının kaldırılması sonu-
cunda bankacılık sektörü bu dönemde büyük bir atılım yaşamıştır. Müşteri-
lere kredi kartları sunulmuş, Türk insanı taksit kavramıyla tanışmıştır (Bali, 
2002: 31). Gençler seyrettikleri televizyon reklamları, Batı’daki yaşam tarzı-
nı gösteren dizi ve filmlerden oldukça etkilenmekte, izledikleri hayat tarzına 
özenen bir kuşak doğmaktaydı. Orta sınıfa mensup genç orta kademe yöne-
ticiler, pazarlamacılar, turizm sektörü çalışanları televizyonda izledikleri bu 
insanları kendilerine örnek olarak almaya başlamıştı (Southey’den aktaran 
Bali, 2002: 31-32). Bu dönem bir tüketim övgüsü dönemi olarak görülebilir. 
Özal amacına erişmiş gibi görünmektedir:

“Bugün ANAP bir ideolojinin savunması yerine ‘iş bitiricilik’ sloganı-
nı yerleştiriyor. Burada ideoloji yerine hizmet götürme meselesi or-
taya çıkıyor. Bir ölçüde bireysel değerlere önem veriyor. Tüketim 

Resim 4: 80’li Yıllar Basınından Renkli  
Televizyon Reklamları - Bengi, 2018: 284
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toplumunu sunuyor. Günün 
birinde İstanbul’daki kah-
veler Paris’teki gibi olacak. 
İstanbullular kendi kahvele-
rini ve meydanlarını seçecek, 
dünyanın başka yerlerinden 
sanatçılar İstanbul’a gelecek, 
İstanbul tarihinin üstüne mo-
dernliği katacak ve üretecek. 
İstanbullular, Parisliler gibi 
olacak ve farklı dünyaların in-
sanı olmanın tadına varacak.” 
(Barlas’tan aktaran Bali, 2002: 
32).

Özal dönemi, zengin ile işçi ke-
sim arasındaki uçurumun iyi-

ce derinleştiği bir dönem olarak görülebilir. Darbe rejiminin kapattığı sendi-
kalar kapalı kalmaya devam etmiş, 1970’lerde işverenleri rahatsız eden işçi 
haklarının birçoğu geri verilmemiştir. Özalizmin yarattığı ve Mehmet Barlas 
ile burjuvanın temsilcilerinden kabul edilebilecek Canan Barlas’ın sözlerine 
karşılık Özkazanç’ın tespitleri şöyledir:

“[…] Kentsel merkezli olup, yeni birikim tarzı tarafından dışlanan ke-
simlerin başında işçiler, kamu çalışanları gibi ücretliler ile emekli, dul, 
yetim gibi devletten aldıkları maaşa bağlı olarak yaşayanlar geliyordu. 
Özellikle işçi ve memurların çıkarlarının siyasi temsili de baskıcı yön-
temlerle engellenmeye çalışıldı. 1989’a kadar işçi ve memurların Millî 
gelirden aldıkları pay sürekli azaldı. Diğerleri de sefalet ücretleriyle 
geçinme savaşı verdiler.

Resim 5: Gong Dergisi Kapağı -  
26 Ocak 1983 tarihli sayısı - Bengi, 2018: 
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ANAP’ın tarıma yönelik popülist politikaları zamanla zayıflamış, kaynakların 
büyük bir kısmı kent merkezli sermaye gruplarına aktarılmıştır. Bunun neti-
cesinde kırsal kesim sesini ve sistemden pay alma şansını yitirmiştir. 80’ler-
de bölgesel eşitsizlikler derinleşmiş, yatırımlar yoğun olarak büyük kentlere 
yapılmıştır. İçlerinde özellikle bankacılık, finans, ticaret, iletişim ve medya, 
turizm, reklamcılık, mühendislik ve işletme firmaları başta olmak üzere 
hizmet sektörü kalkınmıştır (Özkazanç, 1998: 221). Takip eden yıllarda ise 
Özal’ın konuşmalarında sıkça bahsettiği orta direğe hizmet etme niyetinin 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Özalizme göre insanlar devletten bir şeyler ta-
lep etmek yerine kendi zekâ ve yeteneklerine dayanarak yükselmeliydi. Bu 
noktada devletin görevi ise bireylerin önündeki pürüzleri engellemekti. Bu 
ortamdan iktidara yakın sermaye gruplarıyla beraber diğer “akıllı” kentli ke-
sim de yararlandı (Özkazanç, 1998: 226).

Öne çıkan bir diğer arzu ise “zengin olma” arzusuydu. Özal, zenginliğin met-
hiyesini Tunus ziyaretinde “Zengin bir Müslüman fakir bir Müslümandan 
daha iyidir” sözleriyle dile getiriyordu. Medya, her kesimden Türk gencine 
örnek olacak şekilde zenginlik hayallerini de sunmaktaydı. Bunlara örnek 
olarak Nokta Dergisi’nin ilk kez 1985 yılında “Türkiye’nin en zengin yüz ai-
lesi” dosyası yayınlayarak bir gelenek başlatması ve kırsal kesimin zengin 
olma hayallerini pekiştiren Sakıp Sabancı’nın bizzat yazdığı kitabı ve yazı di-
zisi örnek gösterilebilir (Bali, 2002: 34-35). Servet, Türkiye’de en büyük sta-
tü ölçüsü hâline gelmişti:

“84’te [Türkiye’ye] döndükten sonra her şeyi değişmiş buldum. Özal 
dönemi başlamıştı. Ben Amerika’ya gitmeden önce insanlar asla para 
konuşmazdı, döndüğümde herkesi para konuşur buldum. Halbuki para 
özel bir şeydi. Paran yoksa kocanı, sevgilini çekerdin kenara, para me-
selesini özel konuşurdun. Alenen konuşulan bir şey değildi para Türki-
ye’de…” (Epik’ten aktaran Bali, 2002: 33).

Döneme damgasını vuran bir diğer sektör, Özal hükûmetinin vazgeçilmezi 
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olan medya sektörüdür. Darbe döneminde yasaklardan dolayı medya or-
ganlarının son çaresi olan magazin bilgiler halk tarafından escapist bir tavır-
la oldukça tutulmuş, dolayısıyla ANAP iktidara gelmeden önce hâlihazırda 
Türkiye’de bir haber takip etme alışkanlığı oluşmuştu. Bununla beraber it-
halatın serbest bırakılmasıyla reklam sektörü muazzam boyutlarda büyüme 
kat etti. Reklam şirketlerinin çoğu Amerikalı şirketlere satıldı veya ortaklıklar 
kuruldu, zira Amerikalılar reklamcılık konusunda alaylıydı (Bali, 2002: 31). 

Bu dönemde yayınlanan dergilerde bir cinsellik patlaması yaşanmıştır. Gür-
bilek (2019: 42) bunu “Yakın zamana kadar adı konmamış, bugünse ‘birey’, 
‘kuşak’, ‘özel hayat’, ‘cinsellik’ gibi adlandırmalarla tarif edilen birçok alan bu 
dönemde söze döküldü; bir söz patlamasının nesnesi oldu, ayrıştırıldı, söz-
le kuşatıldı.” cümlesiyle özetlemektedir. Nokta Dergisi cinsellik konusunun 
adlandırılmasına dair güzel bir örnek olarak nitelendirilebilir. Dergi, ilk yılla-
rında sanatçıların özel hayatları, televizyonda oynayan filmler ve diziler hak-
kında bilgiler veren bir dergiyken, ilerleyen yıllarda çocukların cinsel eğitimi, 
evliliklerde yaşanan cinsel sorunlar, yatak odası fantezileri, pornografi, 
eşcinsellik ve zoofiliye kadar uzanan geniş bir yelpazede yayınlar yapmaya 
başlamıştır (Çeler, 2011: 284). 

Resim 6: Fırt Dergisi’nin 4 Aralık 1984 tarihli sayısında  
bu kampanya ve reklamları hicveden karikatürü - Bengi, 2018: 285
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Televizyon ve yazılı basın gibi kitle iletişim organları bu dönemde bir yandan 
ANAP propagandası yaparken bir yandan da çeşit çeşit reklamlarla halkı 
tüketmeye çağırıyordu. Özal, kişisel hayatı ve ailesi hakkında birçok deta-
yı fotoğraflarla beraber medyaya sunuyor, halka giyim kuşam ve konuşma 
üslubu hakkında bilgiler veriyordu. Özal bu medyatikleşme sürecinde gizli 
bir figür, Türkiye’yi bir kukla gibi oynatan karanlık ve mesafeli bir başbakan 
değil; esprili, popüler deyimleri kullanan “çiftçinin, memurun, esnafın anla-
yacağı dilde” konuşan bir liderdi (Özkazanç, 1998: 227). 

Sonuç: Bu İnsanlar Siyasetten Sıkılmış Olamaz mı?

12 Eylül Darbesini “nihayet geldiler” diyerek karşılayan bir toplumun siya-
setten sıkıldığı açık bir şekilde ortadadır. Özal, toplumun siyasetten kaçın-
masını sağlamak istemiş bu da zannımca hem Özal hükûmeti ve burjuva 
tabakasının hem de halkın işine yaramıştır. Türkiye’deki yeni sağ hareketi 
Özkazanç’a (1998: 222) göre pasif bir devrimdir: “Çünkü yeni sağda iki özel-
lik öne çıkar: İlki, yeni sağın çok radikal bir toplumsal dönüşümü gerçek-
leştirmeye soyunmasıdır. İkincisi ise bunu geniş kitlelerin pasifleştirilmesi, 

Resim 7: Türkiye Feminizminde Bir Milat: Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü   
Kadıköy - 17 Mayıs 1987 - Bengi, 2018: 193
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depolitizasyonu, etkisizleştirilmesi ve 
hatta baskılanması yoluyla gerçekleş-
tirmeye çalışmasıdır.” Bu çalışmada 
atıfta bulunduğum Gürbilek’in kita-
bı Vitrinde Yaşamak tam anlamıyla 
bu konu hakkında yazılmıştır. Kitap 
boyunca yeni sağın özgürlük, zen-
ginlik ve refah vaatlerinin içinde uyu-
tulmuş olan bir toplum imajı yer al-
maktadır. Toplum 1970’lerde verilen 
mücadeleyi unutmuş, 1980’lerde ise 
Özkazanç’tan atıf alarak belirttiğim 
fakirleşmiş işçi ve yoksul kesimin du-
rumunu görmezden gelmiştir. Öyle ki 
fakirleşmiş olan grup bile artık çek-
tiği acıların farkında değildir, nasılsa 

alamayacakları ürünlerle dolu vitrinler vardır. Orhan Gencebay adalet is-
teyen 1970’lerin gecekondu kesiminin bir sesiyken, 1980’lere gelindiğin-
de özgürlük vaatlerinin peşinde koşan İbrahim Tatlıses aynı kesime hitap 
etmektedir (Gürbilek, 2019: 94-103). Dil nedensizleştirilerek önceden bir 
ağırlığı olan fikirler; 68’ler, Genç jakobenler, yorgun demokratlar gibi kalıpla-
ra sığdırılmış ve bir popüler kültür nesnesi hâline gelmiştir (Gürbilek, 2019: 
27-29). Bu yazıyı bir soruyla bitirmek istiyorum: Halk, çatışmalar sonucunda 
ölen binlerce kişiyle anılan 1970’lerden ve yasaklarla dolu bir rejimden son-
ra gerçekten de yorulmuş ve biraz rahatlamak istemiş olamaz mı? 

Resim 8: Şöhretin Sonu film afişinde  
Bülent Ersoy (Milli Kütüphane Arşivi)   

Bengi, 2018: 330
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Herkese merhabalar. Dergimizin söyleşi/röportaj bölümünde bugünkü 
konuğumuz, yaptığı müzikle zaman içerisinde dünya çapında bir üne sahip 
olan Moğol metal müzik grubu The HU. 

Öncelikle röportaj isteğimizi kabul ederek bugün bizimle olduğunuz için 
teşekkür ederiz.

GD: Grubun kuruluş süreci ile ilgili sorulara geçmeden önce kültürel anlamda 
merak ettiğimiz bir konu var. Gorgon Dergisi, temelde sosyal bilimler alanın-
da belli bir uzmanlığa sahip olan, bu alanda belli mecralarda çalışmalar yap-
an kişilerden oluşuyor. Özellikle de Türk kimliğimizin köklerinin uzandığı Orta 
Asya coğrafyası ve bu coğrafyaya özgü halk müziği bizleri oldukça cezbediyor. 
Siz ve sizin gibi geleneksel ezgilere yer veren birçok grubu dinliyor ve takip 
ediyoruz. Peki The HU, Türkiye’de yapılan müzik hakkında ne düşünüyor?  
 
HU: Tarihsel bağımız dahil olmak üzere birçok nedenle Türkiye’yi seviyoruz. 
Tengri ve At Biçimli Keman gibi çok sayıda ortak noktamız var. Görünüşte 
geleneksel, Pop, Rock gibi birçok türe sahip olması yönüyle Türk müziği-
nin zengin olduğunu biliyoruz. Burası Anadolu Rock Müziğinin yuvası!

GD: Müziğinizde bizi çeken şey aslında sadece müzikaliteniz değil. 
Müziğinizin bir ruhu olduğunu ve bu ruhun sadece notalardan ibaret ol-
madığını hissediyoruz. Biz The HU’nun müziğini düşününce grup üyelerinin 
arasındaki güçlü bağı ve uyumu da fazlasıyla hissediyoruz. Merak ettiğimiz 
şey The HU’nun kuruluş hikâyesiyle birlikte sizin kurduğunuz dostluğun da 
hikâyesi. Grup içindeki bu uyumu nasıl yakaladınız? Nasıl The HU oldunuz? 
 
HU: Tüm ekip üyeleri çok uzun süredir arkadaşlar. Örneğin Galaa ve Tem-
ka 10 yaşından beri sınıf arkadaşı. Java da Ono ve Galaa ile birlikte The HU 
oluşumundan önce aynı gruptalardı. 2016’da dört ana ekip üyesi Dashka 
ile birlikte ilk şarkıları üzerinde çalışmaya başladılar. Bu şarkıların yarat-
mak ve düzenlemek aradığımız ezgiyi (sound) bulmamızı sağladı.

GD: Hem modern hem de geleneksel ezgileri alışkın olmadığımız müzik 
aletleri kullanarak icra ediyorsunuz. Açıkçası müzik videolarınızı izlerken 
çalgılarınızın güzelliğine hayran kalıyoruz. Bu aletlerin Moğol müziği içinde-
ki yeri nedir? Üzerindeki ok, yay ve at sembolizmi sizin için ne ifade ediyor? 
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HU: Biz Morin Khuur (At Başlı Keman), Toyshuur (Moğol Gitarı), Hengreg 
(Moğol Davulu), Tsuur (ney) ve Tumur Khuur (Ağız Kopuzu) kullanıyoruz. 
Bu müzik enstrümanları bizim atalarımızdan tarafından binlerce yıldır 
çalınmıştı. Bu müzik aletlerinin kendine özgü ezgisi grubumuz için old-
ukça önemli. Müzik tarzımız dolayısıyla müzik aletlerimizin görüntüsünde 
değişikliğe gittik. Müzik aletlerimizin akustik özellikleri aynı kalırken sa-
dece görüntüsünü değiştirdik. Yay ve ok aletleri bizim toyshuur’umuz. 
Şekli geriye doğru çekilen Moğol yayından esinlenilmiş ve yeşil rengi 
doğayı temsil etmektedir.

GD: Yapmış olduğunuz Heavy Metal müzik türü söz konusu olunca akla ilk 
olarak Amerika ve İngiltere kökenli müzik grupları geliyor. Bu müzik türü için 
de kısaca yoğun distorsiyon, bas, davul ve özellikle güçlü vokalin ön planda 
olduğunu söyleyebiliriz. Müzikal anlamda sizlerin Orta Asya’ya özgü gırt-
laktan söyleme (throat singing) ve geleneksel müzik aletleriniz ile birlikte 
modern müzik aletlerini kullanarak fevkalade bir uyum yakaladığınızı 2019 
yılında yayınladığınız The Gereg albümünüzde görüyoruz. Peki salt gelenek-
sel bir müzik yapmak yerine sizi Batı kökenli diyebileceğimiz Heavy Metal 
müzik türüne yakınlaştıran ve bu müzikal altyapınızın oluşmasını sağlayan 
etkenler nelerdir?

HU: Bu süreç bizim yönetmenimiz Dashka ile başladı. Sekiz yıl önce ail-
esinin dağlardaki anavatanına yeniden gittiğinde geleneksel Moğol 
müziği ile Rock müziği harmanlama fikri oluştu. Geleneksel Moğol 
müziği ile günümüz Rock müziğinin karışımı olan bu müzik tarzına biz 
Hun Rock adını veriyoruz. Doğu ile Batı, geçmiş ile bugün buluşuy-
or. Bu tür, Metal, Klasik Rock gibi oldukça hareketli olduğu gibi özünde 
bir sınırı yok. Bu tarzın en özgün tarafı ise insanın yüksek ve alçak ar-
moni yaratmasını sağlayan inanılmaz bir ezgi olan Moğol Gırtlaktan 
Söyleme (throat singing)’dir. Şu an Hun Rock müzik türü icra eden tek 
müzik grubuyuz. Umarız ki bu türde müzik yapan son grup olmayız.  
 
GD: Grup olarak şarkılarınızda ve müzik videolarında önderiniz, Moğol 
İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han’a özel olarak yer veriyorsunuz. 
Kuşkusuz bu şekilde ona olan sevginizi ve bağlılığınızı gösteriyorsunuz. 
Moğolistan’da bugün gündelik hayat içerisinde Cengiz Han’a olan bu bağlılık 
devam ediyor mu? 
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HU:  Amerika’da Thomas Jefferson’a benzer bir şekilde Moğolistan’da Cen-
giz Han devletimizin kurucusu olarak görülmektedir. Cengiz Han bir savaşçı 
ve hükümdar olarak bilinir ancak çoğu insanın kendisi ile ilgili bilmediği 
çok fazla şey var. Onun döneminde, 13. yüzyılda hiçbir şekilde göremey-
eceğiniz şekilde  Moğol İmparatorluğu dini özgürlük tanımıştır. Ayrıca ilk 
posta servisi kurulmuş ve ilk diplomatik pasaport olan namıdiğer Gereg, 
Cengiz Han tarafından icat edilmiştir.

GD: Grubunuzun logosuna, geleneksel müzik aletlerinize ve müzik vid-
eolarınıza baktığımızda belirgin bir sembolizm anlayışına sahip old-
uğunuzu görüyoruz. Dilinizi bilmeyen insanlar olarak müziğiniz-
in ruhunu hem müzikle hem de müzik videolarından anlıyoruz. 
Müzik videolarının arka planındaki sinematografi nasıl oluşuyor?   
 

HU: Sembolizm bizim müziğimiz ve bizler için büyük bir önem taşıyor. Her 
bir imge ve kelime birçok şey ifade ediyor. Orijinal ve otantik olmak isti-
yoruz. Bu nedenle Yuve Yuve Yu müzik videosunu çekmek için 5 bin kilo-
metre yol kat ederek Batı Moğolistan’a  gittik. Çölün ortasında çok sıcak-
ladığımız veya ilerleyen günlerde dağların zirvelerinde çok üşüdüğümüz 
günler oldu. Ancak dünyaya Moğolistan’a dair gerçek bir şeyler göstermek 
istedik. Her müzik videosunun anlattığı bir hikâye var.
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GD: The Gereg albümünüzün A Deluxe Edition versiyonunu 2020 yılında 
yayınladınız. Bu versiyonunda Papa Roach grubundan Jacoby Shaddix, From 
Ashes to New ve Halestorm grubundan Lzzy Hale gibi birçok isimle düet 
yaptınız. Bu düet çalışmalarında kendi çizginizi koruyarak şarkılarınızı ana 
dilinizde seslendirdiniz. Ancak dünyada Rammstein gibi kendi dilleri haricinde 
diğer dillerde de şarkı söyleyen müzik grupları var. Siz bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Ayrıca yakın zamanda yeni düet çalışmalarınız olacak mı? 

HU: Bizler böylesine değerli sanatçılarla çalışmaktan büyük bir onur duy-
duk. Bu sanatçıların bazılarını dinleyerek büyüdük. The HU olarak herhan-
gi bir türde müzik yapan sanatçılarla böyle güzel birlikteliklere her zaman 
açığız. Dile yönelik bir endişemiz yok. Bizim enerjimiz ve müziğimiz, se-
vdiğimiz ancak her zaman ortak şeyleri paylaşmadığımız dilleri konuşan 
tüm insanlar için. Aynı şekilde büyük operaların aslen Latince yazılmış ve 
söylenmiş olması diğer dillerde kitleleri üretmekten ve keyif almaktan 
alıkoymamıştı. Umuyoruz ki şarkılarımız ve mesajımız günümüzdeki tüm 
dillerde yerine ulaşacak. Ayrıca gırtlaktan söyleme (tekniği) ve Moğolca 
gerçekten birbirinden ayrı düşünülemez

GD: Metallica’nın  sevilen şarkılarından Sad But True’yu kuşkusuz birçok grup 
ve şarkıcı seslendirmiştir. Sizin kendi ana dilinizde yorumladığınız versiyonunu 
ise Metallica’nın paylaşması çok daha fazla kişinin sizi keşfetmesine olanak 
sağladı. Peki sizin bir araya gelerek bu şarkıyı yorumlama düşünceniz nasıl 
oluştu? Bu sürecin nasıl geliştiğini ve bu noktaya geldiğini bize anlatır mısınız? 
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HU: Hepimiz Metallica’yı dinleyerek büyüdük. Onlar biz dâhil dünya-
daki tüm müzisyen nesillere ilham oldular. Bizim menajerimiz böyle bir 
fikirle geldi ve biz bu fikri sevdik. Başından sonuna kadar bu inanılmaz 
rock ilahisini yorumlamak çok keyifli bir proje oldu. Bu şekilde bir sonuç 
çıkmasından mutluyuz. Metallica’nın bizim yorumumuzu kendi sosyal 
medyasında paylaşması bizim hayatımızdaki en unutulmaz anlardan biri 
oldu.

GD: Bu şarkıyı yorumlamanız kadar şarkı için çektiğiniz müzik video-
su da bir o kadar dikkat çekici. Videolarınızda Şamanizm’i yansıtan 
şamanlara, şaman davullarına ve mitolojik olaylara rastlıyoruz. 
Şamanizm sizlerin hayatında nasıl bir yere sahip? Şamanizm’in 
günümüzde Moğolistan’da da varlığını sürdürdüğünü söyleyebilir miyiz? 

 
HU: Moğollar için Şamanizm ve Tengri hâlâ Moğol kültürünün 
büyük bir parçası. Atalarımız gibi biz de Sonsuz Mavi Göğün Ten-
gri’sine inanıyoruz. “Sad But True” müzik videosuna gelince; insan-
lık ile doğa ana arasındaki ilişki dair evrensel bir mesaj vermek istedik.  
 
GD: Son dönemlerde Moğolistan’ın da içinde yer aldığı Orta Asya coğrafyası-
na özgü müziğin ve gırtlaktan söyleme (throat singing) üslubunun Batı 
coğrafyasında sevildiğini ve ilgiyle takip edildiği görülüyor. Bu ilginin kaynağı 
sizce nedir?
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HU:  Gırtlaktan söylemeye yönelik ilginin artmasının arkasında birçok 
neden olduğunu düşünüyoruz. Gırtlaktan söyleyerek Rock müziğin icra 
edilmesinin bunlardan biri olduğunu umuyoruz. Gırtlaktan söyleme ne-
sillerdir süregelen bir Moğol tekniği. Bizim dedelerimiz, babalarımız, 
üstatlarımız her zaman bunu yaptılar. Bu teknikte ustalaşmayı denerken 
atalarımızdan bizlere gelene canı gönülden saygı duyduk ve onlara duy-
duğumuz saygıyı göstermek ve onurlandırmak istedik. Çocukluğumuzdan 
beri bu sesimizi kontrol edebilmek ve tekniği uygulayabilmek için pratik 
yapıyoruz.  Şimdi ise bunu kendi şarkılarımıza akıtıyoruz çünkü bu bize 
çok doğal geliyor. Biz buyuz, bildiğimiz ve geldiğimiz yerden ibaretiz. Bu, 
gurur duyduğumuz ve kendimizi rahat hissettiğimiz dürüst bir yaşam or-
tamından geliyor. 

GD: 2019 yılında yayınlanan Star Wars Jedi: Fallen Order adlı vid-
eo oyunu için yaptığınız Sugaan Essena şarkısı büyük bir beğeni to-
pladı. Bu şarkının ortaya çıkışı ve sizlerin bu projede yer alması nasıl 
gerçekleşti? Gelecekte bu tarz yorum (cover) çalışmalarınız olacak mı? 
 

HU: Bu süreç EA oyun şirketinden Steve Schnur’un menajerlerimiz Tuga 
ve Brandon’a ulaşması ile başladı. O, Lucas Film ve EA oyun şirketinin 
bizim müziğimizle ilgilendiklerini ve mümkün olursa Star Wars video 
oyunu için birlikte bir şeyler üzerinde çalışmayı umduklarını söyledi. 
Onlar bunu bize söylediğinde biz de Star Wars için bir şeyler üzerinde 
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çalışabileceğimizi ve belki de Star Wars oyunu için bir şarkı yazabi-
leceğimizi düşündük ki bu hepimiz için dudak uçuklatan bir andı. Bi-
zler Star Wars hayranlarıyız ve yaptığımız şarkının arkasında da tama-
men bu ilham var. Bu şarkı özel olarak “Star Wars Jedi: Fallen Order” 
için yazıldı. Şarkının herhangi bir anlam ifade etmesi ve mantıklı ol-
ması için ilk olarak sözleri Moğolca yazdık. Sonrasında bunu Avrupa ve 
Amerika’daki canlı konserlerimiz sırasında seslendirdik. Star Wars Jedi: 
Fallen Order’nin çıkışına yakın bir zamanda oyunun yaratıcılarının re-
hberliğinde Star Wars için özgün bir dilde şarkının sözlerini yazdık. 
 
GD: Grup olarak sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. 
Özellikle kendi kültürünüzü de tanıttığınız The HU in the kitch-
en video serinizi izlemek oldukça keyif verici. Örneğin, 14. video-
daki huushuur’u ve daha birçoğunu yapma isteği uyandırıyor. Grup 
üyeleri müzikten arta kalan zamanda neler yapmaktan hoşlanır? 
 
HU: Hepimizin boş zamanlarında yaptığı farklı şeyler var. Galaa doğadaki 
kırsal bölgelerde kamp yapmayı seviyor. Ekhush motorsiklet kullanmak-
tan hoşlanırken Temka futbol oynamayı ve Jaya at binmeyi seviyor.

GD: 2020’den bu yana dünya çapında yaşanan pandemi süre-
ci hepimizin hayatını derinden etkiliyor. Müzikle uğraşanların 
bir kısmı için bu süreç üretkenlik açısından iyi olurken bir kısmı 
için oldukça zor geçiyor. Pandemi koşulları sizi nasıl etkiledi? 
 
HU:  Pandemi tüm dünyadaki herkes için zor. Bize en büyük etki-
si hayranlarımızda yollarda bir arada olamamak ve konserlerim-
iz boyunca onlarla iletişim kuramamak oldu. Buna karşın ikinci al-
bümümüzü kaydetmek ve ailelerimizle daha fazla vakit geçirmek 
gibi olumlu şeylere dikkatimizi veriyoruz. Umuyoruz ki bu pan-
demi yakın zamanda biter ve biz de kaldığımız yerden devam ederiz. 
 
GD: Grubun yeni albüm hazırlıkları nasıl gidiyor? Bizi yeni albümde nasıl bir 
müzikal anlayış ve sözler bekliyor?

HU: Çıkacak bu albümde gerçekten iyi şarkılar var. Bu albüm The HU gibi 
hissettirecek ve ses verecek. 
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GD: Son olarak Türkiye’deki hayranlarınıza neler söylemek istersiniz?

HU: İlk günden beri Türk hayranlarımız biz çok testek destek oldular. Hep-
sine sevgileri ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Yakında Türkiye’de 
görüşmek üzere!

Bizimle bu güzel röportajı gerçekleştirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Uma-
rız ki bir gün sizleri Türkiye’de dinleme imkânı buluruz!
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Hello everyone. In today’s Gorgon interview section we host The HU, a 
Mongolian Rock band whose popularity has skyrocketed in recent years.  
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First of all, we would like to thank you for accepting our interview request 
and being here with us today.

GD: Before we plunge into the questions as to the band’s history, we are 
curious about your view on a subject related to your culture. Gorgon Maga-
zine embodies people who are mostly specialized in social studies (history, 
anthropology, sociology, culture etc.) Central Asian folk has always been 
tempting for us given that our Turkish identity has its roots there. We listen 
and follow bands like yours that allows traditional tunes to shine bright. 
Taking of that, what does The HU think about music in Turkey?
 
HU: We love Turkey for so many reasons including our historical ties. We 
have a lot in common such as Tengri and horse tail tug. We know that Tur-
kish music scene is rich with so many genres such as traditional, pop, rock 
and etc. It’s home to Anatolian Rock!

GD: Actually, it is not only The HU’s musicality that captivates us. We feel 
that your music is not merely comprised of notes: it has a soul too. When 
we think of your music, we can readily feel the strong connection and har-
mony among band members. We are also curious about the story of your 
friendship as well as of the band founded over this attachment. How did 
you reach the point where you strike sparks off each other? How did you 
become The HU?

HU: All of the band members have been friends for so long. For example, 
Galaa and Temka were classmates since the age of 10. Also Jaya, Ono, and 
Galaa were in a band together for several years prior to the foundation 
of The HU. In 2016, the four main band members together with Dashka 
started working on their first songs. Creating and arranging these songs 
helped us find the exact sound we were looking for.

GD: You make your music playing both modern and traditional instruments 
which we are not familiar with. In fact, we are enchanted by your instru-
ments while watching your music videos. What is the role of these instru-
ments in Mongolian music? What do the arrow, bow and horse figures on 
these instruments signfiy for you?
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HU: We use the Morin Khuur (horsehead fiddle), Tovshuur (Mongolian 
guitar), Hengreg (Mongolian drums), Tsuur (end-blown flute) and Tumur 
Khuur (mouth harp). These instruments had been played by our ances-
tors for thousands of years. Their unique sounds are crucial to our band 
sound. We also modified their image in a way that would be in line with 
our music style whereas their acoustics remain the same. The one with 
the bow and the arrow is our Tovshuur. Its shape is inspired by Mongol 
recurve bows and its green color represents the nature. 

GD: Speaking of Heavy Metal, what primarily comes to our minds are Ame-
rican and British bands.  In a word, intensive distortion, bass, drums and 
especially strong vocals take the spotlight in this genre. We see that you got 
splendid harmony using Central Asian throat singing and traditional instru-
ments along with modern ones in your album The Gereg which was rele-
ased in 2019. What prompted you to make Heavy Metal (which emerged 
largely in the Western world) instead of performing your traditional music?

HU: It all started with our producer Dashka. 8 years ago, he travelled back 
to his parents’ birthplace in the mountains and got this idea of combi-
ning traditional Mongolian music with rock. We call our style “The Hunnu 
Rock” which is a blend of Mongolian traditional music and contemporary 
Rock in which the East meets the West and the past meets the present. 
This genre is very dynamic as it can be metal or classic rock, so it’s bound-
less in itself. The unique aspect of this style is the Mongolian throat sin-
ging, an amazing tune which allows us to create the upper and lower har-
mony. We are the only band to perform The Hunnu Rock at the moment. 
Hopefully we won’t be the last one to do so.

GD: In your songs and music videos, you attach great importance to Geng-
his Khan, the founder of Mongol Empire. Apparently, in so doing, you pay 
homage to him. Does this attachment to Chinggis Khaan still continue in 
today’s Mongolia?

HU: In Mongolia he’s considered as the founding father of the country as 
is the case with Thomas Jefferson in America. Chinggis Khaan is known for 
being a warlord and conqueror, but there are a lot of things most people 
don’t know about him. During his reign (13th century), Mongol empire al-
lowed religious freedom which had never been heard of up to that time. 
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Also, the first postal service and the first diplomatic passport aka the Ge-
reg were introduced by him. 

GD: Your band’s logo as well as your instruments and music videos all 
demonstrate that you have a distinct understanding of symbolism. Even 
though we are not able to understand your language, we can still feel the 
soul of your music in your songs and music videos. How is cinematography 
in your music videos created?

HU: Symbolism is very important to our music and to us. Each image and 
word means something. We want to be original and authentic. That’s why 
we traveled over 5K kilometers off roads to western Mongolia in order to 
film Yuve Yuve Yu. There were days we got so hot in the desert or got 
so cold on the top of a mountain the next day, but we wanted to show 
the world something real about Mongolia. Every music video has its own 
story to tell. 

GD: In 2020, you released a Deluxe edition of the Gereg in which you per-
formed duets with artists and bands like Jacoby Shaddix from Papa Roach, 
From Ashes to New and Lzzy Hale from Halestorm. You kept your line and 
sang your songs in your mother tongue. However, there are some bands 
who also make songs in different languages, like Rammstein. What do you 
think about them? In addition, will you have other duets soon?
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HU: We are very honored to have collaborated with these amazing artists. 
We grew up listening to some of them. The HU has always been open to 
good collaborations with artists of any genre. We’re not concerned about 
language. Our energy and our music are intended for all people who spe-
ak languages we love but not always have something to share with. Much 
the same as great Operas were originally written and sung in Latin, that 
did not exclude audiences from other languages from producing and en-
joying them. We hope our songs and our message will transcend all cur-
rent languages. Also, throat singing, and Mongolian language really just 
go hand in hand.

GD: Many artists and bands covered Metallica’s Sad But True, one of their 
best-known songs. Metallica sharing your cover version (recorded in your 
mother tongue) has enabled more people to find out about you; you’ve 
markedly surged in. How did you come up with the idea of covering Sad But 
True? Can you briefly tell us of this process?

HU: We all grew up listening to Metallica. They inspired generations of 
musicians all around the world, including us. Our management came up 
with the idea and we loved it. Covering this amazing rock anthem was a 
fun project from the beginning to the end. We love how it turned out. 
Metallica sharing our cover on their socials was one of those unforgettab-
le moments of our lives.

GD: The sound of your Sad But True cover is unique but you took it further: 
The HU created an exceptionally gripping music video as well. We notice 
the shamans, shamanic drums and mythological scenes which notably rep-
resents Shamanism. What place does shamanism have in your life? Can we 
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say that shamanism is still practiced in Mongolia today?

HU: For Mongolians, Shamanism and Tengri are still major parts of Mon-
golian culture. Just as our ancestors did, we believe in Eternal Blue Tengri. 
As for the Sad But True music video, we wanted to share a universal mes-
sage about the relationship between humans and the mother nature.

GD: Recently, it seems that the throat singing pertaining to Central Asia 
(including Mongolia) is loved and followed with a growing interest in the 
Western world. What do you think is the source of this interest?

HU: We think that there are many reasons for this increased interest in 
throat singing. We hope one of the reasons is us making rock music with 
throat singing. Throat singing has been a Mongol technique for generati-
ons.  Our grandfathers, fathers and mentors always used it. We genuinely 
respect that it comes from our ancestors and thus we want to honor them 
while attempting to master this technique.  We began to practice it since 
we were kids so as to be able to control it, use it and now we’re infusing 
it into our songs because it feels natural to us.  It’s who we are, it’s what 
we know and where we come from.  It comes from an honest place that 
we’re proud of and comfortable with.

GD: Sugaan Essena, a song you made for Star Wars Jedi: Fallen Order video 
game which was released in 2019 received remarkable acclaim. How did 
you get involved in this project in the first place? Do you consider taking 
part in suchlike projects in the future?

HU: It all started when Steve Schnur from EA reached out to our managers 
Tuga and Brandon. He said Lucas Film and EA games were interested in 
our music and wondered if it would be possible for us to work together on 
something for a Star Wars video game. When they told us that we might 
be working on a project for Star Wars and possibly writing a song for its  
video game, it was a jaw-dropping moment for all of us. We’re all fans of 
Star Wars so the movies were definitely behind the inspiration. This song 
was written specifically for Star Wars Jedi: Fallen Order. For the song to 
mean anything and make sense to us, we had to write the lyrics in Mon-
golian first. Then we performed it at our concerts in Europe and the U.S. 
Afterwards, we wrote the lyrics in a language common to Star Wars with 
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the guidance of the game’s creators as we got closer to it’s launch. 

GD: Your band actively uses social media. Watching your vid-
eo series The Hu in the Kitchen, from which we glean insights 
into Mongolian culture, is highly delighting. Most particular-
ly your 14th video makes us willing to make huushuur and many  
more in our kitchens. What do you enjoy doing as leisure, especially when 
you don’t make music?

HU: We all have different interests to do as leisure. Galaa likes to go cam-
ping in the countryside Ekhush likes to ride motorcycle, Temka loves pla-
ying soccer and Jaya loves riding horses.

GD: Since 2020, Covid-19 pandemic has changed our lives completely. It 
either enhanced the productivity of some of the musicians or it became 
harder for others to engage themselves in musical activities. In what ways 
has this pandemic affected you?

HU: The pandemic’s been hard for everyone in the world. For us, the big-
gest challenge is not to be able to see our fans on the road and connect 
with them during our concerts. However, we have been focusing on pos-
itive things such as recording our second album and spending more time 
with our families. Hopefully this pandemic ends soon so we can pick up 
where we left off.  

GD:  How is your new album coming along? What kind of musical perspec-
tive and lyrics await us?

HU: It’s coming really good, we got some good music coming up this al-
bum. This album will feel and sound like The HU.

GD: Lastly, do you have any messages to your fans in Turkey?

HU: Since day one, our Turkish fans have been very supportive. Thank you 
for all your love and support! We will see you soon in Turkey!

Thank you for doing this interview with us. We are hoping to see you live in 
concert in Turkey someday!
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Bonjour à toutes et à tous. Aujourd’hui l’invité de notre section de repor-
tage est le groupe de métal mongol, The HU, dont la popularité a explosé 
grâce à leur musique ces dernières années.

Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir accepté notre invitation et 
d’être ici aujourd’hui.

GD: Avant de commencer à parler de la création de votre groupe, nous vou-
drions vous poser une question à propos de votre culture qui nous intéresse 
particulièrement. Gorgon Dergisi rassemble des chercheurs en sciences so-
ciales. L’Asie Centrale où se trouve l’origine de l’identité turque et sa mu-
sique traditionnelle nous attirent beaucoup. Nous écoutons et suivons de 
nombreux groupes qui utilisent des mélodies traditionnelles comme vous. 
Que pense The HU de la musique en Turquie ?

HU: Nous aimons la Turquie pour beaucoup de raisons y compris notre 
relation historique. Nous avons beaucoup de choses en commun comme 
le Tengri et le tug (un bâton avec des poils de queue de cheval ou de yak). 
Nous savons que la musique turque est très riche avec ses nombreux 
genres musicaux représentés telles que la musique traditionnelle, pop, 
rock etc. Et c’est le pays du Rock Anatolien !  

GD: Pour être honnête, ce n’est pas seulement votre musicalité qui nous a 
captivé. Nous sentons que, au-delà des notes, votre musique a une âme. 
Quand on considère The HU et sa musique, nous ressentons également le 
lien fort et l’harmonie entre les membres du groupe. Nous ne nous sommes 
pas intéressés seulement à la genèse du groupe, mais aussi à l’histoire 
d’amitié entre vous. Comment l’avez-vous développé ? Comment êtes-vous 
devenus The HU ?

HU: Nous sommes amis depuis longtemps. Par exemple Galaa et Temka 
étaient des camarades de classe depuis l’âge de 10 ans. Ensuite, Jaya, Ono 
et Galaa faisaient partie du même groupe avant la création de The HU. 
En 2016, les quatre membres principaux et Dashka (le producteur) ont 
commencé à travailler sur les premières chansons. Durant la composition 
et l’arrangement des chansons nous avons trouvé le son (sound) que l’on 
cherchait.
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GD: Vous jouez des mélodies modernes et traditionnelles à l’aide d’instru-
ments auxquels nous ne sommes pas familiers. En fait, nous admirons la 
beauté de ces derniers en regardant vos clips. Quel est le rôle de ces instru-
ments dans la musique mongole ? Qu’est-ce que les figures de la flèche, de 
l’arc et du cheval sur vos instruments symbolisent ?

HU: Nous utilisons le Morin Khuur (vièle à tête de cheval), le Tovshuur 
(luth mongole), le Hengreg (tambours mongols), le Tsuur (un type de 
flûte) et le Tumur Khuur (harpe à mâchoires). Ces instruments sont joués 
par nos ancêtres depuis des milliers d’années. Les sons uniques de ces 
instruments sont essentiels pour le son de notre groupe. Nous avons mo-
difié l’apparence de nos instruments selon notre style de musique mais 
l’acoustique est restée la même. Celui composé de l’arc et de la flèche 
s’appelle tovshuur. La forme est inspirée de l’arc mongols et sa couleur 
verte symbolise la nature.

GD: Quand on considère le Heavy Métal, nous pensons d’abord aux groupes 
américains et britanniques. Simplement, on peut dire que la distorsion ex-
cessive, la guitare basse, la batterie et surtout les voix puissantes se font 
la part belle dans ce genre de musique. Dans votre album The Gereg (sorti 
en 2019) nous voyons que vous avez atteint une harmonie extraordinaire 
en utilisant des instruments de musique modernes et traditionnels ainsi 
qu’avec le chant de gorge (throat singing) propre à l’Asie Centrale. Quels 
sont les facteurs qui vous ont poussé vers le Heavy Métal (d’origine occi-
dentale) plutôt que vers la musique purement traditionnelle ?
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HU: Tout a commencé avec notre producteur Dashka. Il y a 8 ans lors-
qu’il a visité le lieu de naissance de ses parents dans les montagnes, il a 
pensé à combiner la musique traditionnelle mongole et la musique rock. 
Nous appelons notre style « The Hunnu Rock » qui est un mélange de ces 
deux genres. L’Orient rencontre l’Occident, quant au passé il rencontre le 
présent. Le genre est très versatile puisqu’il peut être métal ou rock clas-
sique: en réalité il n’y a pas de frontières. L’aspect unique de notre style 
est le chant de gorge mongole qui est un son magnifique que l’humain 
produit, il crée les harmonies supérieures et inférieures simultanément. 
Actuellement nous sommes le seul groupe de Hunnu Rock. Nous espé-
rons que nous ne serons pas le dernier.

GD: Dans vos chansons et dans vos clips, vous donnez une place spéciale à 
Gengis Khan, chef et fondateur de l’empire mongol. Sans doute, vous mon-
trez ainsi une admiration et une affection pour lui. Cet attachement à Gen-
gis Khan se poursuit-elle toujours dans la vie quotidienne en Mongolie ?

HU: En Mongolie, il est considéré comme le père fondateur du pays, 
comme peut l’être Thomas Jefferson pour les États-Unis. Gengis Khan est 
connu pour être un seigneur de guerre et un conquérant mais il y a beau-
coup de choses que la plupart des gens ignorent. En son temps, au 13ème 
siècle, l’empire mongol avait garanti la liberté religieuse dont on n’avait 
jamais entendu parler jusqu’alors. Aussi le premier service postal et le 
premier passeport diplomatique (Gereg) ont été créés par lui. 
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GD: Quand on regarde le logo de votre groupe, vos instruments tradition-
nels et clips, il semble que vous ayez une perspective symbolique. Même 
si on ne comprend pas votre langue, grâce à la musique et aux clips, on 
perçoit l’esprit de votre musique. Comment la cinématographie de vos clips 
est-elle créée ?

HU: Le symbolisme est très important pour nous et notre musique. Chaque 
image et chaque mot ont une signification. Nous voulons être originaux 
et authentiques. Nous avons donc parcouru plus de 5000 km sur les pistes 
en direction de l’ouest de la Mongolie pour tourner Yuve Yuve Yu. Il y avait 
des jours où nous avions très chaud dans le désert ou d’autres où nous 
avions très froid au sommet d’une montagne ; mais nous voulions mon-
trer au monde quelque chose de véritable de la Mongolie. Chaque clip a 
sa propre histoire.

GD: Vous avez sorti une édition deluxe de The Gereg en 2020. Dedans, vous 
jouez en duos avec de nombreux artistes tels que Jacoby Shaddix du groupe 
Papa Roach, From Ashes to New et Lzzy Hale du groupe Halestorm. Vous 
avez chanté dans votre langue maternelle tout en gardant votre propre vi-
sion. Cependant, il y a des groupes qui chantent dans différentes langues, 
comme Rammstein. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous d’autres projets en duo 
prochainement ? 

HU: Nous sommes très honorés de collaborer avec ces artistes incroyables. 
Nous avons grandi en écoutant certains. The HU est toujours ouvert 
aux collaborations de qualité avec des artistes de tous genres. Nous ne 
sommes pas préoccupés par la langue. Notre énergie et notre musique 
s’adressent à toutes les langues que nous aimons mais que nous ne par-
lons pas forcément. C’est similaire à l’Opéra, la plupart d’entre eux sont 
écrits et joués en Latin mais cela n’empêche pas le metteur en scène de 
les produire, encore moins au public international de les aimer. Nous es-
pérons que nos chansons et notre message transcenderont toutes les lan-
gues contemporaines. De plus, le chant de gorge et la langue mongole 
vont vraiment de pair.

GD: Beaucoup d’artistes et de groupes ont repris Sad But True, une des 
chansons les plus connues de Metallica. Quand Metallica a partagé la ver-
sion que vous interprétez dans votre langue maternelle, beaucoup de gens 
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vous ont découvert. Comment avez-vous décidé d’interpréter cette chan-
son ? Pouvez-vous nous raconter comment cela s’est passé pour en arriver 
là ?

HU: Nous avons tous grandi en écoutant Metallica. Ils ont inspiré des gé-
nérations de musiciens du monde entier, nous y compris. Notre manager 
a eu cette idée et nous l’avons adoré. Faire une reprise de cet incroyable 
hymne rock était un projet amusant du début jusqu’à la fin. Nous sommes 
contents du résultat. Metallica partagent notre reprise sur leurs réseaux 
sociaux ; c’était l’un de ces moments inoubliables de notre vie.

GD: Ce n’est pas seulement votre interprétation de la chanson, mais aussi 
son clip qui a attiré beaucoup d’attention. Dans vos clips on voit les cha-
mans, leur tambour et des scènes mythologiques qui représentent le cha-
manisme. Quelle place tient le chamanisme dans votre vie ? Peut-on dire 
que le chamanisme continu d’exister en Mongolie aujourd’hui ?

HU: Pour les Mongols, le chamanisme et le Tengri sont encore un aspect 
important de la culture. Comme nos ancêtres, nous croyons en le Bleu 
Tengri du Ciel Éternel. Dans le clip de Sad But True, nous voulions partager 
un message universel sur la relation entre l’Homme et Mère Nature.

GD: Récemment, nous voyons que la musique et le chant de gorge propre 
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à l’Asie Centrale, Mongolie inclus, sont également populaires et suivie avec 
un intérêt croissant dans le monde occidental. Quelle est la raison de cet 
intérêt à votre avis ?

HU: Nous pensons qu’il y a plusieurs raisons à cet intérêt accru pour le 
chant de gorge. Nous espérons que l’une d’entre elles soit le fait que nous 
fassions du rock en utilisant le chant de gorge. Ce chant est une technique 
mongole depuis de nombreuses générations. Nos grands-parents, nos pa-
rents, nos mentors l’ont toujours utilisé. Nous avons tout à fait respecté 
ce style qui vient de nos ancêtres et nous voulions aussi les honorer tout 
en essayant de maîtriser cette technique. Depuis notre enfance, nous pra-
tiquons ce chant pour pouvoir le maîtriser et maintenant nous l’incorpo-
rons dans nos chansons car cela nous semble naturel. C’est ce que nous 
sommes ; c’est ce que nous savons ; c’est d’où nous venons. Cela vient 
d’un endroit honnête dont nous sommes fiers et où nous nous sentons 
en paix.

GD: Votre chanson Sugaan Essena, que vous avez composée pour le jeu vi-
déo Star Wars Jedi : Fallen Order (sorti en 2019) a été très appréciée. Com-
ment cette chanson est-elle née et comment avez-vous intégré à ce projet 
? Allez-vous sortir de telles reprises à l’avenir ?

HU: Tout a commencé lorsque Steve Schnur d’EA a contacté nos managers 
Tuga et Brandon. Il a dit que Lucas Film et EA Games étaient intéressés 
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par notre musique et ils se sont demandé s’il serait possible pour nous de 
travailler ensemble pour un jeu vidéo, Star Wars. Quand ils nous ont dit 
que nous pourrions travailler pour un projet Star Wars et éventuellement 
écrire une chanson pour un jeu, Star Wars, ce fut un moment qui nous 
a coupé le souffle. Nous sommes tous fans de Star Wars, donc les films 
étaient définitivement une source d’inspiration. Cette chanson a été écrite 
spécifiquement pour Star Wars Jedi : Fallen Order. Pour que la chanson 
ait un sens, il fallait d’abord écrire les paroles en mongol. Ensuite, nous 
l’avons joué lors de nos concerts en Europe et aux États-Unis. Après cela, 
nous avons écrit des paroles dans une langue spécifique à l’univers de 
Star Wars avec les conseils des créateurs du jeu alors que nous nous rap-
prochions du lancement. 

GD: Votre groupe utilise fréquemment les réseaux sociaux. Surtout, votre 
série de vidéos, The Hu in the Kitchen où vous présentez votre propre culture 
est vraiment réjouissante. Par exemple, quand on regarde votre 14e vidéo, 
cela nous invite à cuisiner huushuur et aussi d’autres repas. Qu’est-ce que 
vous aimez faire pendant vos temps libres ?

HU: Nous avons tous des intérêts différents. Galaa aime faire du camping 
en pleine nature, Ekhush de la moto, Temka joue au football et Jaya adore 
l’équitation.

GD: Depuis 2020, la pandémie de Covid-19 a profondément affecté nos 
vies. Même si c’est au profit de quelques musiciens, pour d’autres c’est plus 
difficile. Comment cette pandémie vous a-t-elle affecté ?

HU: La pandémie a été difficile pour tout le monde. Pour nous, le plus 
grand impact a été de ne pas pouvoir voir nos fans sur la route et de se 
connecter avec eux pendant nos concerts. Cependant, nous nous sommes 
concentrés sur des choses positives telles que l’enregistrement de notre 
deuxième album et le fait de passer plus de temps avec nos familles. Nous 
espérons que cette pandémie se terminera bientôt afin que nous puis-
sions reprendre là où nous nous sommes arrêtés.
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GD: Comment se déroulent les préparatifs de votre nouvel album? Quel 
type de vision musicale et de paroles nous attendent dans ce nouvel album 
?

HU: Ça se passe vraiment bien. Nous avons de bonnes chansons à venir 
avec cet album. Cet album ressemblera et sonnera comme The HU.

GD: En conclusion, avez-vous un message pour vos fans en Turquie ?

HU: Depuis le premier jour, nos fans turcs ont été très solidaire. Merci 
pour tout l’amour et le soutien ! Nous vous verrons bientôt en Turquie !

Merci d’avoir répondu à nos questions. On espère qu’un jour nous aurons 
l’occasion de vous écouter en concert en Turquie !
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“The HU” 
Reportage
Deutsch

      
              Çevirmen: Nazım Fırat Şemin12           

      Editör: Atahan Yılmaz13

Hallo allerseits! Heute unser Gast in der Gorgon-Interview-Sektion ist die 
Rock Band The HU, deren Popularität in den letzten Jahren in die Höhe ges-
chossen.

12. Hacettepe Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi,  
nazim.semin@hacettepe.edu.tr

13. Hacettepe Üniversitesi, Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü, Lisans Mezunu, iamatahanaydin@
gmail.com
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Vor allem möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie unsere Interviewanfrage 
angenommen haben und heute hier bei uns sind.

GD: Bevor wir uns mit den Fragen zur Geschichte der Band beschäftigen, 
sind wir gespannt auf Ihre Ansicht zu einem Thema in den kulturellen Kon-
texten. Die Schriftstellerin in das Gorgon Magazin spezialisiere sich und 
studieren in der Bereich Sozialwissenschaften Die Geografie Zentralasiens, 
die der Stamm unserer türkischen Identität ist, und ihre traditionelle Musik 
sind für uns verlockend. Wir hören und folgen solchen Bands wie Ihrer, die 
traditionelle Melodien hell leuchten lassen. Nun, was denkt The HU über 
Musik in der Türkei?

HU: Wir lieben die Türkei aus so vielen Gründen, einschließlich unserer 
historischen Bindungen. Wir haben vieles gemeinsam, wie Tengri und 
Pferdeschwanzschlepper. Wir wissen, dass die türkische Musikszene mit 
so vielen Genres wie Tradition, Pop, Rock und etc. reich ist. Es ist das Haus 
der Anotolian Rock!

GD: Tatsächlich ist es nicht nur die Musikalität der The HU, die uns begeis-
tert hat. Wir haben das Gefühl, dass eure Musik nicht nur aus Noten bes-
teht: sie hat eine Seele. Wenn wir die Musik von The HU betrachten, spüren 
wir auch die starke Verbindung und Harmonie zwischen den Bandmitglie-
dern. Wir sind auch neugierig auf die Geschichte Ihrer Freundschaft und 
schließlich die Band, die aus dieser Freundschaft gebildet wird. Die The HU 
strahlt ein starkes Gefühl der Harmonie aus, wie haben Sie das erreicht? 
Wie ist the HU entstanden?

HU: Alle Bandmitglieder sind langjährige Freunde. Zum Beispiel Galaa und 
Temka waren seit ihrem zehnten Lebensjahr Klassenkameraden.  Auch 
Jaya, Ono und Galaa waren mehrere Jahre in einer Band, bevor the HU 
entstand. Im Jahr haben die vier Hauptbandmitglieder, zusammen mit 
Dashka, begangen an den ersten Liedern zu arbeiten. Das Erstellen und 
Arrangieren dieser Lieder haben uns geholfen, den Sound zu finden, den 
wir suchten.

GD: Sie machen Ihre Musik mit sowohl moderne als auch traditionellen 
Instrumenten, die wir nicht kennen. Beim Anschauen Ihrer Musikvideos 
waren wir von Ihren einzigartigen Instrumenten begeistert. Welche Rolle 
spielen diese Instrumente in der mongolischen Musik? Was bedeuten die 
Pfeil-, Bogen- und Pferdefiguren auf Ihren Instrumenten für Sie?
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HU: Wir benutzen Morin Khuur (Pferdekopfgeige), Tovshuur (mongolische 
Gitarre), Hengreg (mongolische Trommeln), Tsuur (Endblasflöte) und Tu-
mur Khuur (Mundharfe). Diese Instrumente werden seit Tausenden von 
Jahren von unseren Vorfahren gespielt. Die einzigartigen Klänge dieser 
Instrumente sind unser entscheidender Klang für unseren Bandsound. 
Wir haben das Image der Instrumente aufgrund unseres Musikstils verän-
dert. Die Akustik unserer Instrumente ist gleichgeblieben und wir haben 
nur das Image verändert. Das Pfeil- und Pfeilinstrument ist unser Tovshu-
ur. Die Form ist von mongolischen Reflexbogen inspiriert und ihre grüne 
Farbe repräsentiert die Natur.

GD: Wenn wir über die Heavy-Metal-Musik diskutieren, die Sie machen, 
kommen uns amerikanische und britische Bands zunächst in den Sinn. Kurz 
gesagt, wir können sagen, dass intensive Verzerrung, Bass, Schlagzeug und 
besonders starker Gesang in diesem Musikgenre ins Rampenlicht rücken. 
Wir sehen, dass Sie in Ihrem 2019 erschienenen The Gereg Album eine 
prachtvolle Harmonie mit zentralasiatischem Kehlkopfgesang und traditio-
nellen Musikinstrumenten mit modernen Musikinstrumenten bekommen 
haben. Welche Faktoren haben Sie dazu verleitet, den Heavy-Metal-Mu-
sikpfad zu gehen, der ihren Ursprung im Westen hat, anstatt reine traditio-
nelle Musik zu machen?

HU: Es begann mit unserem Musikproduzent Dashka. Vor 8 Jahren reiste 
er zurück in die Geburtsstadt seiner Eltern in den Bergen und kam auf die 
Idee, traditionelle mongolische Musik mit Rockmusik zu verbinden. Wir 
nennen unseren Stil The Hunnu Rock, eine Mischung aus mongolischer 
traditioneller Musik und zeitgenössischer Rockmusik. Ost trifft West und 
Vergangenheit trifft Gegenwart. Das Genre ist sehr dynamisch, da es Me-
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tal, klassischer Rock sein kann und im Grunde keine Grenzen kennt. Der 
einzigartigste Aspekt des Stils ist der mongolische Kehlkopfgesang, der ein 
erstaunlicher Klang ist, den Menschen machen, der die obere und untere 
Harmonie zusammen schafft. Wir sind die einzige Band, die im Moment 
das Hunnu Rock Genre spielt. Hoffentlich sind wir nicht die letzte Band, 
die dieses Genre spielt.

GD: In ihre Lieder und Musikvideos stellen sie ihrem Anführer und den 
Gründer des mongolischen Imperiums Dschingis Khan über alles. Es ist of-
fensichtlich, dass Sie gegen ihm ihre Liebe und Zuneigung zeigen. Setzt sich 
diese Zuneigung zu Dschingis Khan im mongolischen Alltag fort?

HU: In der Mongolei gilt er als Der Gründervater des Landes ähnlich wie 
Thomas Jefferson in Amerika. Dschingis Khan ist bekannt dafür, ein Krie-
gsherr und Eroberer zu sein, aber es gibt viele Dinge, die die meisten 
Menschen nicht kennen. Zu seiner Zeit erlaubte das mongolische Reich 
die Religionsfreiheit im 13. Jahrhundert, von der man damals noch nie 
gehört hatte. Auch der erste Postdienst und der erste Diplomatenpass 
auch bekannt als Gereg wurden von ihm erfunden.

GD: Wenn wir uns das Logo Ihrer Band, traditionelle Musikinstrumente und 
Musikvideos ansehen, stellen wir fest, dass Sie eine ausgeprägte symbolis-
che Perspektive haben. Als Leute, die ihre Sprache nicht verstehen, spüren 
wir die Seele ihre Musik in den Liedern und Musikvideos. Wie entsteht die 
Kinematografie im Hintergrund von Musikvideos?

HU: Symbolik ist sehr wichtig für unsere Musik und für uns. Jedes ein-
zelne Image und Jedes Wort bedeutet etwas. Wir wollen originell und 
authentisch sein. Wir haben über 5000 Kilometer im wild in die westliche 
Mongolei gefahren, um Yuve Yuve Yu zu filmen. Es gab Tage, an denen wir 
so heiß in der Wüste wurden oder am nächsten Tag auf einem Berggipfel 
so kalt wurden, aber wir wollten der Welt etwas wirklich über die Mon-
golei zeigen. Jedes Musikvideo hat seine eigene Geschichte zu erzählen.

GD: Sie haben im Jahr 2020 eine Deluxe-Ausgabe der Gereg veröffentlicht. 
Sie haben Duette mit Künstlern und Bands wie Jacoby Shaddix von Papa 
Roach, From Ashes to New und Lzzy Hale von Halestorm in dieser Version 
aufgeführt. Sie haben Ihre Linie beibehalten und Ihre Lieder in Ihrer Mut-
tersprache gesungen. Es gibt jedoch einige Bands, die auch Songs in ver-
schiedenen Sprachen wie Rammstein machen. Was denken Sie darüber?  
Außerdem sind wir neugierig, ob Sie bald einen Duett haben?
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HU: Wir sind sehr geehrt, mit diesen erstaunlichen Künstlern zusammen-
zuarbeiten. Wir sind mit einigen dieser Künstler aufgewachsen. Die HU ist 
immer offen für gute Zusammenarbeit mit jedem Künstlergenre. Wir ma-
chen uns keine Sorgen um die Sprache.  Unsere Energie und unsere Musik 
sind für alle Menschen gedacht, die Sprachen sprechen, die wir lieben, 
aber nicht immer gemeinsam haben. Ähnlich wie große Opern ursprüng-
lich in lateinischer Sprache geschrieben und gesungen wurden, schloss 
dies das Publikum nicht von anderen Sprachen aus, sie zu produzieren 
und zu genießen. Wir hoffen, dass unsere Lieder und unsere Botschaft 
alle aktuellen Sprachen überschreiten werden.

GD: Auch Kehlkopfgesang und mongolische Sprache gehen recht gut anei-
nander. Viele Sänger/in und Bands coverten Metallicas Sad But True, einer 
ihrer bekanntesten Songs. Metallica teilte Ihr Cover, dank ihnen wurden Sie 
entdeckt und Ihr Publikum stieg in der Zahl. Nun, wie kam Ihre Cover-Idee 
zustande? Können Sie uns sagen, wie es vorankam und herauskam?

HU: Während wir aufwuchsen, hörten wir alle Metallica.  Sie inspirierten 
Generationen von Musikern auf der ganzen Welt, einschließlich uns. Un-
ser Management kam auf die Idee und wir liebten es. Diese erstaunliche 
Rockhymne zu covern, war von Anfang bis Ende ein amüsantes Projekt. 
Wir sind zufrieden, wie es sich herausstellte. Sie teilten unser Cover in ih-
ren sozialen Medien und das war einer dieser unvergesslichen Momente 
unseres Lebens.

GD: Der Sound ihrer Einstellung zu Sad But True ist einzigartig, aber ihr hast 
es weitergenommen: The HU hat ein außergewöhnlich einzigartiges Mu-
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sikvideo erstellt. Wir bemerken die Schamanen, Schamanentrommeln und 
mythologischen Szenen, die den Schamanismus repräsentieren. Welchen 
Platz hat der Schamanismus in ihrem Leben? Können wir sagen, dass der 
Schamanismus seine Existenz in der Mongolei heute fortsetzt? 

HU: Für die Mongolen ist Schamanismus und Tengri immer noch ein großer 
Teil der mongolischen Kultur. Genau wie unsere Vorfahren glauben wir an 
Ewig Blaue Tengri. Was das Sad But True Musikvideo betrifft, wollten wir 
eine universelle Botschaft über die Beziehung zwischen Menschen und 
der Mutter Erde teilen.

GD: Kürzlich scheint es, dass Musik und Kehlkopf-Stil, der für Zentralasien 
(einschließlich der Mongolei) einzigartig ist, geliebt und mit zunehmendem 
Interesse von westlicher Geografie verfolgt werden. Was ist Ihrer Meinung 
nach der Ursache dieses Interesses?

HU: Wir denken, dass es viele Gründe für dieses erhöhte Interesse am 
Kehlkopfsingen gibt. Wir hoffen, dass einer der Gründe darin liegt, dass 
wir Rockmusik mit Kehlkopfgesang machen. Kehlkopfgesang ist seit vie-
len Generationen eine mongolische Technik. Unsere Großväter, Väter, 
Mentoren haben es immer getan. Wir respektierten wirklich, dass es von 
unseren Vorfahren kam und wollte sie respektieren und ehren, während 
wir versuchten, die Technik zu beherrschen. Wir haben diesen Stil seit 
unserer Kindheit geübt, um ihn kontrollieren zu können, ihn anzuwenden 
und jetzt in unsere Songs einfließen zu lassen, weil es sich für uns natür-
lich anfühlt. Es ist, wer wir sind, es ist, was wir wissen, es ist, wo wir her-
kommen. Es kommt von einem ehrlichen menschlichen Ort, auf den wir 
stolz sind und auf den wir uns wohlfühlen.

GD: Sugaan Essena, das Lied das ihr für Star Wars Jedi: Fallen Order Videos-
piel gemacht haben: das im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, erhielt bemer-
kenswerten Beifall. Wie haben Sie diesen Song komponiert und wie kam 
es dazu, dass Sie an diesem Projekt mitgemacht haben? Werden Sie in der 
Zukunft Cover wie diese herausbringen?

HU: Es begann, als Steve Schnur von EA unsere Manager Tuga und Brandon 
erreichte. Er sagte, Lucas Film und EA Games interessierten sich für unsere 
Musik und fragten uns, ob es möglich wäre, dass wir gemeinsam an etwas 
für ein Star Wars-Videospiel arbeiten könnten. Als sie uns informierten, 
dass wir vielleicht an etwas für Star Wars arbeiten und möglicherweise 
einen Lied für ein Star Wars-Spiel schreiben, war es ein atemberaubender 
Augenblick für uns alle. Wir sind alle Fans von Star Wars, also waren die 
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Filme eindeutig hinter der Inspiration. Dieses Lied wurde speziell für Star 
Wars Jedi: Fallen Order geschrieben. Damit das Lied etwas bedeutet und 
für uns Sinn macht, mussten wir zuerst die Texte auf Mongolisch schrei-
ben. Dann haben wir es während unserer Live-Shows in Europa und der 
USA gespielt. Danach haben wir unter Anleitung der Entwickler des Spiels 
Texte in einer für Star Wars authentischen Sprache geschrieben, als wir 
uns die Einführung von Star Wars Jedi: Fallen Order näherten.

GD: Ihre Band nutzt soziale Medien häufig. Besonders Ihre Videoserie The 
Hu in the Kitchen, in der Sie Ihre Kultur mit hochwertiger Unterhaltung 
vorstellen, ist ziemlich erfreuend. Zum Beispiel, wenn wir Ihrer 14. Video 
ansehen, verführt es uns, Huushuur in unseren Küchen und vieles mehr 
zu machen. Welches Bandmitglied macht was gerne in der Freizeit, außer 
-offensichtlich- Musik?

HU: Wir alle haben unterschiedliche Interessen in der Freizeit zu tun. Ga-
laa liebt es, in der Natur auf dem Land zu campen, Ekhush fährt gerne 
Motorrad, Temka spielt gerne Fußball und Jaya liebt es, Pferde zu reiten. 

GD: Seit 2020 hat die globale Covid-19 Pandemie unser Leben völlig verän-
dert. Entweder hat es die Produktivität einiger Musiker verbessert oder es 
wurde für andere schwieriger, sich mit Musik zu beschäftigen. Wie genau 
hat sich die Pandemie auf ihre Band ausgewirkt?
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HU: Die Pandemie war schlimm für alle auf der ganzen Welt. Für uns war 
der größte Einfluss, unsere Fans nicht auf der Straße zu sehen und sich 
mit ihnen während unserer Konzerte zu verbinden. Wir haben uns jedoch 
auf positive Dinge konzentriert, wie die Aufnahme unseres zweiten Al-
bums und mehr Zeit mit unseren Familien. Hoffentlich endet diese Pande-
mie bald, damit wir genau dort weitermachen können, wo wir aufgehört 
haben.

GD: Wie kommt Ihr neues Album voran? Welche musikalische Perspektive 
und welche Lyrics erwarten uns?

HU: Es kommt wirklich gut voran, wir haben schon gute Musik vor uns auf 
diesem Album. Dieses Album wird sich wie The HU anfühlen und auch so 
klingen.

GD: Abschließend möchte ich sagen, haben Sie irgendwelche Nachrichten 
an Ihre Fans in der Türkei?

HU: Seit dem ersten Tag sind unsere türkischen Fans sehr unterstützend. 
Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung! Wir werden euch bald in 
der Türkei sehen! Vielen Dank, dass Sie dieses Interview mit uns gemacht 
haben.

Wir hoffen, dass wir eines Tages die Möglichkeit haben werden, Ihre Kon-
zerte in der Türkei zu hören!
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