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 Derg%n%n kapa#ında ve %ç%nde Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun Vagon Restoran, Araba, Tramvaylı 
Alan, Tramvaylı Yol, Ka#nı adlı tabloları kullanılmı"tır. Tabloları kullanmamıza %z%n veren Rahm% 
Eyübo#lu’na te"ekkürler%m%z% sunarız. 
 
Prof. F. Ref%ka Tarcan 
Sosyal B%l%mler Enst%tüsü Müdürü



 Bu makalede "a%r ve ressam Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun "%%rler%ndek% hedon%st ögeler üzer%nde 
durulmaktadır. 1940 Ku"a#ı %ç%nde kend%ne özgü "%%rler%yle d%kkat çeken Bedr% Rahm%, hayata ge-
nell%kle hedon%st b%r pencereden bakmı" ve bu bakı"ının sonuçlarını "%%rler%nde d%le get%rm%"t%r. 
Onun "%%rler%nde yo#un b%r hazcılık d%kkat çeker.

  Bedr% Rahm%, zevk, haz, hedon%zm, "%%r, meyve, do#a. 

 Th%s art%cle focuses on the hedon%st elements of poetry of poet and pa%nter Bedr% Rahm% Eyu-
boglu. Bedr% Rahm% takes part %n the 1940 Generat%on and he owns spes%f%c poems. Usually a 
hedon%st%c l%fe %s looked %n the h%s poems and the results of th%s outlook has expressed h%s poems. 
H%s poetry draws attent%on to an %ntense hedon%sm.
 

 Bedr% Rahm%, pleasure, grat%f%cat%on, hedon%sm, poetry, fru%t, nature.

Bana arzulardan bahset arzulardan
Bedr% Rahm%

B!r kız yana"ır !nsafsızca d!"!
Boyuna bosuna kurban oldu#um

Kalın dudaklarında yapınca#ın balı
Tepeden tırna#a arzu dolu

Bedr% Rahm%

Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun (1913-1975) "a%rl%#%n% b%r temel üzer%ne oturtacak olsak bu temel 
h%ç ku"kusuz yerl!l!k olurdu. Bu anlayı" sadece "%%r%n%n de#%l, eser verd%#% res%m, heykel, seram%k, 
gravür, v%tray, moza%k ve l%tograf% g%b% sanat alanlarının neredeyse tamamının temel% olmu"tur 
deneb%l%r. Bu “yerl%l%k”%n nasıl b%r yerl%l%k oldu#u sorusunun açtı#ı pencereden baktı#ımızda "a%r% 
özgün b%r noktada görüyoruz. $%%r%n% resm%nden resm%n% "%%r%nden ba#ımsız dü"ünemeyece#%m%z 
Bedr% Rahm%, her %k%s%nde de “Anadolu’ya dayalı b%r yerl%l%k” pe"%nded%r, sanatta bunun müca-
deles%n% verm%"t%r. Dolayısıyla, gelenek %ç%nden Anadolu’yu, Anadolu folklorunu seçerek kalıp-
la"mı" yerl%l%k anlayı"ından farklı ve yen%den üret%c%, yaratıcı b%r anlayı" gel%"t%rm%", bu anlayı"ı 
zeng%nle"t%rerek sürdürmü"tür.

Bedr% Rahm%’n%n "a%rl%#%, edeb%yat kamuoyunda 1940’lı yıllarda bel%rg%nle"meye ba"lamı"tır. 
!lk k%tabı Yaradana Mektuplar’ı 1941’de, %k%nc% k%tabı Karadut’u 1948’de yayımlamı", ardından 
sırayla Tuz (1952), Üçü B!rden (1953), Dördü B!rden (1956), Karadut 69 (1969), Dol Karabakır Dol 
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(1974), Ya"adım (1977) adlı k%tapları okur önüne çıkmı"tır. Bütün "%%rler% %se Dol Karabakır Dol 
adıyla %lk defa 1974’te yapılmı"tır.2 

Hemen hatırlanaca#ı üzere, Bedr% Rahm%’n%n %lk %k% k%tabını yayımladı#ı 1940’lı yıllar, Gar%p 
akımının Türk "%%r% ortamında hak%m%yet%n% %lan ed%p pek%"t%rd%#%, "%%r%m%zdek% bütün gelenekler% 
alt üst ett%#%, "%%re yepyen% b%r tanım get%rd%#% dönemd%r. Orhan Vel%-Mel%h Cevdet-Oktay R%fat üç-
lüsü, Türk "%%r% gelene#%nde b%ç%m veya %çer%k, b%çem veya ölçü ne varsa "%%r%n dı"ına %tm%", o gün-
lere dek "%%r%n dı"ında tutulan ölçüsüzlük, serbestl%k, sokak d%l%ne yaslanma, "a%ranel%kten kaçı" 
g%b% modern de#erler% %se "%%re davet etm%"t%r. Bedr% Rahm%’n%n bu dönemdek% durumu %lg%nçt%r. 
B%r yandan Gar%pç%ler%n "%%r söyleme tekn%kler%n% ben%msem%" görünür, b%r yandansa "%%r%n%n ka-
pılarını folklora alab%ld%#%ne açarak kend%ne özgü b%r yakla"ımın %puçlarını ver%r. Onun %nsanı, 
Orhan Vel%’lerdek% küçük memur, %"ç% veya avare %nsan de#%ld%r; tezgâhının ba"ında sevdalarını, 
ayrılıklarını, özlemler%n% bütün b%r Anadolu tar%h% %ç%nden %lmek %lmek ören kadınlar, kızlardır; 
tarlasında, ba#ında bahçes%nde do#ayla %ç %çe ya"ayan ve üreten erkekt%r. Do#ada ne varsa onun-
la hemhâl olan, kend%n% do#ada b%r varlık olarak görmekten ho"lanan, öyle ya"ayan %nsandır.

Bedr% Rahm%’n%n hedon!zm! de buradan kabarır. Onun %nsana verd%#% de#er, %nsanın yeryü-
zündek% varlı#ına yükled%#% anlam daha çok, %nsanın do#a %ç%ndek% varlıklardan b%r varlık ola-
rak, do#anın b%r parçası g%b% ya"aması paralel%nded%r. Bu görü" b%r yandan romant%klerle, özel-
l%kle Roussesau’yla, b%r yandan da panthe%stlerle paralell%k göster%r.

Bedr% Rahm% "%%r%nden örneklemelere geçmeden önce, felsefe dünyasında ve ps%koloj%de 
“hedon%zm”%n (hazcılık) ta"ıdı#ı anlamlara, bu anlamların tar%hçes%ne göz atmakta yarar var.

Bugünkü durumda varılan en genel hedon%zm tanımlarından b%r% "öyled%r: “Ps%koloj%de hazza 
yönelmen%n ve acıdan kaçınmanın, %nsan davranı"ının temel güdülend%r%c% güçler%nden b%r%s% ol-
du#u teor%s%. 2. Felsefede, hazzın en yüce de#er oldu#u; ya"amın temel amacının haz oldu#u savı. 
Ep%kürcüler, hazzın mutluluk %ç%n merkez% b%r önem ta"ıdı#ını, ancak ölçülülük ve kısıtlama g%b% 
manev% de#erler% de %ç%nde ta"ıdı#ına %nanıyordu.”3 B%r ba"ka tanımda %se hazcılı#ın hayat %ç%nde 
uygulanmasına odaklanıldı#ı d%kkat% çeker: “(Hazcılık) !nsanın tüm yapıp etmeler%nde, bütün 
eylemler%nde ba"vurab%lece#% tek ölçütün ‘acıdan kaçınıp hazza ula"maya çabalamak’ oldu#unu 
öne süren dünya görü"ü; ya"amaktalı#ımızın, burada olmaktalı#ımızın gerçek anlamını “haz”da 
bulan bakı"açısı.”4 

Bu tanım çerçeves%nde baktı#ımızda hedon%zm%n, ba"langıcından bugüne felsefen%n yo#un 
%lg% gösterd%#% b%r kavram oldu#unu görürüz. Hemen her dönemde f%lozoflar hayatın ve kültürün 
%ç%ndek% hedon%st e#%l%mlere %lg% duymu", hedon%zm%n sınırını/sınırsızlı#ını, hayatın ve kültürün 
%ç%nde tuttu#u yer% anlamaya çalı"mı"lardır. Sözgel%m% Platon (MÖ 427-347) “haz nesnes%n%n, be-
den%n d%ng%nl%#%n% sa#layan ve z%hn%n arzu çı#lıklarına yanıt veren b%r süreçten %baret” oldu#u-
nu dü"ünmekte;5 Ar%st%ppos (MÖ 435-386) %se “b%lge k%"%n%n temel n%tel%#%n%n hazları seçen ama 
kend%n% onlara kaptırmayan b%r erdeml%l%kte” oldu#una %nanmaktaydı. Ar%st%ppos’a göre “haz 
ya da acı duyumuna yol açan %çsel dev%n%mler geç%c% oldu#undan, haz ve acı kısa sürel%, sürekl% 
olmayan duyumlar”dır ve onların geç%c%l%#%n%n farkında olmak gerek%r.6 Ep%kuros (MÖ 341-270) ve 
onu tak%p eden Ep%kürcüler de f%zyoloj%k hazları devamlı kılmanın yolunun günlük hayatta alı-
nan zevk%n abartısız ve ho" b%ç%mde sürdürülmes%nde yattı#ını dü"ünürlerd%. Hayatın do#allı#ı 
%ç%nde bell% ölçüler a"ılmadan sürdürülen hazların k%"%y% ataraks!a (ruh d%ng%nl%#%) durumuna 
ula"tıraca#ı %nancına sah%pt%ler.7 

Hedon%zm sadece f%lozofların de#%l yüzyıllar boyunca her alandan sanatçıların da %lg% ala-
nında olmu"tur. Yukarıda de#%nd%#%m%z üzere plast%k sanatlar ve "%%r alanında çok sayıda eser 
veren, hayatı da b%r sanat hâl%ne get%rmeye çalı"an Bedr% Rahm%’dek% hedon%st e#%l%m, Platon%k 

2 Bu makaledeki "iir alıntıları bütün "iirlerinin "u baskısındandır: Bedri Rahmi Eyübo#lu, Dol Karabakır Dol, Türkiye !" Bankası Kültür 
Yayınları, !stanbul 2007. Alıntıların sayfa numaraları bu baskıya göredir.
3 Selçuk Budak, Psikoloji Sözlü#ü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2003, ss. 357-8.
4 A. Güçlü, E. Uzun, S. Uzun, Ü. H. Yolsal, Felsefe Sözlü#ü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2003, s. 647.
5 age, s. 646.
6 agy.
7 agy.



d%yeb%lece#%m%z b%r yakla"ımla, “hazların %ht%yaçlarımızla paralel oldu#u b%ç%m%nde” ele alınab%-
l%r. Bununla b%rl%kte, "%%rler%nde bell% b%r %ht%yaçtan yola çıkmadı#ı örnekler%n sayısı da az de#%l-
d%r. Bu t%p "%%rlerde Bedr% Rahm%, %nsanın yeryüzündek% varlı#ının sınırsız b%r özgürlükle anlam 
kazanaca#ı dü"ünces%nded%r. Bu dü"üncey% görünür kılmak %ç%n do#adak% varlıklardan, özell%kle 
de tazel%k ve güzell%k s%mges% olarak de#erlend%reb%lece#%m%z meyvelerden yararlanır. Do#ada 
%nsano#lunu doyurmak, ona haz vermek %"levsell%#%yle yaratıldı#ına %nandı#ı ne varsa heps%n%n 
%nsana sınırsız b%ç%mde sunulmasına olan %nancını bu yolla ortaya koyar. !nsanın bütün duyula-
rının aynı anda genell%kle yeme-%çme sırasında uyanık oldu#u dü"ünülürse "a%r%n hazzın canlılı-
#ını sa#lamada neden meyve %zle#%ne sıkça ba"vurdu#u daha %y% anla"ılab%l%r.

Bedr% Rahm%’n%n hazcılı#ı bu noktada sınır tanımayan b%r hazcılıktır; %ht%yaçların sınırı yok-
tur onda. B%r% g%der%ld%#% anda (d%yel%m y%yerek haz alma %ht%yacı) ba"ka %ht%yaçlara, ba"ka haz-
lara (d%yel%m c%nsel hazlara) geç%l%r. Tatsal hedon%zm, c%nsel hedon%zm%n b%r hazırlayıcısı veya 
arkada"ı olarak yer bulur onun "%%rler%nde. Bu bakımdan, Bedr% Rahm%’n%n hazcılı#ı, deneyc% haz 
kuramcılarının, mesela Jeremy Bentham veya John Stuart M%ll’ın, haz %le haz nesnes% arasında 
hesaplanab%l%r, orantısal b%r %l%"k% bulundu#u dü"ünces%ne aykırıdır.

Bedr% Rahm%’n%n "%%rler%ne yansıyan en büyük "%kâyetler%nden b%r% bütün lezzetlere ula"ama-
maktır deneb%l%r. Tanrı’ya s%temle yazdı#ı %lk "%%rler%nden b%r%nde dünya n%metler%nden yeter%nce 
yararlanamamanın, doya doya, kana kana ya"ayamamanın verd%#% acı ve bunun sonucunda or-
taya çıkan ger%l%m%n "%kâyet% h%ssed%l%r. Dünya adeta meyvelerle dopdolu b%r yerd%r ama bu mey-
veler%n %nsana yasaklanması hayatla b%r paradoks meydana get%rmekted%r:

Topra#ında hep aynı lezzet,
Hep o kahrolası, o çıldırtıcı, o obur bereket;
Yed% kat yer%n d%b%nde hep aynı muamma, aynı kasvet,
       aynı hüzün
 Ve hep aynı meyve, aynı d%l%mler, aynı hed%ye gündüzün
Ba"ımızın üstünde aynı bulutlar,
Ve hep o külâh g%b% kulaklarımıza kadar geç%r%len
       gökyüzün. 
     (s. 5, “Yaradana Mektuplar”)

Özell%kle “!k%nc% !st%da”, bu duygunun doru#a çıktı#ı b%r "%%rd%r. Bu "%%rde %nsan olmanın zor-
lu#u, bazen sıradan hazlardan b%le yoksun olu"la %l%"k%lend%r%l%r. !nsandan es%rgenen lezzetler%n 
ba"ka varlıklar %ç%n sınırsız "ek%lde sunulması kar"ısında "a%r%n %syanı ve ku"lardan b%r ku" olma 
arzusu d%le gel%r:

Yusufçuk ku"u %nc%r a#acına kondu
Balları damlayan %nc%rler% del%k de"%k ett%
Sonra metel%k vermeden çek%p g%tt%.
Ben de %nc%rlere uzanacak oldum
Kıyametler koptu
Altın teraz%ler kuruldu
Ahret sualler% soruldu.
Yarab!.. Ben% de Yusufçuk g%b% bahçelere
Kırlangıç m%sal% mevs%mlere uçur!” (s. 15, “!k%nc% !st%da”)

B%r "%%r%nde topra#a yalvarır "a%r ve topraktan n%metler%n% hem b%tk%lerden hem de %nsano#-
lundan es%rgememes%n% %ster. Burada d%kkat çeken nokta, toprak kar"ısında a#açlarla %nsanların 
aynı poz%syonda göster%lmes%d%r. Beslenme ve ya"ama z%nc%r%, topraktan a#açlara ve meyvelere, 
meyve a#açlarına oradan da %nsanlara uzanır:

Açıl toprak açıl
Yaban% %nc%r%n dallarına süt yürüsün.
B%ze meyveler%n% d%rhem d%rhem sunan
Emektar a#açlarından özünü
P%ç f%danlardan meyven% es%rgeme.
Açıl toprak açıl!
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B%re on veren ba"ak b%n vers%n
B%ze gölges%nden ba"ka
Verecek "ey% olmayan kısır dallar;
Yepyen% meyvelerle bezens%n. (s. 24, “Açıl Toprak Açıl”)

“O#lum Mehmed’e Meyveler%m%z% Takd%m Eder%m” ba"lıklı "%%r, dem%nden ber% üzer%nde dur-
du#umuz yasaklardan "%kâyet%n yanı sıra do#ayla bütünle"me, meyvelerden haz alma ve kend%n% 
mutlu h%ssetme duygusunun b%llurla"tı#ı b%r "%%rd%r. Bu "%%rde d%kkat çeken b%r ba"ka nokta da, 
meyveler%n %nsana benzet%lerek kullanılması, fakat do#adak% özgürlü#ün, çıplaklı#ın %nsan haya-
tından es%rgenm%" olmasındak% tuhaflıktır:

!"te armutlarımız çırılçıplak
Ne avret mahaller%nde yaprak
Ne de kend%ler%n% ver%rken naz ederler
Üç aylık sab%n%n gülü"ü
Ya#murun kend%l%#%nden dökülü"ü g%b%
Her "eyler%n% ver%rler
Yabana atma meyveler%n "ehvet%n% tosunum
$ehvetle nur
Yalnız meyveler%n cennet%nde
Ha"rüne"r olur (s. 31, “O#lum Mehmed’e…”)

Bu "%%r%n son bölümü, meyveler%n adeta kutsalla"tırıldı#ını göstermes% bakımından öneml%-
d%r. Ayrıca; o#luna meyveler% takd%m ederken adları sıralanan, sayılan meyveler%n aynı zamanda 
kadın olarak da dü"ünüldü#ünü ve hedon%st co"kunun tatsal hedon%zmden c%nsel hedon%zme 
geçen çoklu görünümünü göz ardı etmemek, hatta hazların öldürücü zeh%rlere dönü"mes%n%n 
b%le umursanmadı#ını, "%%r%n b%tt%#% yerde %nsanın ölümünden bahsed%ld%#%n% de gözden kaçır-
mamak gerek%r:

D%ler%m Allahtan
Meyve a#açları sıralansın ömrün boyunca
Hazzın b%r% tükenmeden
Ötek% yansın dallarda alev alev
Ve rüyalarına salkımların bu#usu dolsun
Cürmün ça#la ta"lamaktan
Yaran bö#ürtlen d%kenler%nden
Ölümün a#ulu dutlardan olsun. (s. 31, “O#lum Mehmed’e…”)

Dünya n%metler%nden yeter%nce yararlanamamanın verd%#% kırgınlık, kızgınlık duygusunun 
yanı sıra, bu dünyaya gelen %lk %nsanlardan olamayı"ına hayıflanması da Bedr% Rahm%’n%n %lg%nç 
b%r özell%#%d%r. Dünyanın bak%r zamanlarını göremem%" olmak, deneb%l%rse “kullanılmı"” b%r dün-
yaya gelmek "a%r%n yakınma nedenler%nden b%r%d%r. Burada, aslında, modern zamanlarda dünyayı 
kaplayan %nsan kalabalı#ının dünya üzer%nde e"%t payla"ımdan uzak ya"amasındak% yanlı"lı#a, 
do#anın g%derek yoksulla"masına yol açan a"ırı tüket%c%l%#e d%kkat çek%ld%#%n% dü"ünmek yanlı" 
olmayacaktır. !lkel zamanlarda ya"ayan %nsanlar dünyayla b%r bütün olarak, do#anın b%r parçası 
olarak ya"arken, dünyayı neredeyse b%tm%" hâlde bulan modern %nsan do#anın zeng%nl%#%nden 
mahrum ya"amak zorundadır. Bu "%%rdek% metaforlar, y%ne do#adan dev"%r%lm%"t%r:

Ben yalnız sen% büyürken gördüm Mehmed%m
Aslını ararsan;
B%z bu dünyada her "ey% olmu" b%tm%" bulduk.
Gökyüzü çoktan çatılmı"
Toprak yu#rulmu" sıca#ı sıca#ına
Petekler dolmu" a#zına kadar
Narlar yarılmı". (s. 35, “Aslını Ararsan”)

Yazının ba"larında b%r parça söz ett%#%m%z c%nsel hedon%zm, en sert "ekl%yle “Bahçeler 
Dolusu”nda kar"ımıza çıkar. Bu "%%rde b%r ç%ngene kızıyla b%rl%kte olan b%rkaç erke#%n ya"adı#ı 
heyecan ve zevk anlatılır. Zorla sah%p olmanın ya"attı#ı hırs, "%%rde sorgulanan de#%l, tam ters%ne 



yücelt%len b%r duygu olarak yer alır. Bu met%n, "%%r%m%zde tek taraflı er%l söylem%n doru#a çıktı#ı 
b%r met%n olarak de#erlend%r%leb%l%r:

Çılgın b%r ç%ft memeye ko"tular
Ç%ngene kızını götürdüler
Günahı vebal% ben%m boynuma
Cennetle cehennem koyun koyuna
Gölges% yelken bez%nden sa#lam
B%r a#aç ke"fett%ler
Ve karınca yuvalarını k%rlett%ler
Sevabı nakı" nakı" %"led%ler.
Topra#ı kuduz g%b% ısırdılar baldırından
Ve hazzı, sıcak b%r somun g%b%
!k%ye ayırdılar ortasından
Bölü"tüler. (s. 40, “Bahçeler Dolusu”)

Bedr% Rahm%’n%n "%%rler%nde her zaman böyles%ne sert ve akt%f hazlar de#%l, pas%f hazlar da d%le 
get%r%l%r. Bu t%p "%%rlerde "a%r%n arayı"ı veya anlık bulu"ları Platon%k b%ç%mde, o an neye %ht%yaç 
duyuyorsa oradan hareketle gerçekle"%r. Örne#%n “uyumak” der%n b%r haz duygusuyla anlatılır. 
Belk% hayatın %ç%nde en normal, en do#al ve sıradan ed%mlerden olan “uyumak”, %ht%yaç anında 
neredeyse b%r tutkuya, haz kayna#ına dönü"ür "a%r%n dünyasında:

Kö"ede rahat b%r koltuk g%b%
Her zaman ben% bekleyen
!ç%me gömülüp
I"ıklı b%r günün orta yer%nde uyumak!
(…)
Ba"ımı b%r yaz ö#les%n%n d%zler%nde unutup
Ayaklarımı mav% çakıl ta"ları dolu berrak
B%r uykuya uzatarak: Uyumak! (Uyumak, s. 41)

Bedr% Rahm%, masalsı b%r atmosfer yarattı#ı “Kırk Odalı Konak” "%%r%nde, sırasıyla güya kırk 
odalı b%r sarayı dola"ır ve odalarda gördükler%n%, dü"led%kler%n% sıralar. Üçüncü (burada, “üç” 
sayısına yüklenen masalsı anlama d%kkat etmek gerek%yor) odada gördükler%n% aktarırken haz-
cılı#ın doruklarında dola"ır. Bu dola"ı"ta, hayal ed%lenler%n k%"%n%n yanıba"ında oldu#u hâlde 
gerçekten ya"anab%lenler%n, ya"anması gerekenler%n ancak uzakta oldu#u sezd%r%l%r. Y%ne yok-
sunluktur aslında "a%r%n aktardı#ı duygu. C%nsel hazcılı#ın öneml% göstergeler%nden b%r% olan bö-
lümde, "a%r%n ressam yanı, %mgeler%n görsell%#%nde kend%n% duyumsatır:

Üçüncü odada en güzel "%%r g%b% çırılçıplak
        B%r kadın uyur
 Odada her "ey kütük g%b% sarho"tur
$amdanlar hazdan e#r%lm%"
Mumlar zevkten yamru yumrudur
Çırılçıplak kadının gördü#ü rüyalar
Penceren%n ötes%nde hak%kat olur. (s. 42, “Kırk Odalı Konak”)

B%r ba"ka "%%rdek% "u d%zeler, Bedr% Rahm%’n%n, Â"ık "%%r% gelene#% %çer%s%nde en l%r%k-erot%k "%-
%rler% söyleyen ve genç kızlara olan a"kıyla b%l%nen Karacao#lan’la bulu"masının b%r yolu olur. 
Özell%kle "%%rde geçen k%raz sözcü#ünün daha pek çok meyve g%b%, “hırsla ısırılmı" meyveler g%b%” 
("eftal%, er%k, ayva, üzüm, dut vs) "a%r %ç%n tatma hazzından aktarmayla c%nsel hazcılı#a geç%" ara-
cı oldu#u görülür. $%%r%n sonundak% “doyumsuzluktan doyma noktası”na geç%"e d%kkat çekmey% 
ayrıca gerekl% görüyorum:

K%raz ayı gel%yor!
Kubbelerde onbe" ya"ında arzular kabarıyor
Bahar köpüklü b%r %çk%
Kabına sı#amamı" ta"ıyor
K%raz ayı gel%yor!



K%raz ayı gel%yor çocuklar!
!lk gün onar tanel%k k%raz demetler%
Sonra a#zına kadar dolu k%raz sepetler%
Daha sonra b%r ç%ft pembe kula#ın arkasından bakan
Sarı k%razların bal reng% gözler%
Ve n%hayet bo"alan sepetler
Bo"alan evler kadar bo" k%raz a#açları. (ss. 48-49 “K%raz Ayı Gel%yor”)

Do#adak% bütün canlılar gönüller%nce ya"arken, hayvanlar her %sted%kler%n% özgürce elde 
ederken, %nsanın kader%, kabullenmekt%r, ses çıkarmamak, sadece ver%lenle yet%nmekt%r. Bu %se 
"a%r% %syan ett%r%r, bazen %çten %çe bazen de haykırarak kar"ı çıkar yet%nme zorunlulu#una. Bu 
duygu, Bedr% Rahm%’de her zaman varolmu"tur; y%ne de, %lk %k% k%tabındak% "%%rler% !k%nc% Dünya 
Sava"ı’nın sıkıntılı, yokluklar %ç%ndek% zamanlarında yazdı#ı hatırlanırsa hazlardan mahrum ol-
masının nedenler%nden h%ç olmazsa tar%hsel sürece denk dü"enlerden b%r% daha %y% kavranab%l%r.8 
$a%r%n en temel arzusu, yasaklar %ç%nde b%r %nsandan çok, serbestl%kler %ç%nde b%r “otça, yaprakça, 
böcekçe ya"amak”tır. “K%razın ucuz, kadınların bahalı” (s. 81) oldu#u b%r dünya ona göre de#%l-
d%r. Bahar geld%#%nde “bahçeler%n yolda b%r kere hazdan yarıldı#ı” (s. 86) zamanları tadab%lmek-
ten alab%ld%#%ne sarho"tur. Ona göre, “arzuların en zorlusu, en kalle"% otça, böcekçe, yaprakça 
sadece ya"amak”tır (s. 71). B%r ba"ka "%%r%nde %nsanın modern dünya tarafından sıkı"tırılmı"lı#ı-
na olan %t%razını, do#anın özüne ba#lı kalmayı seçerek aktarır:

Kılı kırka yardılar o#ul
Suyun sudan g%zl%s% kalmadı
Bu#dayın macerası meydanda
Yıldızların sırrı â"%kâr oldu.
Arı gözümüzün önünde sızdı balını
Karanf%l alev%n%
Kırlangıcın alınyazısı
Pencerem%z%n önünde yazıldı.
B%r sens%n g%zlenen o#ul
A#larsın g%zl% g%zl%
Severs%n g%zl% g%zl%
Ölürsün g%zl% g%zl%.
Çatlarsın arzudan, %"t%hadan
Yer yarılır yere geçers%n
Söylemezs%n. (s. 69, “Yar Yüre#%n Yar”)

Aynı çerçevede olmak üzere, “Çıkmaz” "%%r% kaderden, ya"ayab%lecekler% sınırlanmı" b%r %nsan 
olarak yaratılmaktan tam b%r "%kâyet ve hesap sorma metn% olarak okunab%l%r. Ba"ka "%%rler%nde 
de kar"ımıza çıkan bu duygunun, “Çıkmaz”da do#rudan "ek%lde ortaya koyulması, yakınma üs-
lubunun sertle"mes% d%kkat çeker:

Elmayı d%l%me
Kadını gönlüme göre yaratırsın
Sonra bunları cehennem%n d%b%ne sürer
Ben% melûl mahzun aratırsın (s. 91, “Çıkmaz”)

Bedr% Rahm%’n%n hedon%zm ba#lamında okunacak en %lg%nç "%%r% belk% de “!nsan Kas%des%”d%r. 
Bu "%%r, 1941’de yayımladı#ı %lk k%tabı Yaradana Mektuplar’a Tanrı’nın d%l%nden b%r cevap ola-
rak 1952’de yayımladı#ı Tuz k%tabında yer almaktadır ve tam b%r özele"t%r% "%%r%d%r. “!nsan 
Kas%des%”ndek% "u d%zeler onun hem kend% "a%rl%#%ne, hem "%%rdek% sert er%l söyleme hem de ken-
d%s%n%n sınırsız hedon%zm%ne yöneltt%#% b%r özele"t%r% olarak okunab%l%r; çünkü bu tar%hten sonra-
k% k%taplarında hedon%zm yok denecek kadar az çıkar okurun kar"ısına. Kend%s%n% ele"t%rmekle 

8 1940’larda yazan "airlerin ço#unda, özellikle de Orhan Veli ku"a#ında kar"ımıza çıkan “dünya nimetlerine dü"künlük”ün, 
sava" yıllarındaki mahrumiyetlerden kaynaklandı#ını, en azından sava" nedeniyle uygulanan kısıtlamaların etkisi oldu#unu 
dü"ünüyorum.



beraber, y%ne de o yıllarda "%%r%n ve hayatın acem%s% oldu#u %ç%n kend%ne b%r ba#ı"lanma payı da 
bıraktı#ı anla"ılır:

O#ul o#ul
$a%r olmasına "a%rs%n
Amma velâk%n %t%raf eyle k%
Hep kadınlara ve meyvelere da%rs%n.
Kabahat%n heps% sen%n de#%l
Böyle do#mu"sun
!nsan olmadan önce erkek olmu"sun
Sen de farkındasın k% bu dünyanın
A#acına a#aç, ta"ına ta",
Bulutuna bulut ded%#%n gün;
M%nares%(n%) uzarken, balı#ını yüzerken,
F%danını büyürken sevd%#%n gün
!t%raf eyle k% henüz sab%,
!t%raf eyle k% henüz toydun. (s. 173, “!nsan Kas%des%”)

Bedr% Rahm% Eyübo#lu, "%%r%nden bakıldı#ında özell%kle 1940’lı yıllar boyunca hazzı hayatının 
merkez%ne oturtmu" görünür. Do#adan aldı#ı, b%r meyve g%b% do#adan koparıp sayfalara ta"ı-
dı#ı varlıkları hedon%st duygularını aktarmada göndergesel özell%kler%nden sapmadan kullanır. 
Kend% %fades%yle meyveye meyve, ku"a ku", a#aca a#aç der; sözcük %le gönderge arasına mesafe 
koymaz, %mgesel anlatımdan genell%kle uzak durur. Buradak% amaç büyük b%r olasılıkla do#a-
dan, do#allıktan uzakla"mama arzusudur. !nsanın hazlarını da aynı do#allık %ç%nde göz önüne 
get%r%r. $%%r%n “çıplak” olması gerekt%#%ne %nanan, yan% "%%r% süsten ve sanatsallıktan uzak tutmaya 
çalı"an Bedr% Rahm%’dek% bu do#rudanlık duygusu, b%r çocu#un saflı#ını ve b%r ergen%n ya"ama 
kar"ı %"t%hasını bünyes%nde toplamı"tır deneb%l%r. Dünyaya hem b%r çocuk saflı#ıyla hem de haz 
alma arzusuyla yanıp tutu"an b%r ergen ate"%yle ba#lıdır. A#aca bakar meyvey%, meyveye bakar 
kadını ve ondan alaca#ı hazzı görür. $%%r de g%derek bu duygunun yo#unla"tı#ı ruh hâl%n% yansıt-
ma aracı olur.



 Gecekondusuz kent tahayyülü, modern zamanların "eh%rc%l%k anlayı"ı ve planlama %lkeler% 
do#rultusunda b%r yerle"%m% öngörür. Bu b%r %n"a (yapma) sürec%d%r. Fakat konut dokusu büyük 
ölçüde gecekondulardan olu"an Türk%ye’n%n büyük kentler%nde bu tahayyül, yıkmak üzer%ne ku-
ruludur. Dolayısıyla bu b%r yen%den %n"a (yapma) sürec%d%r. Ekonom%k, sınıfsal, toplumsal, kültü-
rel ve s%yasal sonuçları olan bu süreç, tam da bu nedenle kent nüfusunun büyük b%r bölümünü 
etk%lemekted%r. Bu makalede söz konusu süreç, !stanbul üzer%nden %rdelenmekted%r. 

  kent, gecekondu, pol%t%ka

 V%sual%sat%on of a slum-free c%ty env%sages a hab%tat%on that %s constructed  based on modern-
c%ty understand%ng and plann%ng pr%nc%ples. Th%s %s a process of construct%on. However %n large 
c%t%es of Turkey, where a large number of res%dent%al areas are composed of slums, the process 
of construct%on requ%res demol%t%on of the ex%st%ng slums. Therefore the process of construct%on 
becomes a process of re-construct%on. As th%s process has econom%c, class d%st%nct%on, soc%al, 
cultural and pol%t%cal consequences, %t %nfluences the major%ty of the populat%on of the c%ty. In 
th%s art%cle the ment%oned processes w%ll be d%scussed %n v%ew of Istanbul.
 

 c%ty, slums, pol%t%cs.

 !stanbul’u, gecekondulardan arındırılmı" b%r kent olarak tar%f ya da hayal etmek, son dönem-
de sıkça söz ed%len b%r olgu olarak d%kkat% çek%yor. Özell%kle 1990’lı yılların ortalarından %t%baren 
kent%n yerel yönet%c%ler%, bu e#%l%m% pol%t%k b%r terc%h olarak %n"a etmeye ba"ladılar ve !stanbul 
Büyük"eh%r Beled%yes% ba"ta olmak üzere %lg%l% kurumların yayınlarında bu do#rultuda haber ve 
yorumlar sıklıkla yer almaya ba"ladı. 1997 yılında dönem%n Büyük"eh%r Beled%ye Ba"kanı Recep 
Tayy%p Erdo#an "u de#erlend%rmey% yapmı"tı: “$ehr%n tıbb%, f%z%k%, kültürel yapısını bozan gece-
kondula"ma, dı"arıdan göründü#ü kadar masum de#%ld%r. Gecekondula"ma ranta dayalı haksız 
b%r kazanç kayna#ıdır. Gerek%rse hürr%yet% ba#layıcı ve cezaları arttırıcı tedb%rler%n alınması ge-
rek%r” (!B, Aralık 1997). Bunu tak%p eden b%r d%z% açıklamada görülece#% g%b%, bu görü" sadece o 
günden sonra yapılacak olan gecekonduları de#%l, geçm%"te yapılmı" gecekonduları da kapsı-
yordu ve bunların tamamı ranta dayalı, haksız kazanç kayna#ı olarak tar%f ed%l%yordu. Böylece 
1940’lı yılların sonlarından ber% yasalarda ve basında %"lenen ve kent%n yoksullarının barınma 
%ht%yacıyla %l%"k%lend%r%len (bkz. Gecekondu Kanunu ve B%na Te"v%k Kanunu) ve bu nedenle me"-
ru görülen “mesken meseles%” tez% artık terk ed%l%yordu.
 Kent%n b%r sonrak% beled%ye ba"kanı Al% Müf%t Gürtuna dönem%nde de aynı e#%l%m savunul-
mu"; “düzenl% mekânlar yaratmak” ve “varo"ları modern kente dönü"türmek” (!B, Mart 2004)

1 Bu makale, !stanbul Ün%vers%tes%, S%yasal B%lg%ler Fakültes%’n%n 30. Yıl Etk%nl%kler% kapsamında, 9 Ek%m 2008 tar%h%nde yapılan 
“Kentsel Dönü"üm: !stanbul’da Sosyo Mekansal De#%"%m” ba"lıklı etk%nl%kte sunulan “!stanbul’u Gecekondusuz Dü"ünmek” 
ba"lıklı b%ld%r%n%n kısmen gen%"let%lm%" b%ç%m%d%r.
2 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü sukruaslan93@yahoo.com



%ç%n elde ed%len ba"arılara ve bu çerçevede örnek gecekondu yıkımlarına yer ver%lm%"t%. Gerç% 
% 55’% gecekondulardan olu"tu#u %ç%n !stanbul tal%hs%z b%r kentt% ama Büyük"eh%r Beled%yes% bu 
konuda kararlıydı, “gecekondular !stanbul’un kader% olmaktan çıkacak, kent s%lüet% modern gö-
rünüm kazanacaktı” (!BB, 2003: 28). Çünkü “gecekondula"ma” b%r kentsel sorun olmanın ötes%n-
de aslında kentte ya"adı#ımız b%rçok sorunun kayna#ı durumundaydı (!stanbul,2001:3).
 Beled%ye Ba"kanlı#ı dönem%nde A. Müf%t Gürtuna bu yöndek% pol%t%k terc%h%n% gerekçeler%yle 
ve açık b%ç%mde d%le get%rm%"t%. “!stanbul Dünyanın Kültür Ba"kent% olacak” ba"lıklı yazısında 
“b%z, 25 yıllık planlama yaparak 2023 Konsept% adıyla hayal%m%zdek% !stanbul’u gel%"t%rd%k. 2023 
Yılında Cumhur%yet%m%ze nasıl b%r !stanbul hazırlayaca#ımız, nasıl b%r !stanbul hed%ye edece#%-
m%z% b%lmem%z gerek%r” dem%"t%. Bu ba#lamda “!stanbul’un tepeden tırna#a kadar yen%lenmes%” 
arzusu vurgulanmaktaydı (!stanbul, 2003: 41-43). Gerçekten de bu arzuya uygun olarak üret%lm%" 
projeler, gecekonduları kent mekânından çıkarmayı gerekt%r%yordu ve her beled%ye ba"kanı bu 
durumu vurgulamaya özel b%r önem ver%yordu. N%tek%m Gürtuna’dan sonra beled%ye ba"kanlı-
#ına seç%len Kad%r Topba" da göreve gel%"%n% %zleyen %lk aylarda özell%kle “çarpık kentle"men%n, 
!stanbul’un kader% olmaktan çıkaca#ını vurgulamı"tı (!B, Mayıs 2004).  
 Kent% gecekondulardan tem%zleme ya da gecekondusuz b%r kent yaratma projes%n%n uygulayıcı 
%k% ana aktörü %se merkez% düzeyde TOK! (Toplu Konut !dares%) yerel düzeyde de K!PTA$ olacaktı. 
B%r%, do#rudan Ba"bakanlı#a, d%#er% de !stanbul Büyük"eh%r Beled%ye Ba"kanlı#ına ba#lı olan bu 
%k% kurumun gecekondu konusundak% tutumları, k%m% zaman karar ver%c% aktörler%n söylemler%n% 
b%le gölgede bırakacak kadar dı"layıcıydı. Bunlardan TOK! ba"kanının a#zından d%le get%r%len 
görü"ler, sadece dı"layıcı de#%l, sonuçları bakımından ürkütücüydü; “Gecekondular terörün, 
madde ba#ımlılı#ının, esrar ve ero%n kaçakçılı#ının, kadın satıcılı#ının vb. oda#ıdır” (M%ll%yet, 
Kasım 2007). K!PTA$ %se hemen her konut projes%n% gecekonduya alternat%f olma %dd%ası üzer%ne 
kurmaktaydı. K!PTA$’ın !stanbul’da yaptı#ı ve yapaca#ı konutların mal%yet%, kullanım özell%kler% 
vb. yönünden gecekondula"maya ve gecekonduya nasıl b%r alternat%f oldu#u uzun uzun anlatı-
lıyordu (!B, Ek%m 1996). Hatta !stanbul’da 700.000 gecekondu bulundu#u ve bunların tasf%yes% 
%ç%n 120.000 konuta %ht%yaç oldu#u tesp%t% b%le K!PTA$’ın, gecekonduyu kent mekânından tasf%ye 
etmekte ne kadar kararlı oldu#unu göster%yordu  (!B, Ek%m 1996). 
 Bu e#%l%m bugün de bütünüyle devam etmekted%r. Bütün bu süreçte gecekonduyu kent 
mekânından tem%zlemek %ç%n üret%len pol%t%kalar ve kullanılan d%l “kentsel dönü"üm” kavramsa-
lı %ç%nde oturtulmu" bulunmaktadır. “Kentsel dönü"üm” merkez% %kt%dardan yerel yönet%me, res-
m% ve s%v%l kurumlara kadar, büyük ölçüde bu dönü"üm sürec%nden menfaat% olanlar tarafından 
hararetle savunulan pol%t%k b%r stratej%ye dönü"mü" durumdadır. Fakat asıl öneml%s% merkez% 
%kt%darın ve kent%n yerel yönet%m%n%n kısaca merkez% ve yerel bütün aktörler%n kent% gecekondu-
lardan tem%zlemek %ç%n adeta koal%syon ruhuyla seferber olmu" olmalarıdır. Bu dönemde !stan-
bul Büyük"eh%r Beled%yes% bu %s%mle (Kentsel Dönü"üm ve Yen% Yerle"meler Müdürlü#ü) bünye-
s%nde yen% b%r müdürlük kurarken, merkez% %kt%dar da kısaca “kentsel dönü"üm yasası” olarak 
b%l%nen Dönü"üm Alanları Yasa Tasarısı ve d%#er yasalarla, sürec% merkez% düzeyde örgütlemeye 
çalı"maktadır. Sadece bu kurumlar de#%l, bazı s%v%l toplum örgütler%, bakanlıklar, müste"arlar da 
bu alanda kentsel dönü"ümün önem%n% sıklıkla d%le get%rmekted%rler. Kent, c%dd% b%r dönü"üm 
sorunuyla kar"ı kar"ıya bulunmaktadır.

 !stanbul’u gecekondusuz tahayyül etmen%n, görünür, en azından üç öneml% problem% oldu-
#unu söyleyeb%l%r%z. !lk%, kenttek% gecekondu sayısına %l%"k%n merkez% veya yerel düzeyde b%l%msel 
b%r yöntemle üret%lm%" ver%ler%n bulunmamasıdır. Bu sadece bugün %ç%n de#%l, geçm%" %ç%n de 
böyled%r. Gecekondu sayısına %l%"k%n ver%ler%n olmaması neden%yle, hang% konut türünün gece-
kondu sayıldı#ı da aslında çok net de#%ld%r. !lg%l% yasalardak% gecekondu tanımına göre yasal %z%n 
alınmadan ve ba"kasının araz%s% üzer%ne yapılmı" tek katlı yapılar gecekondu sayılab%lece#% g%b%, 
aynı durumda %n"a ed%lm%" b%rkaç katlı yapılar da gecekondu sayılab%l%r. Dolayısıyla gecekon-
dunun tasf%yes%n% amaçlayan pol%t%kaların muhataplarına %l%"k%n sınırlar hem n%tel%ksel hem de 



n%cel%ksel bakımdan çok bell% de#%ld%r.
 D%#er b%r sorun, hak%m anlatıda gecekondunun kent mekânına dah%l olma b%ç%mler% %le bugün 
kentsel mekândan tasf%ye ed%lme süreçler% arasındak% %l%"k%n%n ekonom%k ve toplumsal ba#lamı 
büyük ölçüde dı"arıda bırakılarak anlatılmasıdır. Gerçekte bu süreçte etk%l% olan b%r d%z% faktör 
ve rol oynayan b%r d%z% aktör sözkonusudur ve bunlardan sadece göç yoluyla gelenler% öne çıka-
ran ve sorumlulu#u onlara yükleyen sorunlu b%r yakla"ım ben%msenm%" gözükmekted%r. Oysa bu 
%k%s% arasındak% %l%"k%, gecekonduya yönel%k olarak ben%msenen pol%t%kaların tutarlılı#ı bakımın-
dan son derece öneml%d%r.
 Üçüncü ve son olarak, gecekondunun kent mekânından tasf%ye ed%lmes% projeler%n%n me"-
ru%yet sorunudur. Bu projeler%n üret%ld%#% s%yasal ortamın d%l%ne ve k%m% örneklerde uygulanma 
b%ç%mler%ne baktı#ımızda toplumsal kaygıların, estet%k kaygılar ve rant arayı"larına kurban ed%l-
d%#%n% görmektey%z. Bu durum projeler%n me"ru%yet%ne %l%"k%n tartı"malara yol açmı"tır. Kısaca bu 
üç öneml% probleme bakab%l%r%z.

 !stanbul’da gecekondula"ma sürec%n%n genell%kle 1940’lı yıllarda ba"ladı#ı çe"%tl% ara"tırma-
larda d%le get%r%lm%"t%r (Akçay, 1974). O yıllara a%t gecekondu sayısına %l%"k%n net b%lg%ler olmasa 
da 1940’lı yılların sonlarında !stanbul’da b%rkaç b%n gecekondunun bulundu#u basında yer al-
mı"tı (Hürr%yet, 19 A#ustos 1948). Bunların büyük bölümü Zeyt%nburnu Kazlıçe"me’deyd% (Sön-
mez, 1996). Oysa Zeyt%nburnu bölges%, 1946 yılına gelene dek bo" araz%yd%. O yıldan ba"layarak 
hızla gecekondularla dolmaya ba"lamı"; 1950’l% yılların ba"larında do#uda Fat%h, batıda Bakır-
köy %lçeler%n%n arasında gel%"erek 30.07.1953 yılında bucak statüsü almı"tı.  1955 nüfus sayımında 
nüfusu 17.585’e ula"mı" ve 01.09.1957 tar%h%nde 7033 sayılı yasa %le !stanbul’un 14. %lçes% olarak 
%lan ed%lm%"t% (Akçay, 1974: 13-16). 
 B%r gecekondu mahalles%n%n bu hızla enformelden formele geç%"% aslında gecekondula"ma-
nın kent merkez%ndek% yayılma olanak ve olasılıklarını göstermes% açısından ö#ret%c%d%r. N%te-
k%m kent%n gecekonduyla tanı"masının üzer%nden daha b%rkaç yıl geçmes%ne kar"ın 1951 yılında 
!stanbul’da gecekondu sayısı 8500’e ula"mı"tı (Erg%nöz, 2002: 35). Sayı o kadar hızla artıyordu 
k% 1960’ların ba"ında !stanbul’dak% konutların yakla"ık % 40’ı gecekondulardan olu"maktaydı 
(Karpat, 2003: 33) ve bu tür mahallelerde kent nüfusunun yakla"ık % 45.02’s% ya"ıyordu (Karpat, 
2003: 110). !stanbul’da bu artı" e#%l%m% 1960’lı yıllar boyunca de#%"mem%", gecekondu sayısı 1968 
yılında 120.000’e ula"mı"tı. Z%yao#lu’nun vurguladı#ı g%b% !st%nye, Tarabya g%b% Bo#az ba#lantı 
yolarının ortasında refüjler b%le, yer yer g%zl%ce sökülerek, güzergahın %k% tarafına g%r%" yolları 
açılmı"; gecekondu tac%rler% sank% Beled%ye veya Karayolları’nın fen %"ler% mensupları %m%" g%b%, 
buldozer, grayder get%rerek çalı"mı"lardı. Bu sebeple gecekondularda oturanların nüfusu yarım 
m%lyonu a"mı"tı (Z%yao#lu, 1971: 748-749).
 !stanbul’dak% gecekonduların, fabr%kalara yakın yerlerde %n"ası, sadece konut sah%pler%n%n 
de#%l, mal%yetler% m%n%muma dü"ürmek %steyen %"verenler%n de te"v%k ed%c% tutumuyla gerçekle"-
m%"t%r. Ayrıca yerel ve merkez% yönet%m% tems%l edenler%n gecekonducularla %l%"k%ler% de bu süre-
ce destek sa#layıcı n%tel%kte olmu"tur. Yerel yönet%c%ler k%m% zaman gecekonducular tarafından 
“sevg% sel%yle kar"ılanmakta”, bazen ger%l%mler ön plana çıkmaktadır. Mesela Kazlıçe"me gece-
konducularının yaptı#ı b%r cam%n%n açılı"ı, Türk Anıtlar Derne#% ba"kanı tarafından yapılmı"tır 
($enyapılı, 2006: 195-197).   
 Kenttek% gecekondula"ma e#%l%m%, bu sorunu çözme amacıyla çıkarılan 775 sayılı Gecekon-
du Yasasıyla da engellenemem%"t%. Z%ra !stanbul dı"arıdan sürekl% göç almaktaydı. 1958-63 yıl-
ları arasında !stanbul’a 238.000 k%"% akın etm%"t% (M%ll%yet, 9 Aralık 1963). Bu dönemde kenttek% 
gecekondu sayısına %l%"k%n b%lg%ler b%rb%r%nden oldukça farklıydı. Kanunun çıktı#ı 1966 yılında 
!stanbul’da 80.000 gecekondunun bulundu#u tahm%n ed%l%yordu (Arıba",1973:131) Ama aynı 
döneme %l%"k%n 1960-65 yılları arasında !stanbul’da 200.000 gecekondu yapıldı#ı b%lg%s% de ba-
sında yer almı"tı (Hürr%yet, 18 Temmuz 1966). Y%ne o günlerde Cumhurba"kanı Cevdet Sunay’a 
!stanbul’la %lg%l% ver%len br%f%ngde kenttek% gecekondu sayısının 150.000 dolayında oldu#u be-



l%rt%lm%"t% (Hürr%yet, 27 Temmuz 1966). Buna kar"ılık o dönem%n !mar ve !skan Bakanı Haldun 
Mente"o#lu’un verd%#% b%lg%ye göre “!stanbul’da 130.000 gecekonduda 660.000 vatanda" ya"ıyor-
du (Hürr%yet, 27 Temmuz 1966). Bütün bu b%lg%ler yerel ya da merkez% düzeyde kamu yönet%c%ler% 
tarafından d%le get%r%l%yordu. Demek k% kamunun kend% %ç%nde b%le bu konuda ver%lere dayalı b%r 
f%k%r b%rl%#% yoktu.
 Böylece 1948 yılında 700.000 olan !stanbul nüfusu 1970’l% yılların ba"ında 3 m%lyonu a"mı"-
tı (Atabey, 1973:77). O yıllarda !stanbul Beled%yes% Mesken Müdürü olarak görev yapan Kemal 
Arıba"’ın verd%#% b%lg%ye göre !stanbul’da 120.000’e yakın gecekondu bulunmakta ve b%r m%lyo-
na yakla"an nüfus da gecekondularda oturmaktaydı. !stanbul’da her yıl, 40.000- 50.000 k%"%-
y% barındırab%lecek kadar 9.000 ya da 10.000 gecekondu yapılıyordu (Arıba", 1973: 83-85). Aynı 
müdürlü#ün sonradan yaptı#ı b%r çalı"maya göre %se 1972 yılı ba"larında !stanbul’da gecekondu 
sayısı yakla"ık 195.000’e ula"mı"tı (!BB, 2003: 13).
 Karpat’ın, 1976 yılında !stanbul’un üç mahalles%nde (H%sarüstü, Baltal%manı ve Celalett%n 
Pa"a) yaptı#ı ara"tırmanın sonuçlarından görülece#% g%b%, 1970’l% yılların ortalarına gel%nceye 
dek, gecekondu mahalleler%n%n d%nam%#%n% esas olarak kırsal alan ya da !stanbul dı"ından gelen 
göçmenler olu"turuyordu. Üstel%k göçmenler%n geld%kler% bölgeler de Karaden%z’den Akden%z’e, 
do#u Anadolu’dan Batıya kadar çe"%tl%l%k göster%yordu (Karpat, 2003: 125).
 B%r d%#er olgu da gecekondularda ya"ayanların ço#unlukla sanay% tes%sler%nde çalı"an alt gel%r 
gruplarına mensup k%"%ler olmasıydı. !stanbul’da sanay% faal%yetler%n%n araz%ler%ne g%rd%#%, ya da 
yakla"tı#ı köy yerle"meler%nde gecekonduların ço#aldı#ı gözlen%yordu. Örne#%n, 1970’l% yılların 
sonunda sanay% sayımına göre Türk%ye’de 9009 adet büyük sanay% (10 ve daha fazla %"ç% çalı"tı-
ran) kurulu"u vardı. Bunun 4045’% (% 44,9’u) !stanbul’da bulunuyordu. Sanay% gecekondu %l%"k%-
s% her yönüyle gözleneb%l%yordu (Tümertek%n, 1997: 74-75).
 1960’da bütün ülkede 250 b%n gecekonduda 1.5 m%lyon k%"% ya"ıyordu ve bunlar toplam kentl% 
nüfusun % 18’%n% olu"turuyordu. Oysa bu sayı hızla artacak ve 1980 yılında sayıları 1 m%lyon 250 
b%ne ula"an gecekondularda 6.5 m%lyondan fazla yurtta"ımız oturacaktı. Bu %se, kentl% nüfusun 
yakla"ık yarısı demekt%. !stanbul tek ba"ına Türk%ye’dek% gecekondu nüfusunun üçte b%r%nden 
fazlasını barındırmaktaydı. 1980’l% yılların ba"ında !stanbul’da gecekondularda ya"ayanların 
oranı % 50’ y% rahatlıkla geçm%" durumdaydı (Kele", Ünsal, 1982: 50).
 1982 yılında !stanbul’da MGK genelges% uyarınca yapılan ara"tırma ve sayıma göre 130.182 
gecekondu ve 117.263 yasal olmayan yapı saptanmı"tı. Ancak MGK Ba"kanı Kenan Evren, bu sa-
yının gerçe#% yansıtmadı#ını dü"ünüyordu. Evren’e göre sadece !stanbul’da 450.000 gecekondu 
bulunmaktaydı. Yetk%l%ler de bu durumda ara"tırmaya devam edecekler%n% bel%rtm%"lerd% (M%ll%-
yet, 26 Ocak 1983).
 90’lı yıllara geld%#%m%zde sözkonusu e#%l%m%n de#%"med%#%n% görmektey%z. !stanbul Val%l%#%n%n 
1992 yılında olu"turdu#u ver%lere göre kentte ruhsatlı konut sayısı 850 b%n, %mar afları %le yasal-
la"an konut sayısı 750 b%n ve gecekondu sayısı 400 b%n kadardı. Gecekonduların % 51’% tek katlı, 
% 31’% %k% katlı ve % 18’% de üç katlı yapılardan olu"maktadır (Sönmez, 1994: 32). !stanbul Büyük-
"eh%r Beled%yes% yayınlarına göre kentte 700.000 gecekondu bulunmaktaydı (!B, Ek%m 1996). 
 2000’l% yıllarda %se !stanbul Büyük"eh%r Beled%yes% Mesken ve Gecekondu !"ler% Müdürlü-
#ü ver%ler%ne göre %se kentte 257.904 gecekondu bulunuyordu ve buralarda 1.262.754 k%"% ya"a-
maktaydı (!BB, 2003: 46). Bu durum kent%n yüzde 55’%n%n gecekondu alanlarından olu"tu#unu 
göstermekteyd%. Fakat !stanbul Büyük"eh%r Beled%yes%’n%n aynı raporunda çel%"k%l% b%lg%ler yer 
almaktaydı. Örne#%n raporun b%r ba"ka bölümünde “!stanbul’da yakla"ık 600.000 gecekondu 
oldu#u sanılmaktadır” den%l%yordu (!BB, 2003: 95). Y%ne de bu raporun, kurulu"undan bugüne 
kadar !stanbul Büyük"eh%r Beled%yes%’n%n kenttek% konut sto#u ve gecekondu sayısına %l%"k%n en 
kapsamlı belge oldu#unu söyleyeb%l%r%z (bkz. Ek:1-2-3).

 Türk%ye’de ve onun en öneml% parçası olarak !stanbul’da, sadece gecekondu sayısına %l%"k%n 
de#%l, gecekondunun kent mekânına dah%l olma b%ç%mler%yle %lg%l% üret%lm%" b%lg%ler%n de tutarlı 



ve do#ru b%r b%ç%mde ortaya konuldu#u söylenemez. Bu konuyla %lg%l% b%lg%ler aslında kentsel 
b%r sorun olarak gecekondula"manın en öneml% aktörler%n% dı"arıda bırakmakta; dolayısıyla so-
rumlulu#un payla"tırılmasında e"%ts%z n%tel%kler %çermekted%r. Bu nedenle gecekondula"ma sü-
rec%ne, özell%kle kamunun ve yerel yönet%c%ler%n rolünü de %çeren bütün boyutlarıyla bakmak 
gerekmekted%r. Bu ba#lamda b%rkaç olgunun altını ç%zeb%l%r%z.
 B%r%nc%s%, gecekondula"manın tet%kley%c% unsurlarından b%r%s%n%n sanay%n%n kenttek% yer seç%-
m% ve yerle"me b%ç%m% oldu#unu söyleyeb%l%r%z. Sanay%n%n kentte yer seçme b%ç%m%n%n b%le aslında 
formel kurallar %ç%nde %"lemed%#%n% vurgulamamız gerek%yor. Gerçekte kentte sanay% planları ya-
pılmakla b%rl%kte sanay% kurulu"larının yerle"meler% ço#u kez gündel%k kurallar ve arayı"lar %ç%n-
de cereyan etm%"t%r. Ülken%n önde gelen sanay%c%ler%nden b%r%n%n sözler% bu duruma %"aret ed%yor: 
Sanay% türünü seçerken, bacası havayı bozar mı, suyu den%z% k%rlet%r m%, artı#ı b%tk%ler% kurutur 
mu g%b% "eyler%n %ncelenmes% gerekece#%n% b%lm%yorduk. K%mse b%ze bunlardan söz etmed%. Fabr%-
kalarımıza yer ararken sanay%le"men%n özlem% ve heyecanı %ç%nde, bu tes%sler% en kıymetl% yerlere 
kurmaya çalı"ıyorduk.” (!SK!, 1998: 24). 
 Sanay% kurulu"larının kent mekânına yerle"me ve gel%"me sürec% gecekondu mahalleler%n%n 
%n"asını tet%kleyen b%r %"lev görmü"tür. Kent%n her %k% yakasında yerle"en sanay% kurulu"larının 
kısa sürede çevres%nde nasıl b%r yerle"me serüven% do#urdu#unu bu sebep sonuç %l%"k%s% %ç%nde 
kavrayab%l%yoruz. Bu konu kent%n genel%n% kapsayacak "ek%lde çok sayıda örnekle ve ayrıntılı 
olarak %"lenm%"t%r (Tümertek%n, 1997). Ayrıca yerel düzeyde sanay%le"me sürec% %le gecekondu 
mahalleler%n%n üret%m% arasındak% do#rudan %l%"k%ye %"aret eden ara"tırmalar da bulunmaktadır 
(Yakar vd., 2000). Gecekondula"ma sürec%n%n sanay%c%ler tarafından %", üret%m ve konut %l%"k%s% 
yönünden mal%yetler% m%n%mum düzeye dü"ürdü#ü %ç%n desteklend%#% de ba"ka b%r vak’adır ($en-
yapılı,2004). Gecekondula"manın, sanay%le"men%n do#rudan sonucu oldu#u gerçe#% kamu gö-
revl%ler%n%n de#erlend%rmeler%ne konu olmu"tur. !stanbul’da Saraçhane Geç%d%’n%n açılı" tören% 
sırasında !stanbul Beled%yes% !mar ve Planlama Müdürü Erdo#an Celasun, “plansız sanay%le"me 
yüzünden !stanbul’un etrafını saran fabr%kaların c%dd% b%r gecekondu problem% yarattı#ını söy-
lem%" ve gecekondu problem%n%n hall% %ç%n fabr%ka %n"aatının kısıtlanması gerekt%#%” yönünde 
öner%lerde bulunmu"tur (Hürr%yet, 29 Temmuz 1966).
 !k%nc%s%, gecekonduların kent mekânına dah%l olma b%ç%mler% sanıldı#ı g%b% göç yoluyla kente 
gelen her b%r b%rey veya a%len%n, kent%n herhang% b%r bölges%nde herhang% b%r yer% çev%rerek oraya 
kend% gecekondusunu yapması b%ç%m%nde gerçekle"mem%"t%r. Bu "ek%lde yerle"me örnekler% ol-
makla b%rl%kte bu, b%rden fazla aktörün %"%n %ç%ne g%rd%#% karma"ık b%r süreçt%r. Yerel dayanı"ma 
a#ları, akrabalık ve hem"ehr% %l%"k%ler% vb. faktörler%n de etk%led%#% bu süreçte asıl altı ç%z%lmes% 
gereken husus, bunun büyük ölçüde b%r t%car% %l%"k% olarak cereyan etm%" olmasıdır. Gecekondu-
cular gerçekte gecekondu t%caret%n%n yapıldı#ı bu p%yasanın tüket%c%ler% olmaktan öteye geçeme-
m%"; gecekondu yaptıkları arsaları spekülatörlerden parayla satın almı"lardır. Daha 1948 yılında 
!stanbul’un bazı semtler%nde arsa kapatıp satan ya da kapattıkları arsalar üzer%nde gecekon-
du yaparak satan spekülatörler%n türed%#% yönünde haberler basında yer almı"tır (Hürr%yet, 20 
A#ustos 1948). Sonrak% yıllarda DPT’n%n b%r ara"tırmasında %"aret ed%ld%#% g%b%, gecekonduların 
% 56’sı, üzer%nde konut yaptıkları arsaları ba"kalarından kanunlara aykırı olarak, gayrımenkul 
satı" vaad% g%b% %"lemlere dayalı olarak devralınıp yapılmı"tır. % 19’u da kom%syoncudan aldı#ını 
bel%rtm%"t%r. Bu durum bazı k%"% ve k%"%ler%n; haz%ne, beled%ye, özel %dare, vakıf, orman g%b% ku-
rum, kurulu" ve k%"%lere a%t araz%ler% satarak haksız kazanç sa#ladı#ını ortaya koyuyor (Sönmez, 
1994: 33). 
 Bu durum kent çapında arsa spekülatörler%n%n çok rahat hareket ett%kler%n% göstermekted%r. 
Ayrıca sözkonusu spekülatörler%n genell%kle bulundukları yerde %n"aat malzemeler% satan, b%r 
bölümü yerel yönet%c%lerle spor kulüpler%nde, dernek ya da benzer% kurulu"larda b%r arada bu-
lunan k%"%lerd%r. Irmak’ın Ka#ıthane örne#% üzer%nden bel%rtt%#% g%b% kamu araz%s%n% satan aktör-
lerden b%r% aynı zamanda Beled%ye Ba"kanı %le Ka#ıthane Spor Kulübü’nde b%rl%kte çalı"mı"tır (Ir-
mak, 2004:37). Bu temaslar b%r yönüyle kamu araz%s% üzer%nden üret%len rantların payla"tırıldı#ı 
b%r %l%"k%ler a#ına %"aret eder. Gecekondu yapan ve ço#u %"ç% ve yoksul olan k%"%ler bu karma"ık 
p%yasanın tüket%c%ler%d%r. !lerleyen yıllarda arsa f%yatları ba"ta olmak üzere gecekondu mal%yetle-



r%nde görülen öneml% artı"lar,  bu kes%m% de olu"turan b%rçok dar gel%rl%, yoksul a%leye gecekondu 
yapma yolunu f%%len kapatmı"tır (Kele", Ünsal, 1982: 50).
 Üçüncüsü, kurumsal ve b%reysel olarak kamu yönet%m% ve yerel yönet%c%ler%n bu süreçtek% 
roller%n% de yerl% yer%ne oturtmak gerek%r. Kamunun bu süreçtek% rolü, b%rkaç farklı çerçeveden 
de#erlend%r%leb%l%r. Bu ba#lamda en d%kkat çek%c% husus, gecekondula"ma olgusunun aslında b%r 
mesken sorunu olarak de#erlend%r%lmes%ne uygun olarak, kamunun, yaygınla"an gecekondula"-
mayı yan etk%ler% olsa da mesken sorununun çözümüne katkısı olan b%r gel%"me olarak görmes% 
ve buna yo#un b%r tepk% göstermemes%d%r. Bu gerçek, 1940’lı yılların sonlarındak% hükümetler 
tarafından bu "ek%lde tesp%t ed%lm%"; resm% met%nlerde bu durumu anlatmak üzere “mesken 
buhranı”na %"aret ed%lm%"t%r (Vatan gazetes%, 15 Haz%ran 1948). Sorun bu "ek%lde tar%f ed%ld%#% 
%ç%n kamu, konut üret%m%n% öngören pol%t%k terc%hler%n yanısıra haz%ne araz%s% üzer%ne yapılmı" 
gecekonduların, %ç%nde oturanlara satılmasını öngören pol%t%ka ve projeler üretm%"t%r (Hürr%yet, 
19 A#ustos 1948).
 Kamunun bu konuyla %lg%l% gel%"t%rd%#% ve kısm% de#%"%kl%klerle b%rl%kte 1980’l% yıllara kadar 
devam eden bu pol%t%k terc%h, temelde gecekondu mahalleler%n% yasalla"tırmak ve yen% konut 
bölgeler% olu"turmak g%b% %k% öneml% unsuru %çer%yordu. Dolayısıyla kamunun tutumunu, aslında 
“görünmez araz% pol%t%kası” (Kurtulu", 2007: 74) olarak tanımlamak da mümkündür. Bu süreçte 
tanık olunan pol%t%k prat%kler g%b% çıkarılan yasalar da mesken ya da daha do#rudan %fadeyle 
gecekondu meseles%ne %l%"k%nd%r. Örne#%n 1953 yılında çıkarılan “B%na Yapımını Te"v%k Kanunu” 
gerçekte b%r gecekondu kanunu olarak algılanmı"tı. Cumhur%yet Gazetes%, TBMM’n%n bu kararını,  
“gecekondu %"%n% halledecek kanun” (30 Temmuz 1953), Hürr%yet Gazetes% de “Mecl%s Gecekondu-
lar Kanununu Kabul Ett%” (23 Temmuz 1953) ba"lıklarıyla verm%"lerd%r. 1960’lı yıllarda gecekondu 
mahalleler%ne, kamu h%zmetler%n%n götürülmes% yönünde de bütçeden öneml% m%ktarlarda pay 
ayrılmı"tı. Gazeteler, !mar !skan Bakanı Haldun Mente"o#lu’nun b%r gecekondu mahalles% olan 
Gültepe’de yaptı#ı basın toplantısındak% sözler%ne dayanarak,  hükümet%n gecekondu bölgeler%-
ne kamu h%zmet% götürmek %ç%n b%r bütçe olu"turdu#unu, bununla 1967 yılı sonuna kadar bütün 
gecekonduların modern hâle get%r%lerek sah%pler%ne tapuların ver%lece#% b%lg%s%ne yer verm%"ler-
d%r (Hürr%yet, 28 Temmuz 1966). Bu pol%t%kanın ayrıntıları 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda da 
yer almı"tır.
 Bu çerçevede gel%"me gösteren kamu pol%t%kaları gecekondu mahalleler%n%n yasalla"tırılma-
sını gerekt%r%yordu. Bu türden gecekondu mahalleler%n%n olu"umunu %zleyen dönemlerde bura-
larda kurulan “Güzelle"t%rme Dernekler%” y%ne kamu tarafından kabul ed%lm%", onaylanmı" ve 
hatta bu dernekler%n b%r kısmının açılı"ına kamu yönet%c%ler% de katılmı"tır ($enyapılı, 2004). 
Bu "ek%lde mahalleler kısa sürede yasalla"mı" ve kamu h%zmetler%yle tanı"mı"lardır. Gecekondu 
mahalleler%n%n her b%r%n%n yasalla"tırılması de#%"%k zamanlarda gerçekle"m%"; b%nlerce nüfus ve 
gecekondudan olu"an mahalleler kısa süre %ç%nde bucak ya da %lçe olarak kentsel s%stemde yer 
almaya ba"lamı"lardır (Sönmez,1996).
 Kamunun bu süreçtek% rolünü, gecekondu yıkımlarında da gözlemlemek mümkündür. Bütün 
bu süreçte, kamu araz%ler% dı"ında %n"a ed%lm%" gecekondular yıkılmakla b%rl%kte, kamu araz%s% 
üzer%ndek% gecekondular genell%kle bu türden yıkıcı müdahaleler%n dı"ında kalmı"lardır. Sadece 
1970’l% yıllarda pol%t%k k%ml%#%yle b%l%nen ve s%stem %ç%n tehd%t ed%c% n%tel%kler gösteren gecekondu 
mahalleler%ne kar"ı bu b%ç%m%yle sert müdahalede bulunulmu"tur. B%r öneml% olguya daha %"aret 
edel%m. Bu dönemde gecekondula"maya %l%"k%n olarak %kt%darın pol%t%kaları ço#unlukla aydınlar 
tarafından ele"t%r%lm%"t%r. Aynı "ek%lde 1980’l% yıllarda da ve %mar aflarını konu ed%nen yasalar da 
aydınlar tarafından basın toplantıları ya da gazetelerdek% kö"e yazılarında ele"t%r%lm%"t%r (M%ll%-
yet, 11 Ocak 1983). 
 Kamunun 1980’l% yıllarda gel%"t%rd%#% pol%t%kalar çerçeves%nde yapılan "ey %se bütün bu enfor-
mel %l%"k%ler a#ının, merkez% düzeyde müdahale %le yasalla"tırılmasıdır. 1983 yılında çıkarılan ve 
!mar A&ı Yasası olarak b%l%nen 2805 sayılı yasa ve 1984 yılında çıkarılan 2981 sayılı yasa %le o dö-
neme kadar yapılmı" olan gecekondular %ç%n, sah%pler%ne, yasal gerekl%l%kler% yer%ne get%rd%kler% 
takd%rde Tapu Tahs%s Belges% ver%lmes% öngörülmü"tür. Sözkonusu yasal gerekl%l%klerden b%r% de 
d%#er masrafların yanı sıra her gecekondu sah%b%n%n 2.000 TL parayı %lg%l% beled%yen%n hesabına 



yatırmasıdır. Ba"ka b%r dey%"le gecekonducular, bu kez do#rudan devlete para ödeyerek aslında 
arsalarını %k%nc% kez satın almı"lardır (bkz. 2981 Sayılı Yasa).
 Gecekonduların yasalla"tırılması ve sa#lanan %mar haklarıyla yen% yapılara dönü"mes% sü-
rec% olarak n%teleyeb%lece#%m%z 1980’l% yılların %lk dönem%nde asker% yönet%m%n baskısı sonucu 
gecekondu yapımında yava"lama görülse de (M%ll%yet, 29 Ocak 1983) kent%n k%m% bölgeler%nde 
yen% gecekondu alanları %n"a ed%lm%"t%r. Bu dönemde !stanbul Büyük"eh%r Beled%yes% Ba"kanı 
gecekondu mahalleler%ne su ve elektr%k h%zmetler% götürülmes%n% kamu yararı gerekçes%yle sa-
vunmu"tur. Sözen’e göre bu mahallelerde zaten kaçak elektr%k ve su kullanılmaktadır ve h%çb%r 
bedel ödenmed%#% %ç%n bu durum kamuya büyük b%r yük get%rmekted%r. Dolayısıyla bu “kaçaklık” 
durumunu yasalla"tırmak mal% açıdan kamu üzer%ndek% yükü haf%fletmeye olanak sa#lamakta-
dır. Üstel%k kente göç ed%lmes%ne yol açan nedenlere yönel%k köklü önlemler alınmadan sadece 
sonuçlarıyla u#ra"mak, ayrımcılıktan ve halkın b%r bölümünü cezalandırmaktan ba"ka b%r %"e 
yaramamaktadır (Sözen, 1992: 12-18).
 !stanbul Büyük"eh%r Beled%yes% Ba"kanı Nurett%n Sözen’%n de#erlend%rmeler% ve kend% döne-
m%ndek% s%yasal prat%kler, gecekonduya %l%"k%n kapsayıcı pol%t%kanın etk%l% oldu#u bütün bu süre-
c%n aslında son örne#%d%r. Bundan sonra konuya %l%"k%n pol%t%k terc%hler de#%"ecek; gecekondu ve 
gecekonduluya kar"ı sadece yen% de#%l aynı zamanda sert ve dı"layıcı b%r d%l hak%m hâle gelecek-
t%r.
 B%r bütün olarak bu döneme baktı#ımızda !stanbul’dak% gecekondula"ma serüven%n%n olduk-
ça karma"ık ve farklı rol ve aktörler%n devreye g%rd%#% b%r süreç oldu#u görülüyor. Dolayısıyla 
bunlardan sadece “gecekondu sah%pler%” olarak n%telenen kes%m%n öne çıkarıldı#ı ve b%r bakıma 
bütün bu sürec%n sorumlusu olarak n%telend%r%ld%#% b%r yakla"ım objekt%f de#%ld%r ve me"ru%yet% 
tartı"malıdır.

 Kent% gecekondulardan tem%zleme projeler%n%n en sorunlu yanlarından b%r%s% de toplumsal 
kaygıların yeter%nce göz önüne alınmaması oldu#u söyleneb%l%r. Kentsel dönü"üm projeler%ne 
da%r üret%len d%l ve pol%t%kalara bakıldı#ında toplumsal kaygıların genell%kle estet%k ve s%yasal 
kaygıların gölges%nde kaldı#ı görülmekted%r. Z%ra bu d%l ve pol%t%kaların ortak noktası “"ehr% gü-
zelle"t%rmek”, “çarpık kentle"mey% ortadan kaldırmak”, “düzenl% mekânlar yaratmak”, g%b% daha 
çok f%z%k% ko"ullara, estet%k kaygılara %"aret etmekted%r.
 Bunun yanısıra b%r ölçüde estet%k kaygıları çevreleyen s%yasal kaygıların da etk%l% oldu#u göz-
leneb%lmekted%r. Bu türden kaygıların ortak d%l% %se 1980’l% yıllardan bu yana adım adım %n"a 
ed%len “b%r dünya "ehr% yaratmak”, “küresel b%r kent %n"a etmek”, “kültür ve tur%zm kent% yarat-
mak”, “Avrupa kültür ba"kent% olmak” (Öktem, 2006: 56-57) g%b% daha çok ekonom%k ve s%yas% 
hedeflere %"aret etmekted%r.
 Dolayısıyla her %k% durumda da kent%n, küresel %ht%yaçların bel%rled%#% ekonom%k, s%yasal ve 
estet%k çerçevede yen%den %n"a ed%lmes% gerekt%#% vurgulanmaktadır.
 Burada yeter%nce göz önüne alınmayan husus %se bu de#%"%m ve yen%den yaratma sürec%n%n, 
kent%n sosyal dokusuna yönel%k etk%ler%d%r. Oysa bu konuda üret%len pol%t%ka ve projeler%n daha 
"%md%den kent%n sosyal dokusunda ted%rg%nl%k yaratacak düzeyde parçalanmaya yol açtı#ı göz-
leneb%l%yor. Esk% kent merkezler%n% soylula"tırma yoluyla gerçekle"t%r%len “ayrı"tırma” ve “kent%n 
dı"ına atma” g%b% prat%kler%n ($en, 2005: 146) yanı sıra, gecekondu mahalleler%ne yönel%k proje-
ler aracılı#ıyla da özell%kle buralardak% yoksul kes%mler ve k%racılar %ç%n açıkta kalma ve açıkta 
bırakılma g%b% sonuçlara yol açtı#ını görmektey%z. Bu ba#lamda !stanbul, Eyüp !lçes% Güzeltepe 
Mahalles%nde k%racı olarak oturdukları gecekonduları yıkılınca kent%n ortasında açıkta kalan 
dokuz a%leden 32 k%"%n%n mahalledek% otobüs dura#ına sı#ındıklarını ve b%r süre burada ya"amak 
zorunda kaldıklarını hatırlayab%l%r%z (Sabah, 15 Eylül 2005). Aynı "ek%lde yakın zamanlarda Kü-
çükçekmece Beled%yes% so#uk kı" dönem%n%n tam ar%fes%ndeyken Ayazma`da kulübe/çadır ben-
zer% mekânlarda hak sah%pl%#% mücadeles%n% sürdüren 18 a%lede 77 k%"%y% ya"adıkları yerlerden 
çıkararak açıkta bırakmı"tı (B%rgün, 21 Kasım 2008). Bunun g%b% b%r d%z% örnek sayılab%l%r. D%#er 



yandan gecekondu yıkımları büyük ölçüde ger%l%mlere ve kar"ı koyu"lara yol açmakta; Pend%k 
örne#%nde oldu#u g%b% (Yen% $afak, 28 Ek%m 2004) b%rçok yerde çatı"malara yol açmaktadır.
 Kentsel dönü"üm adı altında gel%"t%r%len ve gecekonduları kent mekânından tem%zlemey% ön-
gören projeler%n b%r kar"ı örgütlenmeye yol açtı#ını de vurgulamamız gerek%r. Bu ba#lamda 24 
mahallen%n kend% %ç%nde dernek kurması ve bu dernekler%n !stanbul Mahalle Dernekler% Platfor-
mu (!MDP), Kent Hareketler% g%b% %s%mler altında b%r araya gelerek, gecekondusuz kent tahayyü-
lünün yarattı#ı ve yarataca#ı sosyal yıkımlara kar"ı mücadele edece#%n% beyan etmes% de d%kkate 
de#er b%r gel%"med%r. Bu platform, kentsel dönü"üm projeler%ne kar"ı hukuk% ve f%%l% b%r d%z% mü-
cadele aracı üretmekte; dava açmakta, projelere %t%raz etmekte, basın toplantıları, sempozyum 
ve k%tlesel eylemler düzenlemekted%r (bkz. 2007 sempozyum). Dolayısıyla gecekondusuz kent ve 
kentsel dönü"üm projeler% %ç%n sözkonusu olan durum esas olarak b%r me"ru%yet problem%d%r. 
 D%#er yandan kentsel mekâna yukarıdan ve “yasal” müdahale, buralarda ya"amlarını sür-
dürmekte olan m%lyonlarca %nsanın, toplumsal prof%l%ne da%r b%lg%lerden de, onların beklent%le-
r%nden de büyük ölçüde habers%z ya da %lg%s%z gözüküyor. Bundan dolayıdır k% b%r kar"ı tepk% ve 
d%renme hâl% %ç%n uygun ko"ulları da üret%yor. Bunun da yen% b%r kentsel ger%l%me neden oldu#u-
nu gözlemlemek mümkündür. 

 Sonuç olarak gecekondusuz kent tahayyülünün ya da kent% gecekondusuz resmetmen%n 
1980’l% yıllardan bu yana g%derek daha bel%rg%n b%ç%mde toplumsal kar"ılı#ını bulan neol%beral 
pol%t%ka ve prat%kler%n b%r devamı ve tamamlayıcısı oldu#unu görmektey%z. Bu ba#lamda %n"a 
ed%len pol%t%kaların tutarlılıktan, sa#lam ver%lerden ve toplumsal kaygılardan uzak oldu#u açık 
b%r b%ç%mde gözleneb%l%yor.
 N%tek%m gecekondusuz !stanbul’un resmed%lme b%ç%m%ne %l%"k%n %k% örnek ve ödüllü projey% 
anımsayab%l%r%z: Küçükçekmece ve Kartal Kentsel Dönü"üm Projeler%. Bu projelerde aslında ken-
t%n ço#ul k%ml%#%n%n kayboldu#u görülüyor. Göster%len kent, mar%naları, %" kuleler%, yat l%manla-
rı, %" ve t%caret merkezler%yle, sadece f%z%k% b%rer mekân olarak gecekonduların de#%l, toplumsal 
olarak “alttak%ler%n” de görünmez oldukları b%r kent% anlatıyor b%zlere. Gerçekten gecekondusuz 
!stanbul, alttak%ler%n, konutlarıyla b%rl%kte gözden ve gönülden çıkarılmalarını öngörüyor. Göze 
ho" gel%r m% b%lemem ama %nsan% olmadı#ı kes%n.
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Karadut

*

 B%l%nd%#% üzere duygu ve dü"ünceler%n% %fade ederken d%l%n %mkânlarını kullanmaya çalı"an 
"a%r ve yazarlar %ç%n farklı ve özgün b%r üsluba ula"mak son derece öneml%d%r. Bu farklılı#a ula-
"ab%lmek %ç%n de çe"%tl% yollara ba"vururlar. Bu yollardan b%r% de Do#an Aksan’ın bel%rtt%#% “daha 
önce h%ç rastlanmamı" sözcükler türetme, b%l%nenler% de#%"t%rme, d%lb%lg%s% kurallarında bazı de-
#%"%kl%kler yapma” g%b% özell%kle "%%r d%l%nde kar"ıla"ılan sapmalardır. $%%r d%l%ndek% bu olu"umlar, 
çe"%tl% "ek%llerde Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun "%%rler%nde de görülür. 
 Bu çalı"mada öncel%kle kısaca sapma ter%m% ve sapma türler% üzer%nde durulacak, daha sonra 
da ressam ve "a%r Bedr% Rahm%’n%n Karadut adlı "%%r k%tabındak% d%zeler%nde öne çıkan sapmalar; 
sesb%l%msel, sözcükb%l%msel, b%ç%mb%l%msel ve anlamb%l%msel sapmalar olarak ayrı ayrı ele alına-
caktır.

  Bedr% Rahm% Eyübo#lu, sapma, "%%r d%l%, b%ç%mb%l%m.

 As %s known, the poss%b%l%t%es of language to express feel%ngs and thoughts of poets and wr%-
ters who try to use a d%&erent and un%que styl%st%c reach %s extremely %mportant. These d%&eren-
ces apply to the var%ous ways %n order to reach. One of the ways %s the language of poetry enco-
untered dev%atons that %s spec%f%ed by the Do#an Aksan “der%ve words never before encountered, 
%s known to change, to make some changes to the rules of grammar as”. These format%ons called 
dev%at%on %n the language of poetry, %s also seen Bedr% Rahm% Eyübo#lu’s poetry %n var%ous ways.
 In th%s study f%rstly term of dev%at%on and k%nds of dev%at%on w%ll be determ%ned; and then 
prom%nent dev%at%ons that a poetry book of pa%nter and poet Bedr% Rahm%’s “Mulbery” called; 
phonog%cal, lex%cal, morpholog%cal and semant%c dev%at%ons w%ll be d%scussed separately.

 Bedr% Rahm% Eyübo#lu, dev%at%ons, language of poetry, styl%st%cs.

 Sapma, daha çok "%%r d%l% %ncelemeler%nde kullanılan b%r ter%md%r.1 “$a%rler%n çok defa b%l%nçl% 
olarak bazen de uyak ve ölçü gere#% d%lde ses, b%ç%m ve sözd%z%m% bakımından yaptıkları bazı 
de#%"%kl%kler b%ç%m%nde açıklanab%l%r.”2 D%lb%lg%s% ve d%lb%l%mle %lg%l% sözlüklerde sapma %ç%n farklı 
ter%mler%n kullanıldı#ı da görülmekted%r. “D%ldek% bazı kel%meler%n kuralsız olarak kullanılma-
sına sapma (Fr. aberat!on) den%r.”  açıklamasını yapan Ahmet Topalo#lu3, bu durumu kuralsız 
ter%m%yle kar"ılar. Aynı tanım %ç%n D%lb%l%m Ter%mler% Sözlü#ü’nde4 sapıntılı ter%m% yer alırken, 

* M%mar S%nan Güzel Sanatlar Ün%vers%tes%, Fen-Edeb%yat Fakültes%, Türk D%l% ve Edeb%yatı Bölümü, fthbkrc@hotma%l.com
1 D%l b%l%m%yle %lg%l% b%r ter%m olan sapmanın d%l b%l%m% %ç%ndek% yer%, d%l ve edeb%yat zevk%m%ze uygun dü"meyen olumsuz ça#rı-
"ımları ve dünyada bu konu hakkında yapılan %lk c%dd% çalı"malar üzer%ne Turgut Karabey durdu#u %ç%n bu çalı"mada bu konular 
üzer%nde ayrıntılı olarak durulmayacaktır. bk. Turgut Karabey, “D%van $%%r%nde ‘Sapma’lar” AÜ Türk!yat Ara"tırmaları Enst!tüsü 
Derg!s!, Sayı 32, Erzurum 2007, s. 15-38.
2 Do#an Aksan, Halk %iirimizin Gücü, Bilgi Yayınları, Ankara 1999, s. 62.
3 Ahmet Topalo#lu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlü#ü, Ötüken Yayınları, !stanbul 1989.
4 Dilbilim Terimleri Sözlü#ü, TDK Yayınları, Ankara 1949. 



Vec%he Hat%bo#lu5kural dı"ı, Berke Vardar6 %se sapma ter%m%n% kullanır.
 Kaynaklarda farklı ter%mlerle kar"ılanan sapmaların en öneml% özell%kler%nden b%r% uzla"ım 
alanlarının olmayı"ıdır. “$%%r d%l%nde yazınsal de#%"meceler (edebî sanatlar), kend%nden ba"ka 
yazınsal met%nlerdek% d%lden farklı olarak uzla"ılmı" kalıplar, y%nemeler, benzet%mler vb. ögeler-
le var olmaktadır. Bu özell%kler%yle yazınsal de#%"t%rmeceler%n hayal gücünü zorlayıcı, anlamayı 
zorla"tırıcı b%r yanı yoktur. !"te bu noktada sapmaların yazınsal de#%"mecelerden temel farkı 
olan uzla"ım alanlarının olmayı"ı ortaya çıkmaktadır.”7  
 “Sanatçıların d%le yen% b%r güç kazandırmayı, göstergeler% ses ve anlam açısından daha etk%-
l% kılmayı, okuyan/d%nleyen%n z%hn%nde yen% de#%"%k tasarımlar ve duygu de#erler% olu"turmayı 
amaçladıkları”8 sapmalar, ta"ıdıkları özell%kler açısından çe"%tl%l%k göstermekted%r.  Bu çe"%tl%l%#e 
göre sapmalar, farklı ba"lıklar altında tasn%f ed%lmekted%r. Bu sınıflandırılmalara bakıldı#ında 
aynı özell%klere sah%p sapmaların farklı adlarla %fade ed%ld%#% görülür.9 D%l%n kullanımı çerçeve-
s%nde edebî met%nler% ele alan Ünsal Özünlü, kar"ıla"ılan sapma türler%n% sek%z ayrı ba"lık altında 
toplamaktadır: “Yazımsal sapmalar (grapholog%cal dev%at%ons), sesb!l!msel sapmalar (phonolo-
g%cal dev%at%ons), sözcüksel sapmalar (lex%cal dev%at%ons), d!lb!lg!sel sapmalar (grammat%cal de-
v%at%ons), anlamsal sapmalar (semant%cal dev%at%ons), lehçesel sapmalar (d%alectal dev%at%ons), 
kes!msel sapmalar (per%od%c dev%at%ons), tar!hsel dönem sapmaları (h%stor%cal dev%at%ons).”10  
 Edebî met%nlerde farklı türlerde kar"ıla"ılan sapmalar, duygu ve dü"ünceler%n% %fade ederken 
d%l%n %mkânlarını kullanmaya çalı"an "a%r ve yazarlar %ç%n farklı ve özgün b%r üsluba ula"ma ola-
na#ı sa#lar. Böylece "a%r ve yazarlar, “daha önce h%ç rastlanmamı" sözcükler türetme, b%l%nenler% 
de#%"t%rme, d%lb%lg%s% kurallarında bazı de#%"%kl%kler yapma”11 g%b% çe"%tl% yollara ba"vururlar. $%-
%rler%nde halk kültüründen, renklerden çokça yararlanan ressam ve "a%r Bedr% Rahm% (1911-1975), 
sapma adı ver%len bu de#%"%kl%kler% sesb%l%msel, b%ç%mb%l%msel, sözcükb%l%msel ve anlamb%l%msel 
g%b% farklı türlerde kullanmaktadır. 
 Bu çalı"mada Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun Karadut12 ba"lı#ı altında topladı#ı 37 "%%r%ndek% sap-
ma türler%yle %lg%l% örnekler tesp%t ed%lm%"t%r. Sadece bu met%nlerdek% sapma türler% tesp%t ed%ld%#% 
%ç%n çalı"mamız dört ba"lık altında de#erlend%r%lecekt%r.  Böylece "a%r%n üslubundak% unsurlar-
dan b%r% olan sapmaların rolü ortaya konulmaya çalı"ılacaktır.

 K%m% kaynaklarda sessel sapmalar13/sese dayalı14 olarak yer alan sesb!l!msel sapmalar, de#%-
"%k amaçlarla ölçünlü d%ldek% göstergeler%n ses açısından de#%"t%r%lmes% yoluyla olu"turulmu"tur. 
Ayrıca Do#an Aksan, "%%r d%l%nde görülen bölge a#ızlarına özgü kullanımları da bu sapma türü 
%ç%nde de#erlend%r%r.15 Ünsal Özünlü, bu sesb!l!msel sapmaların, ba"ka d%ller%n "%%rler%nde oldu#u 
g%b% b%z%m "%%r%m%zde de oldu#unu bel%rtmekted%r.16  
 Bedr% Rahm%’n%n d%zeler%nde bazı sözcükler%n sesb!l!msel sapma yoluyla kullanıldı#ı görül-
mekted%r. “Bu sessel sapmalar, bell% b%r amaçla sözcükler%n konu"ulan d%ldek% ve bölge a#ızların-
dak% söyley%" b%ç%mler%yle ver%lerek, konu"ulan d%l%n do#allı#ı ve k%"%ler%n bölgesel a#ızlarla olan 
ba#lılı#ı yansıtılmaktadır.”17  

5 Vecihe Hatibo#lu, Dilbilgisi Terimleri Sözlü#ü, TDK Yayınları, Ankara 1972. 
6 Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlü#ü, Multilingual Yayınları, !stanbul 2002. 
7 A. Eda Gündo#du, “Cemal Süreya’nın $%%rler%nde Sapmalar”, ÇÜ Sosyal B!l!mler Enst!tüsü Derg!s!, 19/2, 2010, s. 265.
8 Do#an Aksan, %iir Dili ve Türk %iir Dili, Engin Yayınları, 3. baskı, Ankara 1999, s. 166. 
9 Bu farklı tasn%flerden b%r% de Do#an Günay’a a%tt%r. bk. Do#an Günay, Met!n B!lg!s!, Mult%l%ngual Yayınları, !stanbul 2007, s. 294-
304. Ayrıca konuyla %lg%l% yazısında A. Eda Gündo#du, farklı tasn%fler% vererek okuyucuya kar"ıla"tırma %mkânı ver%r. bk. A. Eda 
Gündo#du, 2010, a.g.m., s. 265-266.
10 Ünsal Özünlü, Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, !stanbul 2001, s. 142.
11 Do#an Aksan, 1999, a.g.e., s. 162.
12 Bedri Rahmi Eyübo#lu, Dol Karabakır Dol-Bütün %iirleri, !" Bankası Kültür Yayınları, !stanbul 2006.
13 Do#an Aksan, 1999, a.g.e., s. 178.
14 Do#an Günay, a.g.e., s. 294.
15 Do#an Aksan, 1999, a.g.e., s. 178; Do#an Günay ise bu sapmaları, yerel dil kullanımına dayalı sapmalar biçiminde ayrı bir ba"lık 
altında de#erlendirir. Do#an Günay, a.g.e., s. 304.
16 Ünsal Özünlü, “$iir Dilinde Sapmalar”, Türk Dili, Sayı 45, 1988, s. 77-85.
17 Do#an Aksan, 1999, a.g.e., s. 178.



 K%raz ucuz kadınlar bahalı  (Ye"%l, 81)
 Ölçünlü d%lde pahalı (<Far. bahâ + T. -lı) olan sözcük Bedr% Rahm%’de Türk%ye Türkçes%n%n çe-
"%tl% a#ızlarında rastlanılan “yüksek ederl%, pahalı” anlamlarında bahalı b%ç%m%nde kullanılmak-
tadır (bahalı: Bek%ll% *Çal–Den%zl%, Al%köy *Çaycuma–Zonguldak, Ç%lehane *Re"ad%ye–Tokat, 
Nefs%kösel% *Görele–G%resun, Ta"burun *I#dır–Kars, Gaz%antep DS II).
 Tomur tomur tomurcuklanıyor kanımda südün (Ye"%l, 81)
 Ku" südü, kuru üzüm get%rd%ler  (Susadım, 101)
 Südün kurudu (Talaslı, 114)
 Sonu ötümsüz ünsüzle b%ten tek hecel% sözcüklerde kend%s%nden sonra ünlüyle ba"layan b%r 
ek gelse b%le sözcü#ün sonundak% ötümsüz ünsüz, çok hecel% sözcüklerde oldu#u g%b% ötümlüle"-
mez. Ancak bu kuralın aks%ne d%zelerde geçen süt sözcü#ü, kend%s%nden sonra gelen ekle çek%m-
lend%#%nde sütün b%ç%m%nde de#%l de südün olarak kullanılmı"tır. Ayrıca bugün çe"%tl% Anadolu 
a#ızlarında, “süt” sözcü#ü %ç%n Esk% Anadolu Türkçes%nde de görülen süd b%ç%m%ne rastlanmakta-
dır (süd: YST 195; !çel DS X; Erzurum, Gemalmaz 1995;  Zonguldak, Bartın, Karabük, Eren 1997).
 B%r%s% caket%n%n dü#mes%n% yapıp gönderd% (Acımak, 66)
 Türkçeye Fransızcadan geçen (Fr. jaquette > caket > ceket)18 ve bugün ölçünlü d%lde ceket 
b%ç%m%nce kullanılan sözcük, Bedr% Rahm%’de caket b%ç%m%nde kullanılmaktadır. Sözcü#ün bu 
söyley%" b%ç%m% bugün k%m% a#ızlarda görülmekted%r. (caket: D%yarbakır, Erten 1994).
Kanatları kane bulanmı"  (Ebab%l Ku"ları, 67)
 B%r d%#er sesb!l!msel sapma örne#% %se, “kana bulanmak” dey%m%ndek% yönelme durumu ek%-
n%n (-A), kalınlık-%ncel%k uyumu dı"ında kullanılmasıdır. Özell%kle "%%r d%l%nde bazı sözcükler%n 
d%zelerde aheng% sa#lamak amacıyla bu "ek%lde farklı kullanımları görülür ve bu kullanımlar, 
k%m% zaman konu"ma d%l%nde de kend%n% göstereb%l%r. Ba"ka sözcüklerde de bu kullanımla %lg%l% 
örneklere Türk "%%r%n%n farklı dönemler%nde rastlanmaktadır. Yunus Emre’n%n “Ne Akılem Ne D%-
vane” adlı "%%r%nde bu "ek%lde okumalar görmek mümkündür. 
 Ben yürürüm yane yane
 A"k boyadı ben% kane
 Ne akılem ne d%vane
 Gel gör ben% a"k neyled%19 
 Bugün a#ızlarda da bu söyley%"lerle kar"ıla"ılab%lmekted%r (yare: Kır"eh%r, Gün"en 2000; 
yane: Erzurum, Gemalmaz 1995). 
 Onlara ç%çek götürm!yel!m  ($eh%rdek%lere Gazel, 78)
 Nefes tüketm!yel!m ($eh%rdek%lere Gazel, 78)
 Ne ben söyl!yey!m (Körolası, 106)
 Yukarıdak% d%zelerde %se y%ne konu"ma d%l%nde sıkça kar"ıla"ılan söyley%" b%ç%mler% görülmek-
ted%r. Türkçede /y/ ses%, yanındak% gen%" ünlüler% darla"tırab%lmekted%r.20 Bunun k%m% örnekler% 
yazı d%l%nde kullanılırken k%m%ler% %se sadece konu"ma d%l%nde kullanılmaktadır. Yazı d%l%nde -yor 
"%md%k% zaman ek%yle çek%mlenen f%%llerde, genell%kle bu ses olayıyla kar"ıla"ılmaktadır (gel-e-yor 
> gel!yor, yap-a-yor > yapıyor). Ancak Bedr% Rahm%’n%n d%zeler%ndek% söyley%"ler, günlük konu"ma 
d%l%nde kar"ıla"ılan b%ç%mlerd%r (götürmeyel!m > götürm!yel!m, tüketmeyel!m > tüketm!yel!m).
 Önde zeyt%n a#açları neyley!m neyley!m (S%tem, 111)
 Daha nem olacaktın b%r tanem  (Karadut, 109)
 “S%tem” ve “Karadut” "%%rler%nde neyley!m ve nem sözcükler%n%n söyley%"%, y%ne ölçünlü d%lde 
kullanılmayan ancak konu"ma d%l%nde mevcut olan söyley%"lerd%r. Bu söyley%"ler%n olu"umu %se /y/ 
ses%n%n yarı ünlü b%r ses özell%#% göstermes%nden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de %k% ünlü ara-
sında bulunan /y/ ses%, er%y%p kaybolarak ünlüle"eb%lmekte21 böylece yan yana gelen %k% ünlünün 
kayna"masıyla22 neyley!m (<ne + eyle-y-ey!m) ve nem (<ne-y-!m) söyley%"ler% ortaya çıkmaktadır.

18 Misalli Büyük Türkçe Sözlük 1 A-G, Kubbealtı Ne"riyatı, !stanbul 2006, 2. baskı, s. 465. 
19 !lhan Ba"göz, Yunus Emre II, $iirlerinden Güldeste, Dünya Klasikleri Dizisi, 1999, s. 48. 
20 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlü#ü, TDK Yayınları, 2. baskı, Ankara 2003, s. 226. 
21 Zeynep Korkmaz, 2003, a.g.e., s. 228-229.
22 Zeynep Korkmaz, 2003, a.g.e., s. 228.



 Ünsal Özünlü’nün d!lb!lg!sel sapmalar23 ve Do#an Günay’ın b!ç!mb!r!msel sapmalar24 arasın-
da yer verd%kler% sapmalardan öneml% b%r bölümü, b%ç%mb%l%m açısından de#%"%kl%kler gösteren 
kullanımlardır. “K%m% sanatçılar ortak d%l%n, kalıpla"mı" f%%l çek%mler%nde, sözcükler%n ba"ka 
sözcüklerle ba#da"tırılmasında b%l%nçl% de#%"%kl%klere g%tmekte, b%r çe"%t özgürlük yaratma ve 
beklenmeyen kullanımlardan yararlanmayı denemekted%rler.”25 Böylece "%%r d%l%nde sözcükler%n 
yapısına %l%"k%n k%m% sapmalarla kar"ıla"ılmaktadır.
 Tur"usu ve körler!le me"hur
 Kenar kahvelerden b%r%nde  (Devlete ve M%llete Da%r, 77)
 D%zedek% körler! sözcü#üne araç durumu ek% (-lA), ölçünlü d%lde oldu#u g%b% ünlüyle b%ten b%r 
sözcükten sonra /y/ yardımcı ses%yle de#%l de do#rudan sözcü#e get%r%lerek kullanılmı"tır. 
 Sevmek b%r zerres!n z%yan etmeden (Meseled%r, 96)
 Gönül!
 Kararın bulurum  (G%tt% G%der, 121)
 Elmayı %k%ye böldüler 
 !ç%nden kurt çıktı$ın gördüler (Yar Yüre#%n Yar, 69)
 $a%r, “Meseled%r”, “G%tt% G%der” ve “Yar Yüre#%n Yar” "%%rler%ndek% zerres!n “zerres%n%”, kararın 
“kararını” ve çıktı#ın “çıktı#ını” sözcükler%nde yükleme (bel%rtme) durumu ek%, Türk%ye Türkçe-
s%ndek%   -I, -U b%ç%mler%yle de#%l de gerek Esk% Anadolu Türkçes%nde gerekse bazı Anadolu a#ız-
larında oldu#u g%b% 3. tekl%k k%"% %yel%k ek%nden sonra gelen -n26 b%ç%m%yle kullanılmı"tır. 
 A"k gel!cek cümle eks%kler b%ter  (Meseled%r, 96)
 Y%ne “Meseled%r” adlı "%%rde "a%r, gel!cek “geld%#%nde, gel%nce” sözcü#ünde bulunan zarf-f%%l 
ek%, Türk%ye Türkçes%ndek% “asıl hareket%n gerçekle"me zamanını kend%ndek% hareket%n gerçek-
le"me zamanına ba#layan -IncA/-UncA ya da -DI$IndA”27 b%ç%mler%yle de#%l de y%ne Esk% Ana-
dolu Türkçes% ve bazı Anadolu a#ızlarında aynı %"levle çok %"lek olarak kullanılan -IcAk b%ç%m%yle 
kullanılmı"tır. Bu ek%n kullanımıyla %lg%l% Muharrem Erg%n "unları %fade etmekted%r: “-IcAk zarf-
f%%l ek% Esk% Anadolu Türkçes%nde oldukça yaygın %ken Osmanlı Türkçes% dönem%nde unutulmaya 
yüz tutmu"tur. Bugün a#ızlarda ünlüler% vokal uyumuna uygun olarak ya"amaya devam etmek-
ted%r: varıcak, görücek, olucak, g!d!cek g%b%. Zaman b%ld%ren bu zarf-f%%l ek% -IncA gerund%umuyla 
aynı anlamı kar"ılar.”28 

 Yen% Türk $%%r%nde, özell%kle k%m% "a%rlerde sözcükb!l!msel sapmalara çok yer ver%ld%#%n% bel%r-
ten Aksan, bu konuda "unları söylemekted%r: “D%lde var olan kök ve ek b%ç%mb%r%mler%n yen% yen% 
b%rle"%mler %ç%nde, yen% ögeler%n türet%lmes%nde kullanıldı#ı, böylece, d%lde bulunmayan göster-
gelerden yararlanıldı#ı görülür.”29 
 Üstüne üstel!k
 B%ze acımasını b%ld%ler ($eh%rdek%lere Gazel, 78)
 Türkçe Sözlük’te “fazla olarak, artırarak”30 anlamında zarf olarak ver%len üstüne üstlük öbe#%, 
Zeynep Korkmaz tarafından “üsteleme” b%ld%ren cümle ba#lacı olarak üstel!k ve üstüne üstlük 
olmak üzere Türk%ye Türkçes%nde kullanılan %k% farklı b%ç%mde ver%lm%"t%r. Bedr% Rahm% %se bu 
ba#lacı, üstüne üstel!k olarak ölçünlü d%ldek% mevcut b%ç%m% dı"ında kullanmı"tır.
 Ne günler! varsa görsünler  ($eh%rdek%lere Gazel, 78)
 

23 Ünsal Özünlü, 2001, a.g.e., s. 142.
24 Do#an Günay, a.g.e., s. 294.
25 Do#an Aksan, 1999, a.g.e., s. 174.
26 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yayınları, 2. baskı, Ankara 2007, s.34-35. 
27 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (%ekil Bilgisi), TDK Yayınları, Ankara 2003, s. 1043.
28 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, !stanbul 1997, s. 344. 
29 Do#an Aksan, 1999, a.g.e., s. 167. 
30 Türkçe Sözlük, s. 2066.



 “B%r k%"%n%n yanlı" yolda oldu#u hâlde söz d%nlememes% ve bu nedenle de etrafındak%ler%n o 
k%"%n%n %"%ne karı"mayıp %sted%#%n% yapması”31 durumunu %fade etmek %ç%n Türkçede kullanılan ne 
hâl! varsa görsün dey%m%n% "a%r, sözcükb!l!msel sapma olarak de#erlend%reb%lece#%m%z ne günler! 
varsa görsünler b%ç%m%nde kullanmaktadır.
 Bedr% Rahm%’dek% bu sözcükb!l!msel sapmalar farklı, "a"ırtıcı b%r "%%r d%l%/söyley%"% olu"turmak 
%ç%nd%r. $a%r%n, sözcükb!l!msel sapmalar arasında özell%kle sözcük öbekler%nden %k%lemeler konu-
sunda farklı kullanımları d%kkat çekmekted%r.
 Boyunu bosunu, huyunu husunu neyley%m  (Acımak, 66)
 D%l%m%zde huyu huyuna suyu suyuna, huyuna suyuna g!tmek, huyunu suyunu de#!"t!rmek g%b% 
%fadelerde hep huyu suyu olarak geçen %k%leme, “Acımak” "%%r%nde, huyu husu b%ç%m%nde yer al-
maktadır. “K%"%l%k özell%#%, do#ası, huyları; tüm alı"kanlıklarıyla b%rl%kte ya"am b%ç%m%”  anlamın-
da kullanılan bu %k%leme, b%ç%mce Türkçede “%lavel% tekrarlar” d%ye b%l%nen sözcü#ün %lk heces%n%n 
alınıp m, p, r, s sesler%nden b%r%n%n %lave ed%lmes%yle olu"an %k%lemelere benzemekted%r. Ancak bu 
yapının olu"umunda, örnekseme yoluyla d%lde daha çok kullanılan ve "a%r%n de aynı d%zelerde 
yer verd%#% boy bos %k%lemes%n%n etk%l% oldu#u söyleneb%l%r. Ölçünlü d%lde çok fazla kullanılmayan 
bu %k%lemen%n, Ya"ar Kemal’%n Dem!rc!ler Çar"ısı C!nayet! adlı eser%nde yer aldı#ı görülmekted%r. 
 Huyunu husunu çok %y% b%l%yordu (s. 63)
 Tomur tomur tomurcuklanıyor kanımda südün  (Ye"%l, 81)
 $a%r%n d%zeler%nde, “kabarcık b%ç%m%nde, kabarık kabarık”  anlamlarına gelen ve y%ne ölçünlü 
d%lde çok fazla kullanılmayan ancak a#ızlarda daha çok domur domur (“damla damla” Isparta, 
Kütahya, Çorum, Aydın, Tokat, S%vas; “kabarık kabarık” Kayser%, DS IV) b%ç%m%nde kullanılan 
tomur tomur %k%lemes%ne yer vermes%, onun d%l ve üslubunu olu"turan unsurlar arasında halk 
söyley%"ler%n%n ne kadar öneml% oldu#unu göstermekted%r.

 Met%n türler%n%n kurulu"unda yazarın, d%z%m (syntagm) ve d%zge (system) adı altında %k% tür-
lü seç%m eksen% vardır. “D%z%m, cümle %çer%s%ndek% farklı %"levlerdek% fakat aynı anlam alanının 
%çer%s%nde olan sözcükler%n olu"turdu#u yapı; d%zge %se d%z%m %çer%s%ndek% ögeler%n alab%lece#% 
anlamb%l%msel de#erler%n bütünüdür.”32 D%z%m%n, beraber%nde d%zgen%n seç%m a"aması tamam-
landı#ında, okuyucunun kar"ısına %k% farklı yapı çıkab%lmekted%r. Bunlar, b%rden çok b%r%m%n b%r 
araya gelmes%yle olu"an alı"ılmı" ve alı"ılmamı" ba#da"tırmalardır. “D%lde yaygın olan ve kulla-
nıldı#ında yadırganmayan kullanımlar alı"ılmı" ba#da"tırma (accustomed compat%b%l%ty); daha 
önce kar"ıla"ılmamı" ve b%rb%r%yle ba#da"tırılamayacak kavramların b%r arada kullanılması %se 
alı"ılmamı" ba#da"tırma (unaccustomed compat%b%l%ty)”33 olarak adlandırılır.
 Göstergeler%n ba#da"tırılmalarında ola#an kullanımların dı"ına çıkan alı"ılmamı" ba#da"tır-
malar, anlamb%l%msel sapmaların bel%rg%n örnekler%d%r. Anlamsal kar"ılı#ı daha önce ke"fed%l-
mem%", d%lsel seçme alanını gen%"leten bu yapılar, Bedr% Rahm%’n%n "%%rler%nde de öneml% b%r yer 
tutmaktadır.
 Göz ya"larımızla sadece s%nema koltuklarını ve
 Z!faf yastıklarımızı ıslattık (Acımak, 65)
 “Acımak” "%%r%nde "a%r, halk arasında evlenen ç%ftlere söylenen “b%r yastıkta kocamak”34 de-
y%m%ndek% yastık sözcü#ünün ça#rı"ım de#er%n% hatırlatarak ve bununla, “gerdek” anlamındak% 
z!fafı b%rle"t%rerek “z%faf yastı#ı” b%ç%m%nde alı"ılmamı" b%r ba#da"tırma olu"turmu"tur.
 Halbuk% bu merhamet balı da#arcı#ımıza 
 Bayramdan bayrama yalanmak %ç%n doldurulmadı (Acımak, 65)
 “B%r k%msen%n veya b%r ba"ka canlının kar"ıla"tı#ı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, 
acıma”35 anlamında soyut b%r sözcük olan merhamet, somut b%r sözcük bal %le ba#da"tırılarak 
de#%"%k b%r tamlama kurulmu"tur.

31 Ömer Asım Aksoy, Deyimler Sözlü#ü II, !nkılap Kitabevi, !stanbul 1995, s. 976.
32 Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, (Çev. Mehmet Rifat), YKY, !stanbul 2005, s. 65-66. 
33 Do#an Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, 2. baskı, Ankara 2000, s. 203.
34 Ömer Asım Aksoy, a.g.e., s. 650.
35 Türkçe Sözlük, s. 1373.



 Gözüm  
 Ilık ve muhkem perdeler%n% %nd%r  (H%zmetç%ler, 73)
 “H%zmetç%ler”de “so#uk sıcak arası, ne so#uk ne sıcak”36 anlamlarına gelen ılık sözcü#ü per-
de %sm%n%n n%teley%c%s% olarak kullanılmı"tır. 
 Ve dudaklarında tahta kurusu g!b! ez!lm!" b!r tebessüm (H%zmetç%ler, 73)
 Y%ne aynı "%%r%nde "a%r, h%zmetç% kadının dudaklarındak% gülümsemey%, ez%lm%" b%r tahtakuru-
suna benzeterek alı"ılmamı" ba#da"tırma olu"turur. Böylece okuyan/d%nleyen%n z%hn%nde dı"la-
nan, ez%len h%zmetç% f%gürü %y%ce canlanmaktadır.
 Artık ne ılık den%zlerde sefer
 Ne yosma kıyılardan haber  (B%r Gem% Vardı, 103)
 “B%r Gem% Vardı” "%%r%nde “güzel, "en, fettan (genç kadın)”37 anlamlarındak% %nsana a%t b%r n%-
tel%k olan yosma do#aya a%t unsurlardan kıyıya yüklenerek, dey%m aktarması yoluyla alı"ılmamı" 
b%r ba#da"tırma olu"turulmu"tur.
 Güverc%n topuklu yâr%m kekl!k s!malı  (Kekl%k S%malı, 105)
 “Kekl%k S%malı” "%%r%nde "a%r sevg%l%y% do#adan %nsana b%ç%m%nde dey!m aktarması yoluyla tas-
v%r etmekted%r. Bedr% Rahm%’n%n, Karacao#lan’ın “Güverc!n topuklu hem %nce bell%”38 ve “Güverc%n 
duru"lu kekl!k sek!"l!” d%zeler%n% hatırlatan "%%r%nde sevg%l%n%n yüzü, kekl%#%n yüzü g%b% dü"ünüle-
rek, kekl!kle39 %lg%l% daha önce böyle b%r kullanıma rastlanmayan, alı"ılmamı" ba#da"tırma olu"-
turulmu"tur.  
 $u da#ın ba"ında b%r top gülüm var  (Acımak, 66; Ebab%l Ku"ları, 67)
 Talas ba#larında b%r top gülüm var  (Talaslı, 115)
 Bu d%zelerdek% top sözcü#ü, “kuma", kâ#ıt g%b% "eyler%n bell% m%ktardak% ba#ı, ferde”40 an-
lamında genell%kle kuma" ve kâ#ıt %ç%n kullanılırken, “b%tk% veya ç%çek destes%” anlamında pek 
kullanılmamaktadır. Türkçede “b%tk% veya ç%çek destes%” anlamları %ç%n buket, demet, deste g%b% 
sözcükler kullanılmaktadır. Ancak "a%r%n genell%kle kuma" ve kâ#ıt %ç%n kullanılab%lecek göster-
gey% gül %ç%n terc%h etmes%, sözcüksel b%r sapma olarak de#erlend%r%leb%l%r.
 Rabb%m, n%ç%n d%l%m d%l%m d!l!nmes%n bu yürek  (Ebab%l Ku"ları, 67)
  “B%r bütünü %nce ve yassı parçalara ayırarak kesmek”41 anlamına gelen d!l- f%%l%n%n dönü"lü-
lük çatısı b%ç%m%ndek% d!l!n- sözcü#ünün yürek d!l!n- b%ç%m%nde “yüre#%n parçalanması”,  meca-
zen de “çok üzülmek, a"ırı derecede sıkılıp harap olmak” anlamlarında kullanılması, “Ebab%l 
Ku"ları” adlı "%%rde çe"%tl% "ek%llerde kar"ıla"ılan sapmalara %lg% çek%c% b%r örnekt%r.
 A#acı l%me l%me d!ld%ler (Yar Yüre#%n Yar, 69)
 Y%ne aynı "ek%lde b%r a#acın l!me l!me d!l!nmes! de, d%lde kar"ıla"ılan b%r kullanım de#%ld%r.
 Arı gözümüzün önünde sızdı balını (Yar Yüre#%n Yar, 69)
 “Yar Yüre#%n Yar” "%%r%nde %se arının bal yapma eylem%, d%l%m%zde bu eylem%n kar"ılı#ı olarak 
pek de kullanılmayan b%r sözcükle (sız-) kar"ılanır. “!nce aralıklardan veya gözeneklerden az 
m%ktarda ve bell% olmadan yava" yava" akmak, çıkmak”42 anlamına gelen sızmak, arının bal yap-
ma eylem%n% kar"ılamaktadır; ancak d%lde genell%kle bu eylem %ç%n, bu sözcük kullanılmamakta-
dır.
 $a%r%n Karadut adlı "%%r k%tabında daha pek çok alı"ılmamı" ba#da"tırmayla kar"ıla"mak 
mümkündür. Bu anlamsal sapmalarla gen%" b%r dü"ünce, tasarım, duygu ve görüntü yuma#ı 
olu"turularak, göstergeler%n ustaca ve özgün b%r b%ç%mde ba#da"tırılması amaçlanmı" ve yara-
tılan de#%"%k tasarımlarla b%rl%kte okuyana/d%nleyene b%r duygu ve dü"ünce zeng%nl%#% ya"atılıp 
güçlü b%r anlatıma ula"ılmı"tır. Bedr% Rahm%’n%n "%%rler%nde tesp%t ed%len d%#er alı"ılmamı" ba#-
da"tırmalar %se a"a#ıdak% d%zelerde yer almaktadır. 

36 Türkçe Sözlük, s. 912.
37  Türkçe Sözlük, s. 2194.
38 Cevdet Kudret, Halk %iirinde Üç Büyükler- Karacao#lan, !nkılap Kitabevi, !stanbul 1985, s. 95.
39 Kekli#in Türk $iirindeki kullanımıyla ilgili bkz. !skender Pala, Ansiklopedik Divan %iiri Sözlü#ü, L&M Yayınları, 12. baskı 
!stanbul 2003, s. 276; Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlü#ü, L&M Yayınları, 1. baskı, !stanbul 2004, 
s. 307-308.
40 Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2005, s. 1990.
41 Türkçe Sözlük, s. 531.
42 Türkçe Sözlük, s. 1763.



 Belk% v%"ne ç%çekler% kadar beyaz ılık  (Sen Büyürken, 70)
 Sofalarında alaca karanlık !nsanlar dola"an (H%zmetç%ler, 73)
 Me#er elektr!k dü$mes! kadar meme  (H%zmetç%ler, 74)
 !lk rastladı#ı erke#e
 Zorla !kram eyled%
 Çürümü" elmacık kem%kler%n%   (H%zmetç%ler, 74)
 Ve rüyalar tütüyor hâlâ s%ns% s%ns%
 !ç%m%zde b%r yerde   (Sabah, 89)
 Korku "ahrem "ahrem b!lenm%"  (Talaslı, 115)
 B%r bulut uçardı 
 Ba"ıbo" bedava  (Hüzün Geld%, 119)
 Elveda bel%rs%z bedava sev!nce (Kara Sevda, 122)

 Kend%ne özgü b%r d%l% olan "%%r d%l%, günlük d%lden farklıdır. Bu farklılık, "a%r%n d%l% salt %let%-
"%m aracı olarak de#%l de, sanatının aracı olarak görmes%nden ve “"%%r% b%r d%l problem% olarak 
b%lmes%nden”43 kaynaklanmaktadır.  Bu yönüyle "%%r, d%l %ç%nde ayrı ve üst b%r d%ld%r. Böylece "a%r, 
ölçünlü d%l%n kalıplarının dı"ına çıkarak, o d%l% kend%ne özgü kullanarak ve kend% hayal dünya-
sında kurgulayarak sanatsal b%r yapı %çer%s%nde b%ze sunar. Bu ba#lamda "a%r%n, aynı zamanda 
üslubunun da b%r parçası olan sapmalara ba"vurmasının neden% anla"ılacaktır.
 D%l b%l%m%n%n alt dallarından b%r% olan b%ç%mb%l%m%n daha çok kullandı#ı b%r ter%m olarak kar-
"ımıza çıkan sapmalar, anlam ve anlatım açısından %ncelend%#%nde bell% ba"lı örnekler%yle Bedr% 
Rahm%’n%n "%%rler%nde görülmekted%r. Bu anlamda Bedr% Rahm%’n%n daha önce h%ç rastlanmamı" 
anlamlarda ve ba#da"tırmalarda sözcükler% kullanma, b%l%nenler% de#%"t%rme, d%lb%lg%s% kural-
larında bazı de#%"%kl%kler yapma g%b% çe"%tl% yollara ba"vurması, "%%r%nde k%m% d%l malzemes%n% 
yazı d%l%nde var olmayan ya da seyrek kullanılan boyutlarıyla ele aldı#ını göstermekted%r. Ayrıca 
buna paralel olarak konu"ma d%l%ne ve halk kültürüne a%t pek çok söyley%"e yazı d%l%nden “sapa-
rak” yer vermes% de, kend%s%yle %lg%l% yapılan halk üslubuna ve folklor malzemes%ne önem veren 
"a%r f%kr%n% d%l açısından ortaya koymaktadır.
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 2011 yaz aylarında Sultanahmet semt%nde yapılan zem%n dö"eme ta"larının yen%lemes% çalı"-
maları sırasında b%r raslantı sonucu varlı#ı önceden b%l%nmeyen b%r 16. yüzyıl Osmanlı çe"mes% 
bulunmu"tur. Bunun yanısıra Esk% Adl%ye sarayı araz%s% üzer%nde yer alan Four Seasons otel% 
bahçes%nde de varlı#ı önceden b%l%n%p de yer altında kaldı#ı dü"ünülen Ayasofya maksem% tekrar 
gün yüzüne çıkmı"tır. 

  Çukurçe"me, su da#ıtımı.

 Dur%ng the replacement of the cobble stone pavements %n the d%str%ct of Sultanahmet, an 
unknown sunken 16th century Ottoman founta%n has been found. Not far from there, %s another 
%mportant f%nd wh%ch came out of the archaeolog%cal excavat%ons on the spot of the former Jus-
t%ce Palace (currently garden of Four Seasons hotel). Th%s was the Ayasofya water d%str%but%on 
bu%ld%ng, wh%ch was thought to have per%shed  under the road. 

 Founta%n, water d%str%but%on.

 !stanbul Ayasofya meydanında, müzen%n bahçe duvarına yakla"ık 10 metre, bahçe duvarı 
ardında sıbyan mekteb%ne 13 metre mesafede güney kuzey do#rultusunda, bugünkü yer sev%ye-
s%n%n yakla"ık 3 metre altında varlı#ı daha önceden b%l%nmeyen b%r Osmanlı çukurçe"mes% bu-
lunmu"tur2 (Foto#raf 1). Sultanahmet bölges%nde zem%n ta"larının yen%lenmes% çalı"malarında, 
zem%nde yapılan tesf%ye sırasında kepçe sürücüsünün d%kkat% sayes%nde bugünkü sev%ye altında 
b%r sarnıca denk gel%nd%#% dü"ünülmü"tür. Ancak yer%nde yapılan gözlem%mde bunun b%r Os-
manlı çukurçe"mes% oldu#u anla"ılmı"tır. Kısa süre %ç%nde bulunma %mkânına sah%p oldu#um 
çukurçe"meye g%rmek, çatıda açılmı" yakla"ık 80 x 65 cm ebatlarındak% b%r del%kten sarkıtılan 
merd%ven suret%yle olmu"tur. !ç%nde bulunulan kısa süreye kar"ın, hızlı b%r b%ç%mde ölçü almak 
ve foto#raf çekmek mümkün olmu"tur3 (Foto#raf 2). Çukurçe"meye, üstünü örten tonozun or-
tasındak% del%kten g%r%ld%#%nde batı yönünde yer alan be" çe"men%n üçüncüsünün önüne %n%l-
mekted%r. Ayrıca kuzey ve güney yönünde de b%rer çe"me daha vardır (Ç%z%m 1). Çe"meler%n 
kuzey gözünden ba"layarak boyutları hemen hemen aynı olup kullanılan malzeme od ta"ıdır. 
Çe"meler%n yalak kısımları toprak altında kalmı" ve tahr%p olmu"tur. Batı yönündek% çe"meler 
%ç%nde d%#erler%nden farklı olan üçüncü gözdür. D%#er gözler g%b% bunun da üstü s%vr% kemerle 
örtülüdür. D%#er gözlerde kullanılan malzeme tamamıyla od ta"ı %ken üçüncü göz kemer%nde bu 
ta"ların yarısını od ta"ı olu"tururken d%#er yarısı kırmızı-pembems% konglomeradır (Foto#raf 3). 

1  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, halukcet@gmail.com
2 20 Temmuz 2011 tar%h%nde Sultanahmet bölges%nde devam eden altyapı çalı"maları sırasında Ayasofya meydanında, müzen%n 
g%r%"% yakınında b%r yapının bulunması üzer%ne,  görü"ümün talep ed%lmes% sebeb%yle davet ed%ld%#%m ve buluntuyu görmemden 
yakla"ık b%r saat sonra Fat%h Beled%ye Ba"kanı Sayın Mustafa Dem%r %le b%rl%kte katıldı#ımız CNNTürk telev%zyon kanalında yayın-
lanan canlı telev%zyon programında %lk gözlemler%me dayanan b%lg%ler% verd%m.
3 Alınan ölçü ve çekilen foto#raflardan hareketle, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı ö#retim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nezih Aysel’e kısa zamanda, ustaca yaptı#ı çizimler sebebiyle te"ekkürü borç bilirim. 



Batı yönünde yer alan be" gözün tamamının ayna kısmında mermer kullanılmı"tır. Bunlardan 
üçüncü gözdek% çe"men%n ayna kısmı tamamen dev"%rme mermer %le kaplıyken d%#er gözlerdek% 
dev"%rme mermer kullanımı alt kısımdan %t%baren aynanın yarısına kadardır. Mermer kaplama-
ların boyutlarındak% farklılıklar akla dev"%rme %ht%mal%n% get%rmekted%r (Foto#raf 4). 1. Süleyman 
(hd. 1520-1566) türbes% %ç%nde Ayasofya dı" narteks% güneydo#u duvarı üzer%nde asılı duran 1166 
tar%hl% b%r k%l%se kons%l% kararının yazılı oldu#u mermer levhaların yerler%nden alınıp ters yüz 
ed%lerek türben%n g%r%" bölümü tavanında kullanıldı#ı b%l%nmekted%r (D%r%mtek%n, 1962: 10-13). 
Çukurçe"meler%n !stanbul’dak% yen% su "ebekeler%n%n hayata geç%r%ld%#% 16. yüzyılda sultan 1. Sü-
leyman (hd. 1520-1566) devr%nde yapıldıkları (Ey%ce, 1993: 384) göz önünde tutuldu#unda çe"me 
aynalarında kullanılan mermerler%n de aynı dönemde dev"%r%ld%kler%n% söylemek mümkündür. 
 Batı duvarı üzer%nde kuzeydek% %lk göz çe"men%n zem%n sev%yes%nde b%r tonoz gözlemlenm%"t%r. 
Yüksekl%#% yakla"ık 40 cm olan tonozun uzunlu#u, %ç%n%n darlı#ı ve %ler%de kuzeye do#ru dönmes% 
sebeb%yle kes%n olarak bel%rlenemem%"t%r. Lazer mesafe ölçer aracılı#ıyla ölçüleb%len uzunlu#u 
yakla"ık 6 metred%r. Kuzey duvarında yer alan kemer%n yere  yakın kısmının 1960’lar ve 1980’ler-
de beled%yen%n yaptı#ı çalı"malar sırasında kırılarak %ç%ne boru dö"end%#%, aynı tam%ratlar sıra-
sında bugün çukurçe"men%n üstünü örten tonoz ve çe"mey% do#uya do#ru sınırlandıran duvarın 
da örüldü#ü bel%rt%lm%"t%r.4 Bu kemer%n kırılması sonucunda duvarın arkası görüleb%l%r olmu" ve 
burada da batıya do#ru devam eden ve yüksekl%#% yakla"ık 110 cm olan ba"ka b%r tonoza rastlan-
mı"tır (Foto#raf 5). Yüksekl%#% sebebeb%yle %ç%ne g%r%leb%len bu tonozun b%r toprak dolguyla b%tene 
kadark% uzunlu#u 16 metre kadardır. Ayasofya müzes% 1963 yılı faal%yetler% arasında sıbyan mek-
teb%n%n güney%nde, yer%n yakla"ık 2 m altında,  Ayasofya’nın kuzey%nden geld%#% dü"ünülen ve 
dı" nartekse kadar tak%p ed%leb%len b%r tonoza rastlanılmı"tır (Anon%m, 1963: 9). Bahsed%len bu 
tonoz %le yen% bulunan tonozun b%r b%r%ne olan yakınlı#ı, özell%kle de boyutları dü"ünüldü#ünde 
yakında b%r maksem olması %ht%mal%n% akla get%rmekted%r. Z%ra, Ayasofya önündek% çukurçe"me 
%ç%nde yer alan tonozun boyutu maksemlerdek% su çıkı" boyutlarıyla hemen hemen aynıdır. Yakın 
tar%hte !stanbul Arkeoloj% Müzeler%’nce kazısı yapılan Esk% Sultanahmet Tevk%fev% (bugünkü Four 
Seasons otel%) bahçes%nde çıkan çok sayıda öneml% buluntu vardır. Bunlar arasında Ayasofya’nın 
güneydo#usunda, çukurçe"me %le aynı hat üzer%nde Ayasofya maksem% hâlâ varlı#ını sürdür-
mekted%r (Foto#raf 6a-b). Yer% M%mar S%nan’ın 1568/9 tar%hl% tevz% defter%nde Ayasofya çar"ısı ola-
rak bel%rt%len (Çeçen, 1999: 106) Ayasofya maksem%n%n kes%n yer% de bu "ek%lde tesp%t ed%lm%" 
olmaktadır. Ayasofya çar"ısı, bugün yok olmakla beraber, Topkapı sarayına g%den yol üzer%nde, 

4 Bu bilgi Sultanahmet Turizm ve Yatırımcıları Derne#i’nden sayın Kaan Koç’tan edinilmi"tir. 

Foto$raf 1: Ayasofya çukurçe"mesinin uydudan yeri Foto$raf 2: Çukurçe"menin güneye do#ru görünümü 



Foto$raf 1: Çukurçe"me üçüncü göz kemeri 

Foto$raf 4: Üçüncü çe"me aynasında dev"irme mermer levhalar Foto$raf 5: Kuzeybatı yönüne giden tonoz



Ayasofya’nın do#u yönündek% dı" cephes% ve bunun kar"ısında bulunan adl%ye b%nası arasındak% 
arz-ı hâlc%ler, kahvehaneler ve küçük dükkânlardan %barett% (Koçu, 1960: 1475). Burada bulunan 
Ayasofya maksem%nden üç yöne su da#ıtılmaktaydı. Bunlardan Ahırkapı yönüne olan yakla"ık 1 
km, Hocapa"a yönüne olan %se yakla"ık 2 km mesafeye su ta"ımaktaydı (N%rven 1946: 180). Bu %k% 
yöne yapılan su nakl%n%n yanısıra b%r kol da 17 m der%nl%kten Topkapı sarayına su sa#lamak ama-
cıyla kullanılmaktaydı (Çeçen, 1988: 177). Zamanla d%#er maksemler ve su "ebekes%n%n kısımları 
g%b% Ayasofya maksem% de %"lev%n% y%t%rm%"t%r (Çeçen, 1988: 164). Bundak% en öneml% etken suyun 
da#ıtımına %l%"k%n yen% düzenlemelerd%r. Geleneksel Osmanlı su "ebekeler%, evlere su sa#lamaz-
ken 1890 sonrasında Terkos su yolunun %n"asının ardından böyle b%r de#%"%kl%#e g%d%lm%" (Aysel, 
2008: 14) ve esk% s%steme a%t bazı parçalar kullanım dı"ı kalmı"lardır.
 16. yüzyılın ortalarında kent%n en öneml% sorunlarından b%r% olan su konusunun çözüleb%lme-
s% amacıyla 1554-1563 yılları arasında Kırkçe"me su yolları %n"a ed%lm%"t%r (Çeçen, 1999: 34). Buna 
ba#lı olarak da az sayıda çukurçe"me %n"a ed%lm%"t%r. Bunlardan en b%l%nen% Atmeydanı’nda !b-
rah%m Pa"a Sarayı (bugünkü Türk ve !slam Eserler% Müzes%) yanındadır. Kaynaklardan ö#ren%l-
d%#% kadarıyla !stanbul’da onüç çukurçe"me daha vardı. Bunların on %k%s% b%r kaynaktan (Çe-
çen, 1988: 196, 197, 199-203) d%#er%n%n varlı#ı %se ba"ka b%r kaynaktan (Tanı"ık, 1943: 104) tesp%t 
ed%lm%"t%r. Bu çukurçe"meler %ç%nde en %lg%nç olanı bugün Zeyrek K%l%se Cam%% yanında Türk%ye 
E#%t%m Gönüllüler% Vakfı tarafından üst kısmı %dar% b%r%m, çukurçe"meye %nen basamakları %se 
dersl%k oturma sıraları olarak kullanılanıdır. Bu örnekte görüldü#ü üzere çe"meye ula"ılab%lmes% 
%ç%n rampa veya basamak ve bo" alana %ht%yaç oldu#u ortadadır. Ancak, Ayasofya meydanı ör-
ne#%nde %se çe"men%n do#u yönüne do#ru yer alması gereken bo" kısım yoktur. Batıda yer alan 
be" göz çe"me %le do#u yönünde sonradan örülmü" duvar arasındak% mesafen%n sadece %k% metre 
kadar olması bu duvarın örülmes%nden önce burada b%r bo"luk, rampa ya da merd%ven%n olma-
sına %z%n verecek b%r alanın bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak, gerek yazılı gerekse görsel 
kaynaklarda ne çe"me ne de önündek% bo" b%r alana %l%"k%n herhang% b%r b%lg% mevcuttur. Yangın 
ve depremler sonucunda çukurların yıkıntı ve molozların döküldü#ü yerler olarak de#erlend%-
r%lmes%, bu çukurçe"men%n unutulmasına sebep olmu" olab%l%r. 16. yüzyıl boyunca kentte çok 
sayıda yangın çıkmı"tır. Çukurçe"men%n yapılmı" oldu#unu dü"ündü#üm tar%h sonrası olup bu 
bölgey% etk%lem%" ve kayıtlara geçm%" yangınlar "unlardır: 1569, 1584, 1592 (Cezar, 1963: 332, 334).  

Foto$raf 6a: Uydudan Ayasofya maksemi



 

Foto$raf 6b: Ayasofya maksemi

Çizim 1: Çukurçe"menin plan ve kesiti



 Sonuç olarak, varlı#ından haberdar olunmayan ve kent%n en %"lek bölgeler%nden b%r%nde ze-
m%n%n altında yüzlerce yıldır varlı#ını sürdüreb%lm%" b%r 16. yüzyıl klas%k Osmanlı çukurçe"mes% 
ortaya çıkarılmı"tır. Bu ke"%f yalnızca !stanbul’a %l%"k%n b%lg%ler%m%ze büyük ve yen% b%r katkı sa#-
lamakla kalmamı" ama aynı zamanda Osmanlı tar%h%, "eh%rc%l%#% ve mühend%sl%#% konusunda da 
yen% b%lg%ler ed%n%lmes%n% sa#laması açısından çok öneml% b%r bulgu olmu"tur. Ayrıca yapılan 
arkeoloj%k çalı"malar sırasında yakın zamana kadar kayıtlara “yol altında kalmı"tır” "ekl%nde 
geçen Ayasofya maksem%n%n de bulunması aynı sebeplerle mutluluk ves%les%d%r. 
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 Ara"tırmacılar tarafından, b%l%nen %lk örnekler% Neol%t%k Ça#a a%t kadın merkezl% ev sunakları 
gelene#% günümüzde de, pek çok d%nde varlı#ını sürdürmekted%r.
 Bu en esk% sunaklarda, yücelt%lm%" olan, b%r ana tanrıça kültünün varlı#ına duyulan %nançtır 
k%, tar%h önces% dönemlerde, pek çok yerde, bu ba#lamda kült nesneler% olarak kabul gören çok 
sayıda kadın heykelc%kler%n%n bulunmasıyla da pek%"t%r%lm%" ve anaerk%l b%r toplum düzen%n%n 
kanıtı olarak yorumlanmı"tır. Bu konu, çe"%tl% çevrelerce c%ns%yete dayalı tartı"malardan etn%k 
%çer%kl% olanlara kadar çok çe"%tl% tartı"malara yol açmı"tır. 
 B%l%m %nsanları, Anadolu’nun Neol%t%k dönem%nde var olan b%r ana tanrıça kültünün, tar%h-
sel dönemlerde de sürdü#ünü ve bu tanrıçanın Greko-Romen dünyasına geçerek, b%rçok !lk Ça# 
tanrıçasıyla kayna"tırıldı#ı gerçe#%n% ortaya çıkarmı"lardır. Ne var k%, ataerk%l toplum düzen%ne 
geç%ld%#%nde, ana tanrıça öncülünün özell%kler% de#%"m%"; günümüzün geleneksel analık n%tel%k-
ler% öne çıkarılarak, sonuçta kabullen%c% ve ed%lgen b%r d%"% kalıbına oturtulmu"tur. Bu dönemde, 
ev sunakları, b%r otor%te tarafından bel%rlenmem%", b%r dogmaya ba#lanmamı", kadının özgürce 
tapınab%lece#% b%r yer olmu"tur. 
 B%r kadın, k%"%sel suna#ında, tanrısal, %nsansal ve do#al alanlarla olan %l%"k%s%n%, kutsal %m-
gelerle törensel nesneler% b%r araya get%rerek son derece yo#un, s%mgesel ba#lantılarla ortaya 
koyab%lm%"t%r. 
 Ev suna#ı aynı zamanda, onun güzell%k gereks%n%m%n%n de dı"avurumudur. Modern ça#da, 
“yüksek sanat” alanının dı"ında tutulan ve kadınla da %l%"k%lend%r%lerek zanaat sınıfına dah%l 
ed%len sunak yapımı baya#ı b%r etk%nl%k olarak görülmü"tür. Bu sebepten ça#da" pek çok kadın 
sanatçı, kadının ev suna#ını konu ed%nm%"t%r. 

  Ev suna#ı, kadın, d%n, ana tanrıça, %l%"k%, sanat, zanaat.

 The trad%t%on of home altars, ma%nly produced by women and whose f%rst examples are dated 
to the Neol%th%c age, %s st%ll current %n many rel%g%ons.
 The fa%th %n a mother-goddess cult honored through these earl%est altars has been conf%rmed 
by the large amount of anc%ent woman statuettes found dur%ng var%ous excavat%ons and %nterp-
reted as an ev%dence of a matr%archal soc%ety. Th%s %ssue has now been transposed on several 
debate platforms from d%scuss%ons about sexual%ty to those about ethn%c%ty. 
 Searches undertaken by men of sc%ence proved that a mother-goddess cult, already present 
%n the Neol%th%c Anatol%a, cont%nued to be honored %n the recorded h%story, and th%s cult has 
been comb%ned w%th that of more than a few Greco-Roman goddesses. Nevertheless, wh%le the 
patr%archal order progressed %n human soc%et%es, character%st%cs of th%s prototype of mother-god-
dess underwent some mod%f%cat%ons, and as the place g%ven to our present motherhood qual%t%es 
enlarged, the goddess moved back %n a pass%ve and female mould. Dur%ng th%s per%od the home 
altars o&ered the woman a place -not determ%ned by any author%ty, not attached to any dogma 
but- where she could freely worsh%p whomever she l%kes. 
 A woman, putt%ng together sacred %mages w%th r%tual objects %n her personal altar, reveals her 
pr%vate relat%on to the d%v%ne, human and natural worlds as a symbol%c attachment pattern.

1  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, benaldikmen@gmail.com



 The woman’s home altar %s also an express%on of her long%ng beauty. The home altar has 
been, %n modern t%mes, banned from the “ref%ned art” spheres and %ncluded %n the hand%craft 
l%ne because %t %s always cons%dered related to women. So, nowadays, numerous are women ar-
t%sts who devote themselves to the home altar.

 Home altar, women, rel%g%on, mother-goddess, relat%onsh%p, art,hand%crafts.

 Tar%h önces% dönemlerde görülmeye ba"lanan d%nsel sanat yapıtları, kutsalla dünyasal, t%n-
selle maddesel, kend% %le ötek% arasında b%r köprü olu"turagelm%"t%r. Bugün b%le bu ayrımın sür-
dürüldü#üne tanık olmaktayız. Fakat, %nsan öteden ber%, özel b%r d%nsel sanat anlayı"ıyla ayrılık 
ürküntüsünü yatı"tırmaya çalı"mı"tır. Bunu zaman zaman %nandı#ı tanrılarla ya da tanrıçalarla, 
%l%"k%ye g%rmek %ç%n duydu#u %ste#e h%zmet edecek b%r ‘yer’ yaratarak yapmı"tır. !"te o yere, %nsa-
nın yardım almak veya ferahlamak %ç%n yönelece#% güçlü kutsal varlıkların bulundu#una %nandı-
#ı o özel yere “sunak” den%lmekted%r. B%r sunak %nananın gözünde görünmez% görünür kılar, uzak 
olanı yakın eder. B%rb%r%nden farklı, ama zorunlu olarak b%rb%r%yle ba#lantılı bulunan dünyalar 
arasında, %nsansal ve tanrısal %let%"%m %ç%n gerekl% g%z%l gücü tems%l eder. 
 Bu sözcük genell%kle Tanrı’ya adanmı" tapınakların b%r d%n adamının törensel çerçeveler %ç%n-
dek% gözet%m%nde bulunan büyük ve yüksek suna#ı anımsatır. Ancak bu met%nde, b%r otor%te tara-
fından bel%rlenmem%", herhang% b%r dogmaya ba#lı bulunmayan sunaklar ele alınacaktır. Bu, b%r 
kadın tarafından yapılmı", onun kend% seçt%#% tanrılara ya da tanrıçalara kend% k%"%sel ba#lılı#ını 
göstermek üzere adadı#ı özel statülü, ev sunaklarıdır. Ev suna#ının çok uzun b%r geçm%"% vardır 
ve bugün hâlâ sürdürülmekted%r.

 Ev sunaklarının b%l%nen en esk% örnekler% M.Ö. 6000-5000 tar%hler% arasında, Neol%t%k Ça#da 
görülür. B%l%m çevreler%nce, Esk% Avrupa’nın, Yakın Do#u’nun, !ndus vad%s%n%n ve Akden%z hav-
zasında pek çok ataerk%l-önces% kültürde sunakların a%le %ç%nde ya"am veren, besleyen do#urgan 
çe"%tl% tanrıçaların koruması ve savunmasına adandı#ı yaygın b%r %nanı"tır. Bu tanrıçaların be-
t%mler%n%n yücelt%lmes% %"% büyük olasılıkla -Çatalhöyük’tek% buluntuların gösterd%#% g%b%- kadın-
ların ba"lattı#ı ve y%ne onların yürüttü#ü b%r etk%nl%k olup ve ana-odaklı d%nler%n özünü te"k%l 
etmekted%r. Söz konusu kültler%n do#urganlı#a saygı, üreme, yen%lenme, kısaca yaratıcılıkla b%-
ç%mlenm%" oldukları varsayılır. 
 Çe"%tl% kültürlere bakıldı#ında, %lk ev sunaklarının b%rb%rler%n%nk%ne benzer n%tel%kler ta"ıdı#ı 
görülür: Taban olarak alçak b%r düzlük/platform kullanılır; bunun üzer%nde kend%s%ne adakta 
bulunulacak olan tanrıların veya tanrıçaların -topraktan buhur çana#ı veya kurban çana#ı g%b%- 
bet%msel nesneler% yer alır. Bet%mler %ç%nde d%"% f%gürler er%l olanlardan daha çoktur. Bu sunaklar 
b%r sıvı sunma, b%r "ey kurban etme, tapınma, d%lekte bulunma, adak adamanın gerçekle"t%r%ld%#% 
ve daha çok tanrısal d%"%yle, günlük ve mevs%ml%k çevr%mlerle %l%"k%de olan kutsal düzeneklerd%r. 
Sunak sözcü#ünün batı d%ller%ndek% kar"ılı#ı “atlar” sözcü#üdür k% kel%me  tapınaklarda üze-
r%nde b%r canlının kurban ed%ld%#% ya da b%rtakım nesneler%n tanrısal b%r güce sunuldu#u veya 
[önünde] törenler yapılan ta" masa anlamını ta"ır. Lât%nce yüksek anlamındak% “altus” kel%me-
s%nden gel%r ve tanrılara sunulacak "eylere ayrılmı" yüksekçe b%r yere %"aret eder. !lk ça#lardan 
ber% tapınakların tanrıların resmî konutu olarak yapılmı" oldukları b%l%nmekted%r. Yunanlılar, 
daha sonra da Romalılar tapınak suna#ı %le ev/ocak (focus) suna#ı arasında b%r ayrım yapmı"-
lardır. Tapınak sunakları herkese açık kurban törenler%n%n, resmî kutlamaların yapıldı#ı; ev su-
naklarıysa a%len%n ve b%reyler%n tanrılara olan özen%ne ve saygısının gösterges% olan yerlerd%. Ev 
suna#ı, yuvanın ve oca#ın gücüyle b%rl%kte b%r kaynak olarak, b%r do#urma, üreme yer% olarak 
kalmı"tı. Bu sunak, büyük olasılıkla, b%r kadının Tanrısal olanla uyuma g%rmes% %ç%n odaklandı#ı 
b%r kaynaktı. Devlet d%nler%, egemen d%nler hak%m oldu#unda b%le kadının d%n duygusu ve sezg%s% 
temelde aynı kalmı"tır. 



     Ku"kusuz pek çok çe"%d% vardır, ama kadın 
suna#ı gelenekler% arasındak% ba# kopmadan 
süregelm%"t%r. Aslında kadının ev suna#ı, uzun 
geçm%"% boyunca, tüm dünyada temel d%nsel 
amaçları açısından aynı kalmı", estet%k %"ley%"% 
de de#%"mem%"t%r. B%r kadının el%nden çıkmı" 
%lk sunak bundan sek%z b%n yıl kadar önce ya-
pılmı"sa, en yen%s% belk% de "u anda b%r yerler-
de kotarılmaktadır. !lg%nç olan, bunlar arasın-
da b%r ba#lantı bulunmasıdır. 
    Çatalhöyük kazılarında bulunan ve M.Ö. 
be"%nc% b%n yıla tar%hlenen sunakla, yüzyıllar 
sonraya tar%hlenen b%r M%nos (G%r%t) mührü 
üzer%nde [bet%m%] bulunan benzer% arasın-
da b%r ba# kurulab%l%r. Yunanlıların Hest%a’ya 
adadıkları ocak suna#ı, Vesta’ya adanmı" 
Roma suna#ında devam etm%"t%r. Yen% Ça# 
Avrupa’sında ya"amı" b%r Hr%st%yan kadının 
ev%ndek% Meryem Ana suna#ının kar"ılı#ı, gü-
nümüzde ba"ka b%r ülkeye göç etm%" olsa dah% 
aynı %nancı koruyan b%r kadının ev%nde bulu-
nab%l%r. Pak%stanlı ya da H%ntl%ler%n evler%nde 
sunaklar vardır, önünde kadınlar yüzyıllardır 
tapınılan H%ndu tanrılarına veya tanrıçalarına 
saygılarını sunarlar. Suna#ında tanrıça t%nsel-

l%#%n% yücelten kadın belk% de Neol%t%k Ça#ın 
büyük tanrıçasına tapınıldı#ı b%r dönemden gelen b%r gelene#% günümüze ta"ımı" olmaktadır.
 Tar%h %ç%nde ev suna#ının somut %zler% sadece onun varlı#ını, var olmu" oldu#unu ortaya koy-
maz. Onlarla, aynı zamanda, kadınların h%ç kes%nt%ye u#ramamı", zaman %ç%nde gel%"m%" d%nsel 
ve sanatsal gelene#%n%n nasıl kökle"m%" b%r b%ç%mde sürüp g%tt%#%n% de göster%r. Sunak de#erler%n 
maddesel b%r b%ç%mde dı"avurumudur; asıl amaç sadece bet%mleme de#%l, %l%"k% kurmaktır da. Su-
nak yapma gelene#%, kadınların ya"amı yorumlayı"larının ortak yönler%n% anlatan esk% b%r kültün 
sürüp g%den geçerl%#%ne %"aret eder. Do#urganlık, annel%k, do#um, ölüm, a%len%n sürüp g%tmes%, 
toplumsal tazelenme, yaratıcılık, d%"%l olanın kutsal bedenle"mes%, kend%-ötek% %l%"k%s%, kend% 
k%ml%#% ve özerkl%k, dünyanın her yer%nde devamlı kadınların ev suna#ına sundukları sorunlar, 
sıkıntılar, de#erlerd%r. Heps% b%r arada ele alındı#ında beden ve t%n bütünlü#ünün özel b%r anla-
"ılma b%ç%m%n% öne çıkaran b%r d%"%l ortak-yaratma parad%gmasını ortaya koyarlar. Bu de#erler 
d%z%n% önce %nsan toplumunun merkez%nde olup sonradan ataerk%l baskı altına çalı"ılmı"sa da ev 
sunakları gelene#%nde her zaman tanınıp onaylanmı"tır.
 B%r kadının k%"%sel suna#ı, onun tanrısal, %nsansal ve do#al dünyalarla özel %l%"k%s%n% açı#a 
çıkarır. Orada kutsal %mgelerle törensel nesneler% b%r araya get%rerek son derece yo#un, s%mgesel 
b%r ba#lantı model% ortaya koyar. Söz konusu nesneler arasında çe"%tl% anlam ve deney%m dün-
yalarını, bu ve öte dünya %nancını, a%ley% ve tanrıları, do#ayı ve kültürü, kend% ve ötek% ç%ft%n% 
anı"tıran res%mler ya da anı yazıları, do#al maddeler, bezeme ö#eler% olab%l%r. Kadın, kend% yarat-
tı#ı bu kutsal yere tanrısal gücü etk%n b%r b%ç%mde ba#lamakla suna#ını canlı b%r %let%"%m aracı, 
kayna"ma, uzla"ma ve yaratıcı dönü"üm %ç%n aktarıcı b%r aygıt yapmı" olur.
 Kadınlar sunak gelene#%ne çe"%tl% yollardan gel%r: bazıları gelenek yoluyla yan% kend%nden 
öncek%lerden görerek, bazıları yolunu sonradan de#%"t%r%p b%r seç%m yaparak, b%r bölümü %ç%n-
dek% dürtüye uyarak ya da b%l%nçl% b%r yaratıyla sunak yaparlar. Onca kadın suna#ı arasında b%r-
b%r%n%n tıpatıp benzeyen %k% suna#a rastlanmaz. Her sunak kend%s%n% yapanın k%"%l%#%n% yansıtır. 
Geleneksel ö#eler, örne#%n mumlar, tanrı ya da tanrıça bet%mler% yaratıcı b%r dürtüyle b%r araya 
get%r%l%r. Ev suna#ı sanatla d%n%n, gündel%kle kutsalın arasında b%r noktada, b%r kadınla tanrısal 
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güç arasında var oldu#u dü"lenen %l%"k%de kutsalın durdu#u yerde yer alır. Bu ba#lamda dü"lem, 
d%nsel %mge ve s%mgeler%n kurulu"unda b%rl%kte, “dı"arı”dan onama beklemeyen b%r %l%"k%s%n%n ge-
l%"mes% olarak ele alınab%l%r. Y%ne de, sunak uygulaması b%rtakım evrensel %lkeler gözet%r. Kadın-
ların geçm%"ler%yle, %nançlarıyla, %stekler%yle ba#lantılıdır ve bu ancak sunak yapanların sunak 
gelene#%n%n kend%ler% %ç%n ta"ıdı#ı anlam hakkında do#rudan do#ruya, engels%z konu"ab%lmele-
r%yle güçlenen b%r ortaklık düzey%nde kend%n% göster%r.

 Ana tanrıça kavramı, hem ant%k hem modern, pek çok duygusal ça#rı"ım barındırır.  Bu kav-
ram gerek popüler gerekse b%l%msel yazında çok büyük %lg% çekm%", b%rtakım sentet%k %ncelemele-
re konu olmu",  c%ns%yete dayalı tartı"malardan etn%kl%#e dayalı olanlara kadar çok çe"%tl% tartı"-
malara aktarılmı"tır.
 B%r ana tanrıçanın %nsano#lunun en esk% d%n anlayı"ının kaçınılmaz b%r parçası oldu#u yolun-
dak% ortak kanı, ana tanrıça %le %lg%l% olan hemen her çalı"mayı b%ç%mlend%rm%", Paleol%t%k ve Neo-
l%t%k dönemlere a%t buluntular arasındak% çok sayıdak% kadın heykelc%kler%n%n varlı#ı da bu da%mî 
%rdelemen%n öneml% b%r bölümüne sebep te"k%l etm%"t%r. Bu dü"ünce E. O. James’%n2 çalı"masının 
temel tez%n% "ek%llend%rd%#% g%b%, Mar%ja G%mbutas’ın3 çalı"masının da öneml% b%r teması olmu"tur. 
 Mar%ja G%mbutas, “Esk% Avrupa”nın b%rçok toplumundak% tanrıça-odaklı d%nsel kültürü bul-
ması ve yorumlamasıyla tanınır. Ona göre, bu erken dönem toplumlarının sanatı, hep yaygın 
olarak sunaklar, %mgeler, f%gürler, s%mgesel yazılar, ç%z%mler ve törensel donanım kullanarak b%r 
soyut dü"ünceler d%l%n%, kend%s%n%n  “tanrıçanın d%l%” olarak tanımladı#ı kavramı dı"a vurmu"tur. 
Bet%mlemeye ve benzetmeye dayanan bu d%l%n öncel%kle “konu"uldu#u” yer ku"kusuz, b%nlerce 
yıl boyunca, ev suna#ı olmu"tur. Kadınlar sunaklarında hep d%nsel nesnelerle dü"ünceler% ba#-
da"tırmı"lar, b%l%nç %ç%nde b%r ara"tırmaya çıkarak maddesel olanla t%nsel olanı b%rle"t%rm%"ler, 
bunun sonucunda %nsan ya"amına b%rtakım de#erler b%çm%"lerd%r.
 Tar%h önces%n%n anaerk%ll%#%ne ve en esk% ça#lara a%t b%r ana tanrıçaya böyle ısrarla %nanılma-
sını te"v%k etm%" olan b%r olgu da, çıplak kadınları bet%mleyen çok sayıda heykelc%#%n varlı#ıdır. 
B%rçok Paleol%t%k ve Neol%t%k yerle"meye a%t, farklı co#rafî bölgelerden ve farklı zaman aralıkla-
rından gelen ve arkeoloj%k buluntuların en öneml% parçalarından olan çok sayıdak% kadın heykel-
c%kler% ana tanrıça f%gürler% olarak yorumlanmı" ve %nsanın d%nsel etk%nl%#%n%n en esk% devres%n%n 
kanıtı olarak ortaya sürülmü"lerd%r. Bunlar d%"%n%n c%nsell%k ve do#urganlık s%mgeler%n% tek f%gür-
de b%rle"t%ren ham%le kadın bet%mlemeler% olarak yaygın "ek%lde kabul görmü"tür. Sonuçta, bu 
tür tar%h önces% kadın heykelc%kler%n%n d%nsel etk%nl%klere %l%"k%n kanıt sa#ladıklarına, bunların 
b%r ana tanrıça kültüne özgü ürünler olduklarına ve %nsanlı#ın bu %lk dönem%nde anaerk%l b%r 
toplum yapısı barındırdıklarına yaygın olarak %nanılmı"tır.
 Ana tanrıçanın %z%, etk%s%n%n en güçlü oldu#u bölgede, esk% Akden%z dünyasında sürülecek 
olursa; Orta Anadolu’da yer alan Çatalhöyük ve Hacılar g%b% %k% yerle"%m bölges%nden gelen bu-
luntular, Anadolu’nun Neol%t%k dönem%nde var olan b%r ana tanrıça kültünün ve bu kültün tar%h-
sel dönemlerde de sürdü#ünün kanıtları olarak yorumlanab%l%r. Aynı zamanda bu yöredek% ana 
tanrıçanın Greko-Romen ana tanrıçasının tar%h önces% öncülü olarak yorumlanmı"tır. 
 Tanrıçaya do#rudan do#ruya “ana” d%ye %lk seslenenler Fr%gler olmu"tur. Asıl, Yunan met%nle-
r% onun ana k%ml%#%ne %l%"k%n daha kapsamlı b%r tanım sa#lamaktadır. Tanrıçanın Yunan%stan’da-
k% varlı#ına da%r en esk% kanıtlardan b%r% olan M.Ö. 6. yüzyıl tar%hl% 14. Homer%k övgü, tanrıçaya 
bütün tanrıların ve %nsanların anası olarak seslenmekte olup, “tanrıların anası” unvanı, Yunan 
yazınsal met%nler%nde ve kült adak yazıtlarında onun ba"lıca unvanı hâl%ne gelm%"t%r. Yunan ge-
lene#%, T%tanların asıl anası olan Ga%a, yan% toprak ana f%gürü %le, kend%s% de b%r t%tan olan ve altı 
büyük Olympos tanrısı do#uran tanrıça Rhe%a’yı anımsatmaktadır. Ga%a %le Rhe%a b%rer kourot-
rophos, yan% çocukları besley%p büyüten olmaları neden%yle aynı zamanda %nsanlı#ın da anası 
d%ye n%telend%r%lm%" olab%l%rler. Fr%gyalı ana tanrıça Yunan%stan’da Ga%a, Rhe%a ve Demeter g%b% 

2 Edwin Oliver James (1888-1972), !ngiliz, din,tarih ve felsefe profesörü.
3 Marija Gimbutas (1921- 1994), Litvanyalı-Amerikalı arkeolog.



bazı Yunan tanrıçalarıyla kayna"tırılırken, bütün bu ögeler Yunan ana tanrıçasının k%"%l%#%n%n b%r 
parçası hâl%ne gelm%"t%r. 
 Fr%gyalı ana tanrıçanın bet%mler% açık alanlara kent ve vad%ler%n%n g%r%"%n% koruyan do#al kaya 
cepheler% üzer%ne yerle"t%r%ld%#% g%b%, heykelc%kler%n%n de “ev” halkını koruması %ç%n evlerdek% su-
naklara konuldu#una %l%"k%n güçlü kanıtlar vardır. Özell%kle kadınlar tarafından yapılan güncel 
kült uygulamalarında ona adaklar adanmı", sungular ba#ı"lanmı"tır. Malzemen%n hep b%rl%kte 
ele alınması, Fr%gyalı ana tanrıçanın günümüz do#urganlı#ını ve besley%p büyütmey% %çeren ge-
leneksel analık n%tel%kler%yle sınırlanmadı#ını, ya"amın pek çok yönüne de#%neb%len ve b%l%nenle 
b%l%nmeyen arasında aracı olab%len koruyucu b%r güç oldu#unu dü"ündürmekted%r.  Ne var k% 
Yunan, Roma ve d%#er ataerk%l toplumlar tarafından büyük ölçüde de#%"%kl%#e u#ratılan Fr%g kö-
kenler%, adı ve kült ünvanları olarak arka plana çek%l%rken, görsel %mges% de Fr%gyalı öncülünden 
uzakla"tırılmı" ve bu ataerk%l anlayı"lara özgü b%r Ana Tanrıça tanımına göre gel%"t%r%lm%"t%r. 

 Anaerk%ll%#%n ve evrensel ana tanrıça tapımının tar%hsel gerçekl%#%ne duyulan %nanca ek 
olarak, !sv%çrel% ps%kolog Carl Jung4 ve ö#renc%s% Er%ch Neumann5 çok farklı b%r yakla"ımda bu-
lunmu"lardır. Jung, anaerk%ll%#%n ve ana tanrıça tapımının b%reysel %nsan b%l%nc%n%n %lk örne#%n% 
olu"turdu#unu %ler% sürmü" ve buna “anne kompleks%” dem%"t%r. Neumann %se The Great Mother 
adlı çalı"masında Anne %lkörne#% kavramını daha da gel%"t%rm%"t%r. Hem %y% hem kötü olmak üze-
re, kadın etk%nl%kler%ne ve davranı"lara %l%"k%n çe"%tl% %lk örnek tanımları yapmı" ve bunları %lkel 
büyük ana tanrıçanın farklı yönler%ne ba#lamı"tır. !nsan toplumunun gel%"%m%ndek% %lkel evre %le 
anaerk%l yapı arasındak% %l%"k%y% %lk kez d%le get%rm%" olan Johann Jakob Bachofen6 %se toprak ana 
%nancını sık sık %nsan b%l%nc%n%n dü"ük b%r düzey%yle özde"le"t%rm%"t%r.

4 Carl Gustave Jung (1875-1961), !sviçreli psikiyatr, Analitik psikolojinin kurucusu.
5 Erich Neumann (1905-1960), Alman psikolog ve yazar. 
6 Johann Jacob Bachofen (1815-1887), !sviçreli hukukçu ve antropolog.
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Bachofen ve Jung okulunun teor%ler%n% kullanan b%l%mc%ler, b%r ana tanrıçanın varlı#ının %lkel sos-
yal yapıya has b%r özell%k oldu#u "ekl%nde b%r anlam çıkarmaya yönelm%"lerd%r. Anaerk%l toplum 
yapısının de#%"erek yer%ne ataerk%l b%r toplum yapısının geçm%" olması çe"%tl% çevrelerce farklı 
yorumlanmı"tır. Örne#%n bu dönü"ümü Fr%g toplum yapısında ara"tırmı" olan Ramsay7,  göçle 
gelen, erkek, sava"çı toplulukların %st%laları sonucunda anaerk%l toplum model%n%n yer%ne “daha 
yüksek b%r toplum model%” olan ataerk%l model%n geçm%" olmasını b%r %lerleme olarak görmü"tür. 
Dolayısıyla, bu tanrıçaya tapanlar da pek çok b%l%mc%n%n gözünde sosyal açıdan az gel%"m%" b%r 
topluluk sayılmı"tır.
 !lk örnekler%nden günümüze, %k% b%n yıllık süre %ç%nde, %lk batı toplumlarında ataerk%l yö-
net%m ve d%nler gel%"t%kçe, sa#lamla"tıkça, ev sunakları da b%ç%m de#%"t%rm%"t%r, azalmı"tır fakat 
h%çb%r zaman bütünüyle yok olmamı"tır. R%ane E%sler8, ataerk%ll%#e do#ru g%den bu model de#%-
"%m%n% toplum ve kültürün ‘ortaklık model%’nden ‘baskın model%’ne geç%" olarak tanımlamı"tır. 
Esk% Yunan kültürü bu dönü"üm hakkında aydınlatıcı b%lg%ler vereb%l%r. Yunan devlet% M.Ö. 1000 
%le 200 yılları arasında gel%"%rken soyda babanın üstünlü#ü, c%nslerle %lg%l% toplumsal, felsef% ve 
d%nsel kutupla"malar ba"lamı"tır (ve bu kutupla"malar hâlâ batıda bugün c%nslerle %lg%l% basa-
maklanmaları bel%rlemekted%r). C%nslerle %lg%l% derken pol%s (devlet/kamu/er%l) ve o%kos (ev halkı/
mahrem%yet/d%"%l) arasındak% ayrım göz önünde bulundurulmalıdır. Ataerk%ll%k, kend%-ötek% %l%"-
k%s%n% b%r tamamlayıcılık ba#lantısından zıtlık ba#lantısına dönü"türmü"tür: “Kadın” “erkek”%n 
yan% %deal “kend%”n%n koydu#u kuralların egemenl%#% altında de#er% dü"ürülmü" “ötek%” olmu"-
tur. Kadına a"a#ı b%r konum tanıyan ve erke#%n üstünlü#üne dayanan b%r krallar, kahramanlar 
ve sava"lar kültürü gel%"m%" ve sonunda utku kazanan da bu kültür olmu"tur. Ülke çapında, 

7 Sir William Mitchell Ramsay (1851- 1939), !skoçyalı arkeolog ve din bilgini.
8 Riane Tennenhaus Eisler (d.1937), Avusturya do#umlu Amerikalı, ara"tırmacı ve yazar. 

Fotoo$raf 3: Ev Suna#ı, Amerika



%mparatorluk çapında herkese açık tapınaklar yükseld%kçe kadın merkezl% ev tapınmaları %k%nc%l 
duruma dü"mü"tür. Ne var k%, %lk ana tanrıçada yücelt%len do#urganlı#ın güçler% ve Yunan a%le 
m%rası hâlâ -ocak suna#ının tanrıçası Hest%a’nın hatırına ev halkından gelmekted%r.

 Bu tanrıçanın önem% Yunancadak% “Hest%a %le ba"lamak”9 dey%m%nde kend%n% göster%r. Nasıl 
ocak ev%n merkez%ndeyse Hest%a’nın da evren%n merkez%ndek% tahtında oturdu#u söylene gelm%"-
t%r. Adının köken% de bunu destekler: Ous%a “öz, b%r%nc%l, gerçek, her türlü de#%"me ve sürec%n 
altında bulunan alt katman” anlamlarına gel%r ve en çok b%l%nen türev% est%a da “ocak, horanta, 
a%le, sunak” olarak tanımlanır. Hest%a’nın adında kök “asal varlık” ya da “asal gerçekl%k” anlam-
ları ta"ır. Daha %ler%s% ara"tırılacak olunursa, Hest%a’nın bak%re olu"u, kend%nden ürer olma, ken-
d%n% besler olma anlamlarını destekler. Hest%a a%len%n merkez%nde tem%z kalmı" b%r mahrem%yet 
%mges% olarak durur. Koruma, saklama, destek düzen%n%n temel ö#eler%n%, a%ley% dı"a vermeme 
f%kr%n% yansıtır. Hest%a %ç%ne dönük ve kapalı b%r dünyanın, kadın dünyasının tanrıçasıdır. Ataer-
k%l yüksel%" kadının gücünü kest%kten sonra b%le Hest%a’ya ba#lılık kadının d%nsel özerkl%#%n% ve 
bunun sonucunda do#an öz k%ml%#%n% bell% etmes%n% sürdürmü"tür. 
 Kadınlar oca#ın kutsallı#ını ve kend%ler%yle Hest%a arasındak% ba#ı törensel ed%mlerle yücelt-
m%"lerd%r. Bu törenler arasında günlük y%yecek sunumları, amph%drom%a g%b% etk%nl%kler görül-
mekted%r. Bu sonuncu, yen% do#an bebe#% ocak çevres%nde dola"tırarak ona ‘ho" geld%n’ demek 

9 Sokrates’in Platon tarafından nakledilen “Âdet oldu#u üzere Hestia ile ba"layalım mı?” sözünden.
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anlamında düzenlenen b%r törend%r. Ocak su-
na#ının d%"%l m%rasının güvence altına alındı#ı-
nı s%mgeleyen etk%nl%kler Yunanların evlenme 
tören%nde de görüleb%l%r: Gel%n%n annes%n%n, 
dü#ünde kend% oca#ından b%r me"ale yaktı#ı, 
bunu yen% evl% ç%ft%n önünde ta"ıdı#ı ve onla-
rın ev%ndek% oca#ı bununla tutu"turdu#u b%l%n-
mekted%r.
 Hest%a, ev suna#ının tar%hsel ç%zg%s% üzer%n-
de b%r%nc%l yere sah%pt%r. O, bugün de önem%n% 
koruyan b%r gelene#%n anla"ılmasına yarayan 
araçtır. 

 Kadın merkezl% ev suna#ının Hr%st%yanlı#ın 
ba"langıç dönemler%nde b%r rol oynamı" olması 
yolundak% dü"ünce h%ç de asılsız de#%ld%r. Yen% 
ortaya çıkan b%r d%n olarak Hr%st%yanlı#ın, uzun 
geçm%"e sah%p devlet gelenekler%yle, pagan ge-
lenekler arasındak% sürtü"melerle çalkalandı#ı 
öne sürülmü"tür. Ba"langıçta k%l%sen%n g%zl%-
den g%zl%ye yönet%ld%#% zamanlarda g%zl% tapın-
manın ev suna#ı g%b% uygulamalara gereks%n%-
m% olmu"tur. Ara"tırmacıların %ler% sürdü#üne 
göre, %lk %k% yüzyıl boyunca Hr%st%yanlı#a ba"ka 
geleneklerden gelen kadınlar b%r çek%rdek grup 
olu"turmu"tur. Elbette ev tapınmalarının pagan b%ç%mler%ne olan alı"kanlıklarının yen% gel%"-
mekte olan d%n%n g%zl% törenler%ne katacak yanları bulunmaktadır. 
 Yüzyıllar sonra batıda ataerk%l Hr%st%yanlık baskın d%n konumuna geld%#%nde de, ev suna#ı 
kadınlar %ç%n d%n alanındak% de#erler%n% gel%"t%rmede özel b%r yer olmaya devam etm%"t%r. !lk bo-
yalı %konaların da ev %ç%ndek% sunaklarda kullanılmak üzere yapıldı#ı sanılmaktadır. 
 Yunanca e!kon ter%m% herhang% b%r %maj, tasv%r anlamına gel%r. Ancak dördüncü yüzyıldabu 
ter%m%n özell%kle !sa, Bak%re, az%zler, yerel "eh%tler ve p%skoposlarla ke"%"ler%n balmumu tekn%#% 
(ankost%k) %le yapılan %lk portreler% %ç%n kullanıldı#ı anla"ılmaktadır.
 !konaların gücüne olan %nanç, %konanın tasv%r ed%len kutsal k%"%n%n özünü b%r "ek%lde yakala-
dı#ı ve o k%"%yle %kona aracılı#ı %le %let%"%m kurulab%lece#% varsayımına dayanmaktadır. Böylel%kle 
%konalar, papazın ya da p%skoposun takd%s etme gücüne yaslanmayan manev% %let%"%m yöntem%n% 
kolayla"tırmaktadırlar. K%l%sede oldu#u g%b% ev ortamında da %"levler%n% yer%ne get%reb%lmekte ve 
kaynaklara göre, ba#lılıklarını gösteren b%reylere özel avunma aracı olab%lmekted%rler. Bu an-
lamda, Hr%st%yanlık önces% ev tanrılarıyla aynı %"leve sah%pt%ler. !konalara %nanmak kadınların 
yo#un %lg%s%n% uyandırmaktadır. Böylece kadınların herkese açık tapınmalara katılmalarını sınır-
layan k%l%se makamlarını %"ler%ne karı"tırmadan bet%mlere ba"vurab%lmekted%rler. K%l%se otor%te-
ler% kadınların “batıl” %nançlarını kınamı"lardır ama tar%hç% Jud%th Herr%n’%n10 bel%rtt%#% g%b% %ko-
nalar tapıncı, b%reysel yürütüleb%len çok k%"%sel b%r yol oldu#u %ç%n,  kadın d%ndarlı#ına uygun b%r 
araçtır. Ev%nde %konaları olanın tapınmasına herhang% b%r sınır yoktu. Herr%n ayrıca ev sunakla-
rının %ç%nde yer alan %konaların, özell%kle B%zans’la %l%"k%lend%r%len yen% b%r sanat b%ç%m% yaratmı" 
oldu#unu yazar. Her ne kadar bunları hem erkekler hem kadınlar kullanıyor %d%yse de, kadının 
ev %ç%nde b%reysel tapınmayı ayakta tutmak %ç%n pek güçlü nedenler buldu#u dü"ünces%nded%r.
 Sonunda, bet%mlerle aracısız %l%"k%n%n etk%l%l%#%n% savunanlarla onun ters% dü"ünenler ara-
sında pol%t%k b%r çatı"ma çıkmı"tır. Bu, sek%z%nc% yüzyılın %konoklazm/%konakırıcılık akımıdır. 

10 Judith Herrin (d.1942), !ngiliz, Geç Antik Dönem ve Bizans ara"tırmaları profesörü. 

Foto$raf 5: Nunzia’ya Adanmı" Yaprak Sunak, Nancy Azara, 
heykel, 2000.



!konoklast yan% putların yok ed%lmes%nden 
yana olan d%n adamları güçler%n% pek%"t%rmek 
%ç%n sadece yetk%l% makam tarafından kutsan-
mı" nesneler%n kutsal sayılab%lece#%n% %ler% 
sürmü"lerd%r. K%"%sel, özel tapınma konusu 
olan %konalar resmen kutsanmamı"tır ve tah-
m%n ed%lece#% g%b%, kadınlar %konalar önünde 
tapınmaya daha yatkındılar; bunu yasaklara 
kar"ı çıkmayı göze alarak yapmaktadırlar. B%-
zans !mparatorlu#u’nda güç sah%b% kadınlar, 
ço#u zaman kurulu düzene kar"ı gelerek, su-
naklarında kend% bet%mler%n% yüceltme hakları-
nı korumak %ç%n u#ra" verm%"lerd%r. !mparator 
Theoph%los bet%mlere tapınmayı resmen kınar-
ken b%le gerek !mparator%çe Theodora gerek 
kayınval%des% Euphros%ne %konalara tapınmayı 
g%zl%ce sürdürmü"ler ve sarayın harem bölü-
münde çocuklarına da aynı "ey% ö#retm%"lerd%r. 

!konoklazmın sonunu get%ren de b%r kadın olmu"tur. $öyle k%, !mparator%çe E%rene, %konoklast 
kocası IV. Leon’un ölümünden sonra 780 yılında n%yabet% alınca bet%mlere tapınmayı yen%den 
özgür bırakmı"tır.
 Kurulu düzene ba"kaldırı yer% olarak sunak, ku"kusuz, kadınların b%r gelene#%n yürütülmes% 
yoluyla aralarında b%rb%rler%ne ba#lı olu"larıyla da %lg%l%d%r. Hem a%le hem topluluk %ç%nde d%ne 
ba#ımlı resmî ya da resmî olmayan b%r a#la %l%"k%l% olu"ları kadınlara kend% gereks%n%mler%n% kar-
"ılamaya çalı"ma olana#ını vermekted%r. Ataerk%l yönet%mler altında kadınlar hep aralarında 
payla"tıkları kaynaklardan yararlanmak üzere yaratıcı etk%nl%k gösterm%"lerd%r. D%nsel bakımdan 
bu, ço#u zaman, daha esk% pagan ya da %lkel d%n gelenekler% %le gel%"mekte olan devlet d%n% ya da 
kurumsal d%n arasında b%r karmala"ma sürec% do#urmu"tur. Örne#%n, Orta Ça#da ataerk%l baskı-
dan kaçıp Meryem Ana’ya ve az%zlere sı#ınmak %steyen kadınlar aynı zamanda ebe kadın muc%ze-
ler%ne, otçu, çıkıkçı, üfürükçü g%b% %y%le"t%r%c%lere, falcılara da ba"vurmu"lardır; onların sunakları 
do#al ve usdı"ı ö#elerle kültür ve d%ne dayanan ö#eler% b%rb%r%ne yakla"tırmı"tır. Topra#a dayalı 
esk% d%nler%n marj%nal uygulayıcıları, kadınlara pek az hak tanıyan b%r dünyada, çocuk dünyaya 
get%rme g%b%, hasta %y%le"t%rme g%b% somut sonuçlar almak %ç%n, Hr%st%yanlı#ı ot tedav%ler%yle, mus-
kalar, s%h%rler vb %le ba#da"tırmı"tır. Esk% ve yen% d%nlerden ö#eler%n böyle karı"tırılması, kadın 
sunakları gelene#% açısından çok öneml%d%r; çünkü tar%hsel bakımdan esk% zaman uygulama-
larını ço#u zaman erke#%n bel%rled%#% sava", fet%h ya da %deoloj%k dönü"ümlerden do#an yen% 
âdetlerle b%rl%kte yürüten ya da canlandıran her zaman kadınlar olmu"tur.

 Ev suna#ı b%r kadının d%nsel oldu#u kadar sanatsal anlatımıdır; bundan ötürü de onu düzen-
lenmes%n%n en bel%rg%n ö#eler%yle ve o düzenlenmen%n ortaya koydu#u örgelerle de#erlend%rmek 
gerek%r. Gelenekler, ev suna#ını yapmadak% d%nsel ve ahlâksal amaç olarak hem %nsan %l%"k%ler%n% 
hem kutsalla olan %l%"k%y% göstermekted%r. Bu amaç da elbette sanatsal yollarla ortaya konulab%-
l%r. Kadın sunaklarının öne çıkardı#ı b%r bakıma %l%"k%ler estet%#%d%r.
 Ara"tırmacı Kay Turner,11 b%r suna#ın h%çb%r zaman sadece göstermekle kalmadı#ını, sırf gü-
zell%k yaratmak amacıyla yapılmı" sunak olmadı#ını bel%rtmekted%r. K%"%sel suna#ın, %nsanları 
%let%"%me, %let%"%msel alı"ver%"e ça#ırdı#ını ve sunak %mgeler%n% sadece seyretmen%n ötes%ne ge-
çerek onları kullanmaya ba"layan k%"%y% onlarla kar"ıla"maya, onlarla konu"maya davet ett%#%n% 
öne sürer.  

11 Kay Turner (d.1946-) Amerikalı yazar, ara"tırmacı.

Foto$raf 6: Yakarı", Katherine Bartel, 2001, yerle"tirme.



 1970’l% yıllarda b%r grup sanatçı köktenc% b%r 
rev%zyon%st b%r hareket% desteklem%"lerd%r. Bu, 
öteden ber% “güzel” sanat kavramı %le kadınla-
rın ev sanatı arasında ç%z%lm%" olan sınırı göz 
ardı etmeye kararlı b%r hareket olup g%tt%kçe bü-
yüyen Kadın Sanatı Hareket%’yd%. Bu sanatçılar 
sunak yapmayı ev çevres%n%n canlandırılması-
nın b%r parçası olarak görmü", onu ed%lg%nl%#%n 
de#%l de kadınların yaratıcılı#ını ve öznell%#%n% 
belgeleyen uygulamalara bel%rley%c% b%r çerçeve 
olarak %lan etm%"lerd%r. Sanat tar%hç%s% Arlene 
Raven’%n12 ded%#% g%b%, zamanla bu sanatçılar 
kadınların sunak yapımında kullandıkları b%-
ç%mler%n sanatsal n%tel%#%n% vurgulamaya ba"-
lamı"lardır. Estet%k b%r model olarak, b%r becer% 
türü, sanatsal b%r nesne ve kadınların sanatı olarak görülen sunak, batılı sanat anlayı"ına göre, 
sanatçı olarak yerle"m%" batıya ba#lı beyaz erkek kavramını, kadının nasıl ve ne amaçla yarattı#ı 
dü"ünces%n% de#%"t%rmeye ba"ladı. Raven, ayrıca gerek b%ç%m gerek kullanılı"ıyla suna#ın güç 
elde etmek ve güç vermek %ç%n sanatsal b%r araç oldu#unu öne sürmü"tür. Bu anlayı"a göre %m-
geler%n b%r araya get%r%lmes% sadece b%r bet%mleme de#%l, ataerk%l yapıyı hem ele"t%ren hem onu 
dönü"üme u#ratan yen% b%r kültürün gerçekle"mes%ne g%den güçlü b%r yol olmu"tur.
 Bu bakı" açısına sah%p olan pek çok ça#da" kadın sanatçı sunak yapımını çalı"malarına konu 
olarak almı"lardır. Bunların arasında Amer%kalı Nancy Azara’nın (d. 1939), d%nsel-törensel nes-
neler% ve sunakları, “kutsalın do#asına dokunaca#ı” yolları ararken varlı#ını h%ssett%#% o görün-
mez t%n%n görünümler% g%b%d%r. Azara’nın yarattı#ı sunaklar, çok esk%lerden gelen kadın gücüne 
ve bu gücün gelecek %ç%n dü"lenm%" anlamlar yakalama becer%s%ne sanatçının duydu#u %nancı 
görsel olarak tems%l etmekted%r.
  Ankost%#% altın varakla b%rl%kte kullanan Azara, bunu bazen Ortodoksluktak% az%zler%n ya"am-
larını bet%mleme yöntemler%ne bazen de altını b%r d%nsel tören maddes% olarak kullanmı" olan 
!nkalar g%b% Esk% Ça# toplumlarına gönderme yapmaktadır. !mgeler%n%, tar%hönces% toplumların 
"amanları g%b%, boya ve altınla yo#urarak bunlara zamanında sanatçıların %mza olarak kullan-
dıkları palm%ye baskısı s%mgeler eklemekted%r. 
 B%r ba"ka sanatçı Kather%ne Bartel (d. 1953), %se ‘kadın çalı"ması’ olarak adlandırılan etk%nl%-
#%n nasıl ve ne yolla gel%"t%#%n% ortaya koymaya çalı"makta, geleneklere göre kend% c%ns%yet%ne ta-
nınan rolü b%r yandan üstleneb%ld%#%n% b%r yandan dabunu de#%"t%rmek %ç%n çaba gösterd%#%n% be-
l%rtmekted%r. Bartel’%n çalı"masında kadınların ev %"ler%nde kullandıkları b%rtakım nesnelerden 
yapılmı" b%r ev suna#ı esk% b%r ütü tahtasının üzer%nde durmaktadır. Yukarıdak% çama"ır %p%ne 
asılı olan çay peçetes%nde on dokuzuncu yüzyılda yayımlanan ve genç kızlara toplumdak% %"lev-
ler%n% ö#reten b%r ajandadan alınmı" res%mde, günlerden çar"ambayı, yan% “sökük d%kme, yama 
yapma” gününü göstermekted%r. Bartel, yerle"t%rmes%nde, kadına %l%"k%n ev %"ler%nde kullanılan 
nesneler%, sunak g%b% kutsal olan b%r alanla b%r arada serg%lemekle adeta bu sıradan, gündel%k 
etk%nl%kler% ve nesneler% de kutsal alana ta"ıyarak yüceltmekted%r.
 Alman sanatçı Oppermann’ın (1940-1993) yerle"t%rmeler% ço#u zaman alçak, suna#a benzer 
düz kurulumlarda/podyumlarda serg%len%r. Dünyayı ve %nsan %l%"k%ler%n%, 1969-1985 yılları ara-
sında gerçekle"t%rd%#% “Ensembles” yan% “uyumlu bütünler” olarak, de#%"%me u#rayab%len algı ve 
dü"ünce kümeler%, ölçüt, öykü, co"ku ve kuram kümeler% olarak kabul etmekted%r. Oppermann, 
karmalı#ın hâlâ bu dünyanın b%r yerler%nde b%r de#er ta"ıması gerekt%#%ne %nanmı"tır. Kend% özel 
ve toplumsal ya"amını ayrıntılarıyla gözlemleyerek o ya"amın büyük bo"luklarını %ç%ne alıp 

12 Arlene Raven (1944-2006), Amerikalı sanat tarihçisi, yazar, ele"tirmen, sanat kuratörü.

Foto$raf 7: Altar-Yerle"tirme, Anna Oppermann, (1968-1984) 



örteb%lecek nesneler%, %mgeler% ve kavramları bulmaya çalı"mı"tır. Desenler ç%zm%", foto#raflar 
çekm%", res%mler yapmı", buldu#unu bet%mlem%" ve bütün bunları ev suna#ında oldu#u g%b% yer-
le"t%rerek ba"kalarıyla payla"ıma açmı"tır.

 Tar%h %ç%nde kadınların ev suna#ı yapma gelene#%, onların tanrısal, %nsansal ve do#al dün-
yalarla olan %l%"k%ler%n% ortaya koyan, kutsal %mgelerle törensel nesneler% b%r araya get%rerek ken-
d%ler%ne özgü b%r düzenlemeyle olu"turdukları, aynı zamanda onların güzell%k gereks%n%m%n% de 
kar"ılayan b%r etk%nl%kt%r. Y%rm% b%r%nc% yüzyılda k%"%sel suna#ı nasıl b%r gelecek beklemekted%r? 
Pek çok kadının "%md%den bu gelece#e b%n yıllık anlamlar b%çt%#%n% göster%r %puçları bulunmakta-
dır.
 Ku"kusuz bugün hâlen sunaklara duyulan gereks%n%m büyük. Azalaca#ı yolunda da pek %"a-
ret yok.  Günümüzün tüket%m toplumlarında, p%yasada hemen her ürüne ve h%zmete oldu#u g%b% 
d%nsel %mgelere de g%tt%kçe artan b%r gereks%n%m görülmekte. Bunlar büyük b%r %"t%hayla kapı"ıl-
makta. Meryem Ana’nın, tanrıçaların ve Buda’nın ucuz kopyalarının satı"ı da her zamank%n%n 
çok üzer%ne çıkmı" oldu#u %ler% sürülmekte. Gazetelerde, derg%lerde “ya"am b%ç%m%” sütunların-
da, evler% güzelle"t%rmede sunaklardan söz eden yazılar çıkıyor. Bu kaynaklardan ve %nternet 
aracılı#ıyla hazır-yapım sunak satı"ları yapılıyor. K%"%sel suna#ın gözle görünür b%r b%ç%mde yer-
le"t%#% b%r zamanda ya"amaktayız. 
 Sunaklara olan bu dü"künlük, kadınların çok esk%lere dayanan, "%md% de yolunu popüler kül-
tür %ç%nde sürdüren d%nsel tutumlarının yen% b%r b%reyselle"m%" b%ç%m%n% yansıtmaktadır. Gelece-
#%n suna#ı ne b%ç%m alırsa alsın, kadınların büyük olasılıkla bu gelene#% yürütmek %ç%n b%rtakım 
özel nedenler% olacaktır. Geçm%"te ev suna#ı gelene#%n% yürüten kadınlarla "%md% bu gelene#% 
sürdürenler arasında b%r ba#lantı oldu#u g%b% gelecekte de bu ba#lantı sürdürüleb%l%r. Evde su-
nak bulundurmada %"%n %ç%ne g%ren %zlekler ve %zlenen yollar, örne#%n annel%k süreçler%, %l%"k%-
n%n estet%#% ve ba"arısı, kend% k%ml%#% ve özerkl%k, hastalıkların bakım ve %y%le"t%r%lmeler%, bütün 
bunlar kadınların kend% farklılıklarına olumlu b%r de#er yaratma ve o de#er% kullanma amacıyla 
kutsal alanı nasıl kullandıklarını göstermekted%r. Ev suna#ı ya"ama özel b%r saygının -b%r %l%"k% 
ve ya"amın yen%lenerek sürdürülmes% %deoloj%s%n%n- kadınların dünya üzer%ndek% b%r %stem%n%n 
oldu#u g%b% öne sürüldü#ü b%r yerd%r. Sunak, kadının güce, %kt%dara açılan kapısıdır. O gücü, 
hem %nsanlar hem tanrısal “ötek%ler”le ve onlar aracılı#ıyla bölü"ür. !mgeler%n%n, s%mgeler%n%n 
ve törensell%#%n%n tümünü alırsak ev suna#ı kutsaldır ve ya"amın güzel gerekl%l%#%n% sa#layan 
sanatsal b%r araçtır.
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 Plast%k sanatlarda vazgeç%lmez sanatsal b%r b%ç%m olan beden formu, tar%h% süreç %çer%s%nde 
dönem%n güzell%k anlayı"ına göre sürekl% de#%"kenl%k göstererek ele alınmı" ve tasv%r ed%lm%"t%r. 
Ant%k%teden Modern%zm’e de#%n geçen süreçte genell%kle güzel beden formları %mgele"t%r%l%rken, 
avangard yakla"ımlarla b%rl%kte özell%kle Marcel Duchamp’ın sıra dı"ı çalı"malarının da etk%s%yle 
sanatta estet%k anlayı" sorgulanmı" ve estet%k olmayan b%ç%mler%n de sanata konu olab%lece#% 
f%kr%ne varılmı"tır. Günümüz be#en%s%n%n "ek%llend%rd%#% %deal bedenle tezatlık olu"turan ant%-
estet%k beden formları, ça#da" sanatçıların artan %lg%s%yle yen%den "ek%llenm%"t%r. Kend% öznel 
üsluplarını ortaya çıkaran tuval res%mler%yle tanınan günümüz sanatçılarından Franc%s Bacon, 
Luc%an Freud ve Jenny Sav%lle’%n ant%estet%k olarak n%telend%r%leb%lecek beden %mgeler%n% tartı"-
maya açmak ve anal%z etmek çalı"mamızın temel amacını olu"turmaktadır. Ele alınan sanat eser-
ler%ndek% ant%-estet%k unsurlar gerekçeler%yle b%rl%kte çözümlenmeye çalı"ılmı"tır. 

 Beden, Anti-Estetik, Francis Bacon, Lucian Freud, Jenny Saville

 The body form as an %nd%spensable art%st%c form %n the plast%c arts has been constantly chan-
ged, descr%bed and handled based on the perspect%ve of beauty dur%ng every per%od %n human 
h%story. Wh%le beaut%ful body forms have been dep%cted from ant%qu%ty through modern%sm, the 
percept%on of aesthet%cs %n art has been quest%oned and at%sts have agreed that ant%-aesthet%c 
forms may also be objects of art w%th avant-garde approaches, espec%ally %n the art%st%c works of 
Marcel Duchamp. Ant%-aesthet%c body forms that are %n contrast w%th %deal body forms (wh%ch 
have been developed based on modern tastes) have been reshaped w%th the %ncreas%ng %nterest 
of contemporary art%sts. The ma%n purpose of th%s study was to d%scuss and analyze the ant%-aest-
het%c body %mages of the modern art%sts  Franc%s Bacon, Luc%an Freud and Jenny Sav%lle, who are 
also known for the%r canvas pa%nt%ngs ut%l%z%ng %nd%v%dual styles. The ant%-aesthet%c elements %n 
these art%st%c works were analyzed and conclus%ons were supported w%th ev%dence.

 Bugüne de#%n sanat eser%n%n k%"%lerde estet%k b%r zevk ve heyecan uyandırması, be#en%lme-
s% ve takd%r ed%lmes% beklen%rd%. B%r sanat eser%n% d%#erler%nden ayıran en öneml% özell%#% güzel 
olmasıyla %l%"k%lend%r%l%rd%. Güzell%#%n yanı sıra b%r sanat eser%nde yüce olma, haz ve ho"a g%tme 
duygusu uyandırma, do#ru ve %y% olma, faydalı olma, b%r amaca h%zmet etme g%b% özell%kler de 
aranmaktaydı. Günümüzde %se, güzell%k ülküsünün sanat %ç%n b%r zorunluluk olmadı#ı, ça#da" 
sanat dü"ünces% evren%nde yer%n%n kalmadı#ı f%kr% kabul görmekted%r. Sanatı bugün Thomas 

1 Bu makale F. Deniz Korkmaz Ekici’nin “Dada’dan Günümüze Plastik Sanatlarda Anti-Estetik Form Olarak Beden” adlı Sanatta 
Yeterlik tezinden derlenerek hazırlanmı"tır. 
2  Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, fdenizkorkmaz@gmail.com



Mumro’nun tanımıyla, “doyurucu estet!k ya-
"antılar olu"turmak amacıyla dürtüler yaratma 
becer!s!” olarak n%telemek mümkündür.3  
 !ç%nde ya"adı#ı çevren%n türlü %zler%n% yan-
sıtmak sanatın öneml% %"levler%n%n ba"ında 
gelmekted%r. Ç%rk%n%n b%l%nçl% b%r b%ç%mde ele 
alınarak %lg% gördü#ü Aydınlanma Dönem%’nde 
yazılmı" “Kötülük Ç!çekler!”nde Baudela%re, 
dünya sanat tar%h%nde belk% de %lk kez, er%y%p 
yok olmak üzere kurtlar tarafından kem%r%len 
b%r cesed% bet%mleyerek, ölüme olan sevg%s%n% 
d%le get%rm%"t%r. Modern gerçeküstücülü#ün 
ba"ta gelen ressamlarından Salvador Dal%’n%n 
res%mler%nde, her türlü ç%rk%nl%#%n kılı kırk ya-
ran b%r %ncel%kle, %t%c% b%r %çtenl%kle ve do#rudan 
do#ruya hastalıklı b%r hazla ç%z%lm%" oldu#u-
nu görürüz. P%casso’nun b%rçok resm%nde %se; 
acay%pl%#%n, gerçe#e aykırılı#ın, b%ç%ms%zl%#%n, 
sempat%den yoksun olanın b%rçok örne#%ne 
rastlamaktayız. Saydı#ımız bu n%tel%kler, esk% 
klas%k sanatın t%ks%nd%#% özell%klerd%r. Bugün 
be#en%len bu eserler, tasarlanı" ve hayal ed%l%" 
tarzlarındak% ustalık ve or%j%nall%kler%yle güzel 
görünmekted%rler.4 Aradan b%r yüzyıl geçt%kten 
sonra ça#da" sanatta, sıra dı"ı olanın tasv%r% 
daha da ola#an b%r hâl almı", tüket%m toplu-
munu ele"t%rmen%n estet%k b%r normu olarak 
görülmü"tür. Günümüz sanatı, protest tavrının 
da etk%s%yle ç%rk%n olana yönelm%"; ç%rk%n olanı yadsımamı", tam ters%ne olumlamı"tır. Günümüz 
burjuva kültüründek% der%n bunalım, sanatta her türlü a"a#ılı#ın ve baya#ılı#ın hastalıklı b%ç%m-
de ver%l%"%ne ve ondan natüral%stçe b%r haz duyulmasına dönü"mü"tür. 
 Her ne kadar güzell%k ve ç%rk%nl%k kavramı farklı zamanlara ve kültürlere göre de#%"%kl%k gös-
terse de ço#unlu#un aynı f%k%rde uzla"tı#ı görünümler oldukça fazladır. Örne#%n organ%k b%r can-
lının hastalı#ı, ya"lılı#ı ve ölümüyle devam eden bozulma ve çürüme sürec%nde meydana gelen 
görünümler herkes %ç%n ç%rk%nd%r. Beden%n canlılı#ını y%t%rd%#% hâls%zl%k, tükenm%"l%k, sakatlık, 
er%me, sarkma, akma, yok olurken ortaya çıkan dayanılmaz koku ve renk de#%"%kl%#% herkes%n 
ç%rk%n oldu#u konusunda hemf%k%r oldu#u sahnelerd%r. Buradan da anla"ılaca#ı üzere, ç%rk%nl%k 
sadece %deal olmayan oranlara sah%p beden özell%kler%yle karakter%ze de#%ld%r. Aynı zamanda bü-
tünlü#ü bozulmu", reng% de#%"m%", %"levsell%#%n% y%t%rm%" b%r beden de güzell%kten uzakla"mı"tır. 
Bunun yanı sıra, beden%n eks%kl%#% kadar uzuvlarının fazlalı#ı da b%r ç%rk%nl%k gösterges% olarak 
de#erlend%r%lmekted%r. Üç gözlü, altı parmaklı, ç%ft c%nsel organlı anomal%l% bedenler ant%-este-
t%k olarak görülen formlardır. Genet%k anomal%l% cüceler, yarık damaklılar, kurt a#ızlılar, tav"an 
dudaklılar, hormonal denges%zl%kler%n yarattı#ı "%"manlar, devler, ra"%t%kler, hermafrod%tler, a"ı-
rı kıllılar, alb%nolar kaza, sava", saldırı ve %"kencen%n yarattı#ı sakatlar, cesetler de ant%-estet%k 
olarak de#erlend%r%lm%" beden formlarıdır. Sanatçılar, %deal oranların b%r zorunluluk dereces%nde 
uygulandı#ı klas%k dönemlerde dah% var olan bu ç%rk%nl%klere %lg% duyup, eserler%ne yansıtmı"lar-
dır. K%m% zaman acımanın yarattı#ı b%r "efkatle tasv%r ed%len bu ant%-estet%k formlar, k%m% zaman 
%se acımasız b%r yakla"ımla güzel ve soylu olanı öne çıkarmak, e#lenmek, e#lend%rmek ya da %lah% 
olanın gücünü %spat etmek (!) amaçlı gerçekle"t%r%lm%"t%r.

3 Metin SÖZEN-U#ur TANYEL!, Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlü#ü, Remzi Kitabevi, !stanbul, 1996, s. 208.
4 Cemil SENA, Estetik, Remzi Kitabevi, !stanbul, 1972, s. 237. 
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 Do#ada var olan ç%rk%nl%#% yansıtmanın yanı sıra, Man%yer%st dönemde ba"lamak üzere, daha 
sonra 19. yüzyıldan %t%baren yaygın olarak kullanılan ve günümüzde z%rveye ula"an sanatçıların 
beden% b%l%nçl% olarak bozmaları ant%-estet%k olarak n%telend%r%len b%r d%#er form özell%#%d%r. Bu 
%k% yöntem%n sanatsal ustalıkla sanat eserler%ne yansıtılması her ne kadar formlar ç%rk%n dah% 
olsa estet%k duygular uyandırmaktadır. Bu n%tel%kler%n dı"ında kalan üçüncü ant%-estet%k form 
grubu %se, ç%rk%n olanın daha da ç%rk%nle"t%r%lerek yansıtılmasıdır k%, bu grup özell%kle 20. yüzyıl 
sanatında vazgeç%lmez b%ç%m d%l% olarak kullanılmı" ve günümüzde hâlâ yaygın olarak kullanıl-
maktadır.  

 “Tab! k! hep!m!z etten!z, potans!yel cesetler!z. B!r kasap dükkânına g!tt!#!m zaman oradak! hayvanın yer!nde ben!m 
olmayı"ımı "a"ırtıcı bulurum.”5

Franc%s Bacon 

 Avangard sanatlardan %t%baren defalarca hor görülmü" ve geleneksel olmakla suçlanmı" tu-
val resm%n% bulundu#u açmazdan kurtararak beden% yen%den b%ç%mlend%rmede b%r araç olarak 
kullanan Franc%s Bacon, bu kez der%n%n altını yan% et olan beden% görselle"t%rm%"t%r. Ço#unlukla 
arkada"larını model olarak kullandı#ı foto#rafları ya da rastgele mecmualardan kest%#% görü-
nümler%, yaygın boya sürü" tarzıyla tamamen groteskle"t%r%nceye kadar bozmak onun k%"%sel 
üslubunun gere#%d%r. B%r oda %ç%nde yalnız olan, çarpıtılmı" ve bel%rl% duru"lar %ç%ndek% %nsan f%-
gürler%nde var olmanın get%rd%#% acı, korku, trajed%, umutsuzluk, ruhun kötü yanları ve karanlı#ı 
bel%rg%nd%r. !nsanlı#ın zayıflı#ını ve dürtüler%n% ortaya çıkaran, c%nsell%k ve ölümü de barındıran 
res%mler% %lk zamanlar rahatsız ed%c% bulunur. B%r ate%st olarak Bacon tanrısız b%r dünyada ya"a-
manın nasıl b%r "ey oldu#unu tasv%r eder.6 Dünya görü"ü duygusallı#ın ve "%ddet%n zamansız gö-

rüntüler%ne dönü"ür. 1909 yılında !rlandalı b%r 
a%len%n çocu#u olarak do#an Bacon, beden% ele 
alı" tarzıyla f%gür resm%n%n ça#da" öncüsü ola-
rak kabul ed%lm%" ve 1971 yılında Conna!ssance 
des Arts derg%s%ne göre ya"ayan en öneml% on 
sanatçı arasında b%r%nc% olmu"tur. 
     F%gürat%f b%r ressam olmasının yanı sıra ba"-
ta G%lles Deleuze olmak üzere b%rçok kuram-
cının %lg%s%n% çeken res%mler%n%n ça#da" ana-
l%zler% yapılmı"tır. Deleuze göre Bacon, beden 
formunda ç%# et%n parçalarını ortaya çıkaran 
b%r kasaptır. Ona göre, beden b%r materyald%r. 
Res%mler%ndek% bedenler, camdan yapılmı" ka-
fes ya da klostrofob%k etk% yaratan dar odalar 
%çer%s%ne der%s% soyulmu", kasap dükkânları ya 
da mezbahalardak% kancalara geç%r%lm%" hay-
van etler%yle benzerl%k kurmaktadır. Bacon’un 
bedenler% d%seks%yon masasından kalkmı" ka-
davralar g%b%d%r. Ten%nden sıyrılmı" et bazen 
kem%kler%nden de sıyrılmı" hamur yı#ınlarına 
benzemekted%r. Görünümler% çarpıtılmı" f%gür-
ler adeta "%ddete maruz kalmı", bu yüzden acı 
çeken, ez%len yaratıklardır ve g%rdaba kapılmı" 
g%b% b%r dev%n%m hâl%nded%rler. 

5 Gilles DELEUZE, Francis Bacon: Logic of Sensation, Minnesota University Press, 2003. 
6 Nalan YILMAZ, “Francis Bacon ve Korkuların Alegorisi”, http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?articleID=744&sectionID=2&refSite=819&ln
g=TR&cust=18776&bhcp=1 (06.11.2009 tarihinde alınmı"tır.)
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  Bacon’un bedene, beden%n et hâl%ne olan %lg%s%, onu sık sık mezbahalara yönlend%rm%"t%r. 
Buralarda uzun saatler geç%ren sanatçı, aynı zamanda kasapların v%tr%nler%nde asılı etlere hay-
ranlıkla bakmaktan kend%s%n% alıkoyamamı"tır. Ete olan %lg%s%n% %ç%nde kend%s% ve kes%lm%" sı#ır-
ların yer aldı#ı b%r d%z% foto#rafla ölümsüzle"t%rm%"t%r. Bu foto#rafları daha sonra res%mler%n%n ön 
taslakları olarak kullanan Bacon, asılı etlerle %nsan bedenler% arasında özde"l%k kuran saplantılı 
dü"ünceler%n%, 1991 yılında yapılan röportajında a"a#ıdak% %fadelerle d%le get%rm%"t%r:
  “Ten ve et hayattır! Beden res!mler! yaparken kırmızı et resm! yapıyorsam e#er, sadece bunu 
çok güzel buldu#um !ç!nd!r. B!r!ler!n!n bunu gerçekten bütünüyle anladı#ını zannetm!yorum. Kasap 
penceres!nde görülen et parçaları, domuz etler!, domuzlar, tırnaklar, bütün bu ölümle !lg!l! olan 
"eyler! çok güzel buluyorum. Sık sık !nsanı hayvana dönü"türen rastlantıyı dü"ünüyorum… Kürk 
paltoları !ç!nde sırtlanlar !ç!n kasapta asılı duran !nsanlar hayal ed!yorum. Ayaklarından asılmı" 
!nsanlar veya ha"lanmak ya da kebap olmak !ç!n kes!len !nsanlar.”7 
 Bacon’un 1954 tar%h%nde yaptı#ı Rembrandt ve Sout%ne’n%n “Kes!lm!" Sı#ır Gövdes!”  ve 
Velazquez’%n “Papa X. Innocent” res%mler%nden açıkça etk%lenerek gerçekle"t%rd%#% “Etl% F%-
gür” adlı resm%, ceset, et ve ya"ayan %nsan arasındak% ger%l%m% yansıtmaktadır. Rembrandt 
ve Sout%ne’n%n et%n görünümdek% muhte"em renk ve b%ç%mler% yansıtma gayes%n%n yanında, 
Bacon’un sı#ırı çarmıha ger%l%"% s%mgelemekted%r. Asılı duran sı#ır gövdes%yle !sa’nın beden% ara-
sında özde"l%k kuran ve Papa’yı sı#ırla aynı kafese yerle"t%rerek sıkı"tıran Bacon, papanın a#zını 
korkunç derecede çı#lık atacak b%r b%ç%mde açarak ve yüzünü çarpıtarak ant%-estet%k b%r yapıya 
büründürmü"tür. Bu görünümle papaya çı#lık attıran Bacon, %lk bakı"ta adeta d%n% de#erlerle 
dalga geçm%" görünmekted%r. Fakat b%rçok ele"t%rmene göre durum h%ç de sanıldı#ı g%b% de#%ld%r. 
Daha sonra da takıntılı b%r b%ç%mde defalarca Papa’yı benzer b%r konuma yerle"t%rerek resmeden 
Bacon’un res%mler%, Berger’e göre; batılı adamın acılı yalnızlı#ının %fades%d%r. F%gürler cam san-
dıklarda saf renklerden olu"an gen%" alanlarda, k%ml%ks%z odalarda, hatta kend% %çler%nde yalı-
tılmı" olmalarına ra#men seyred%l%yorlardır ve bu yüzden aslında yalnız de#%llerd%r. Ta"ıdıkları 

7 Franciz Giocobetti’nin Francis Bacon  ile 1991-92 yılında yaptı#ı ve “The Art Newspaper-Haziran 2003” dergisinde yer alan röportajı, Genç 
Sanat Dergisi, sayı:121, !stanbul, 2004, s. 16. 
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lekeler% sank% kend%ler% yapmı"lar, yaralarını 
kend%ler% açmı"lardır.8 
 Cem Altınel makales%nde, Bacon’un f%gürler%-
n% kapalı mekânlara sıkı"tırmasının sebeb%n% 
çocuklukta ya"adı#ı b%r travmaya ba#lamak-
tadır. Altınel, kend%s%ne bakıcılık yapan genç 
kadının, ebeveynler% evde yokken z%yarete ge-
len sevg%l%s%yle olan bulu"masını rahatsız et-
mes%n d%ye Bacon’u b%r dolaba k%l%tled%#%nden 
bahsetmekted%r. Uzun süre k%l%tl% karanlık do-
lapta kalan Bacon, çı#lıklar atmasına ra#men 
çıkamadı#ı bu dolaba çok "ey borçlu oldu#u-
nu muz%pçe b%r zevk %ç%nde %t%raf eder.9 Bacon 
“Çı#lık” ser%s%n%n res%mler%n% yaparken a#zın 
hareket%nden ve yapısından aldı#ı hazzı "öyle 
d%le get%rmekted%r:
 “Aslında deh"etten çok, çı#lı#ı resmetmek !s-
t!yordum. Sanırım, b!r !nsanın çı#lık atmasına 
neden olan "ey! -b!r çı#lı#a yol açan deh"et!- 
dü"ünmü" olsaydım resmetmeye ba"ladı#ım 

çı#lıklar daha ba"arılı olurdu. Aslında fazla soyut kaldılar. Ta ba"ından bu res!mler ben!m, a#zın 
hareketler!nden, a#zın ve d!"ler!n b!ç!m!nden her zaman çok etk!lenm!" olmamdan kaynaklandı. 
Deneb!l!r k! ben, a#ızdan gelen parlaklı#ı ve reng! sever!m; her zaman a#zı, b!r anlamda, Monet’n!n 
günbatımını resmetmes! g!b! resmed!lmey! üm!t etm!"!md!r.”10 
 Bacon’un res%mler%ndek% f%gürler ne tam %nsan ne de hayvandır. Her %k% varlı#ın uzuvlarının 
sıra dı"ı yapı"malarından olu"mu" grotesk yaratıklardır. !nsanla hayvan arasında nereye ko-
numlanaca#ını b%lmeyen bu yaratıklar, anıtsal ebatlarda korku ve deh"et duygularını harekete 
geç%ren tanımsız bo"lukların yer aldı#ı düzlemler üzer%ne tasv%r ed%lm%"lerd%r. Bedenler%n özel-
l%kle yüzler% yapılmamı"tır. Hatta bedenler k%m% zaman sadece ba"lardan %barett%r. Bacon yüzler% 
yapmaz, çünkü yüzler k%"%d%r ve her türlü anlam çıkarmaya müsa%tt%r. Oysa Bacon’un amacı bu 
de#%ld%r. Bacon hayvansı olanı öne çıkartmak %sted%#%nden tüm beden% sadece b%r ba"a %nd%rge-
d%#% gar%p formlar üret%r. A#ızları açık, bö#üren ya da çı#lık atan, acı çeken ba"lar, bel%rs%z b%r 
%"kencey% anlatmaya yeten uzuvlardan %barett%r. Acınası yaratıklara dönü"en bu h%lkat gar%beler% 
bazen sadece d%"lerden %baret b%r ba"tır ve oldukça deh"et yüklüdür.
 Bacon’un en yo#un deformasyonlar uyguladı#ı portreler%nde %lk d%kkat çeken özell%k, bar%z 
b%r ruh eks%kl%#%d%r. Neredeyse b%r kazaya u#ramı" g%b% görünen yüzdek% deformasyonların olu"-
turdu#u ç%rk%nl%k, ruhu tamamen s%lme amacı gütmü" g%b%d%r. !mgeler%n%n ço#unda görülen %n-
san ve hayvan b%ç%mler% arasındak% bel%rs%zl%k portreler%nde de mevcuttur. Onun portreler%nde 
sess%zl%k hak%md%r. Sess%zl%#% sa#lamak %ç%n yüzdek% fazlalıkları s%ler, dudaklar ve burun kanatla-
rının etrafındak% kıvrımlar, gözdek% kesk%nl%#% sa#layan tüm unsurlar gen%" fırça hareket%yle yok 
ed%l%r. Yüzdek% parçalar yer de#%"t%rmeye, b%r% d%#er%n%n yer%ne geçmeye çalı"ır g%b%d%r.11 Der%s% so-
yulmu" yüzdek% uzuvlar bel%rl% b%r b%ç%mden uzakla"mak amacıyla sürekl% yer de#%"t%rmekted%r. 
Sürekl% devam eden bu dev%n%m yüzdek% uzuvları yutar, onları b%ç%ms%z b%r hâle sokar. Böylel%kle 
h%kâyes% olab%lecek b%r b%ç%m% tehl%ke olmaktan çıkarır. Kar"ımızdak% görüntü sadece et%n hareke-
t%d%r. 
 20. yüzyıl !ng%l%z f%gür resm%n%n öne çıkan ressamlarından, 1922 do#umlu Alman asıllı Yahud% 
b%r a%len%n o#lu olan Luc%an Freud, tıpkı arkada"ı Franc%s Bacon g%b% beden formunu ele alı" 

8 John BERGER, O Ana Adanmı", Çev. Yurdanur Salman-Müge Gürsoy, Metis Yayınları, !stanbul, 1998, s. 36.
9 Cem ALTINEL, “Çı#lık!”, http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?articleID=503&sectionID=12&refSite=639&lang=TR&cust=18776&
bhcp=1 (11.03.2010)
10 John BERGER, a.g.e., s. 39.
11 Engin ÜMER, “Francis Bacon’un Portreleri”, Artist Dergisi, Mart-2010, sayı:13, !stanbul,  s. 40-41.
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tarzıyla f%gür resm%ne ça#da" b%r boyut kazandırmı"tır. Ingres, Degas, Watteau g%b% beden formu-
nu çalı"malarına merkez alan sanatçılardan etk%lenen Freud, f%gürat%f resm%n kr%z ya"adı#ı dö-
nemde beden formuna a%t yen% açılımlar get%rerek, geleneksel f%gür resm%n%n ya"ayan en öneml% 
tems%lc%ler%nden b%r% olmu"tur. Freud’un, çıplak beden %mgelem%ne olan ça#da" yakla"ımı, ken-
d%ne özgü renk anlayı"ı ve boyayı sürü" b%ç%m%yle ortaya çıkmaktadır.  Kend%s% hakkında detaylı 
%nceleme yapan sanat ele"t%rmen% Hughes’e göre, Freud’un res%mler%ndek% bedenler, b%ç%msel 
atölye pozları verd%rd%#% yakın çevres%nden %nsanları model olarak kullanması bakımından b%-
yograf%k %mgelerd%r.12  
 Onun res%mler%ndek% f%gürler ço#unlukla görmeye alı"tı#ımız muhte"em vücutlu, caz%bel%, 
%pek tenl%, kılsız, tüysüz,  %deal ve arzu ed%len bedenlere sah%p de#%ld%rler. Aks%ne her ya" ku"a-
#ından, kadın-erkek ayırt ed%lmeks%z%n seç%lm%" modeller, gündel%k hayatın %çer%s%nde her an her 
yerde kar"ıla"ab%lece#%m%z "%"man, zayıf, ç%rk%n, lekel%, s%v%lcel%, der%ler% buru"mu" ve sarkmı" 
bedenlere sah%pt%rler. Modeller%n% yakın çevres%nden, a%les%nden ya da arkada"larından seçerek, 
onları büyük ço#unlukla çıplak ve alı"ılagelm%"%n dı"ında pozlarla bet%mleyen Freud, özell%kle 
c%nsel organlarını abartıya varan b%r gerçekl%kle öne çıkarmı"tır.  K%m% ele"t%rmenlere göre c%n-
sel organları bu kadar öne çıkarmasının neden% büyükbabası S%gmund Freud’un kaçınılmaz 
tes%r%n%n sonucudur. Fakat c%nsel ça#rı"ımlar yapması beklenen bu anlatıya ra#men, Freud’un 
bedenler% c%nsell%k barındırmayan, g%zl% herhang% b%r unsur kalmadı#ı %ç%n meraklandırmayan, 
adeta anatom% dersler% %ç%n hazırlanmı" maketler% seyredenlerde meydana gelen kesk%n gerçekç% 
duyguları yansıtan %mgelerd%r. 
 Gerek Freud ve gerekse Bacon, özell%kle et% öne çıkaran f%gürat%f ressamlar olarak aynı kap-
samda de#erlend%r%lseler de, b%ç%m% ele alı" tarzları ve bedene olan kavramsal yakla"ımları b%rb%-
r%nden oldukça farklıdır. Freud’un %mgeler% ça#da"ı Bacon’un bedenler% %le kıyaslanacak olursa; 
Bacon’da k%"%l%#% ve %fadey% yansıtacak her türlü ayrıntıdan özell%kle vazgeç%lm%" %ken, Freud’da 
bedenler%n sah%pler% tanıdıktır, k%"%seld%r ve %fade vardır. Bunun yanı sıra Freud’un beden %mgele-
r% Bacon’dak% g%b% ürkütücü b%r %zlen%m vermezler. Aks%ne oldukça sam%m%d%rler, çünkü ya"ayan 
varlıklardır. Görünümler%nde meydana gelen deformasyonlar ve ç%rk%nl%kler ya"anmı"lı#ın kaçı-
nılmaz %zler% %ken, Bacon’un f%gürler%ndek% deformasyonlar, sanatçının beden% tamamen b%l%nç-
l% olarak bozup, çarpıtmasıyla meydana gelm%"t%r. Her %k%s% de beden%n et hâl%n% yansıtmasına 
ra#men, Freud ten% yok saymaz. Onun %ç%n ten, kas demetler%n% ve ya# kütleler%n% saran "e&af 
b%r g%ys%d%r. Et yı#ınları bu g%ys%n%n üzerler%n% örtmes%yle "ek%ller%n% korumakta, Bacon’un der%s%z 
bedenler% g%b% organlar yerler%nden kayarak b%r dev%n%m olu"turmamaktadırlar. 
  

12 Robert HUGHES, Lucian Freud Paintings, Thames and Hudson, 3. Baskı, 2001, s. 21.

Resim 5: Francois Bacon, Çarmıha Gerili" !çin Üç Ba" Çalı"ması, 1962



 Freud’un kar%yer%n%n %lk yıllarında %nce boya 
sürü"ler%yle olu"turdu#u kesk%n kenarlı f%-
gürler%n%n yer%n%, 1960’lardan %t%baren sert 
fırçalar aracılı#ıyla sürdü#ü yo#un boya taba-
kalarından olu"mu" beden formları almı"tır. 
Freud g%ys%l% ya da çıplak %nsan bedenler%n% 
bazen oturarak, bazen zem%nde ya da yatak-
ta uzanmı" b%r "ek%lde resmeder. Onun boya-
dı#ı bedenler, gerek duru"ları gerekse f%z%k% 
özell%kler%yle her türlü çek%c%l%kten yoksun, 
estet%k olmayan görünümlere sah%pt%rler. 
1968 yılında gerçekle"t%rd%#% “Uyuyan Çıplak 
Kız” adlı resm%nde, açılmı" kolları ve tam zıt 
yönde kıvrılmı" bacaklarıyla tuval% tamamen 
kaplayan çıplak b%r kadın beden% yer almak-
tadır. Çıplak olanın erot%zmle %l%"k%lend%r%ld%#% 
her türlü b%ç%mde ortaya çıkan c%nsell%k ö#es%, 
model%n androjen%k b%r bedene sah%p olmasıy-
la ve Freud’un çıplak %le soyunuk arasındak% 
%nce nüansı ustalıkla ortaya çıkarmasıyla orta-
dan kalkmı"tır. !lk bakı"ta erke#e a%t anatom%k 
özell%klere sah%p model%n a"ırı kem%kl% beden%, 
sırtüstü yatmasının da etk%s%yle daha da ç%r-

k%nle"erek %t%c% b%r görünüm kazanmı"tır. Sadece meme ba"ı olan genç kadının gö#üsler% yoktur. 
Freud model%n b%ç%ms%z beden%n% sıcak ve so#uk renkler% b%r arada kullanarak daha da görünür 
kılmı"tır. T%z%ano, Boucher ya da Rubens’%n el%nde çok rahat erot%k ça#rı"ımları olan b%r %mgeye 
dönü"eb%lecek çıplak model, Freud’un %mgelem%nde oldukça sıradan, ç%rk%n, hatta zavallı b%r 
görünüm serg%lemekten kaçamaz.
 1994 yılında 127 k%loluk Sue T%lley’% model olarak kullandı#ı “Model%n D%nlenmes%n%n Fayda-
ları” adlı res%mde devasa beden%yle kanepede uyuklayan çıplak b%r kadın görülmekted%r. D%#er 
res%mler%nde oldu#u g%b% atölyes%n% mekân olarak kullanan Freud, model%n kollarını yana aça-
rak, ba"ını ger%ye atarak ve bacaklarını kanepen%n üzer%nde toplayarak beden%n hacm%n% artırmı" 
ve ets%l%#% daha da öne çıkarmı"tır. Kıvrılan eklem yerler%nden ta"an ya#lı beden, sıcak-so#uk 
renk kontrastlarıyla hac%mlenm%"t%r. Beden%n tüm uzuvları, üzerler%n% örten der%n%n altından ta-
nımlanmaya çalı"ılmı", pütürlü ve selül%tl% ten, kaba saba fırça darbeler%yle sank% kend%l%#%nden 
"ek%llenm%"t%r. Üst üste kullanılan boya tabakaları beden%n ya"amla olan deney%m%n% ortaya çı-
karmaktadır. Freud’un özgün üslubunun b%r aracı olan sert fırçanın %zler%, kas demetler%n%n yer%-
n% alır.  Bedendek% ets%l%#% ortaya çıkarmak %ç%n boyayı et yer%ne koyan sanatçı, böylel%kle beden% 
elle dokunulur dereces%nde gerçekç% b%r görünüme kavu"turur. 
Freud defalarca de#%"%k duru"larda çıplak beden resm% yapmasına ra#men res%mler%nde h%çb%r 
"ek%lde c%nsel b%r ça#rı"ım barındırmaz. !deal görünümlere sah%p modellerden z%yade ya"amın %z-
ler%n% ta"ıyan sıradan %nsanları h%çb%r zorlamaya yer vermeden resmetmes% %zley%c%y% kend% bede-
n%yle de yüzle"t%r%r. Tüm ç%rk%nl%kler% ve %t%c%l%kler%ne ra#men rahat hareketler%yle bedenler%nden 
rahatsız olmadıkları mesajını veren modeller %zley%c%y% rahatlatmaktadır. Zaten Freud’un amacı 
da b%r gerg%nl%k yaratmak de#%ld%r. Resmett%#% %nsanların o an nasıl göründükler%yle %lg%lenmez, 
onun boyadı#ı bedenler, modeller%n%n genel ya"amlarının ps%"%k hâller%n%n dı"avurumlarıdır. 
 Luc%an Freud f%gürat%f resme ça#da" b%r referans olurken, ö#renc%s% 1970 do#umlu !ng%l%z Jenny 
Sav%lle, onun açtı#ı yoldan %lerleyerek f%gür resm%ne kavramsal boyutu da ekleyerek Freud’u a"ar. 
Yüzyıllardır beden üzer%nden der%n hesapla"malara g%ren Batı sanat gelene#%ne get%rd%#% yen%-
l%k %le Jenny Sav%lle’%n sanatı, teor% %le görüntünün b%r denklem%d%r. Sanatçının res%mler%ndek% 
bedene %l%"k%n kavramsal %çer%k, Kr%steva’nın özell%kle “kadın beden%” %le “%#renç” arasında kur-
du#u %l%"k%den anla"ılab%l%r. Kr%steva’ya göre, “ötek%” olan kadın beden%, Batı kültüründe %#renç 

Resim 6: Francis Bacon, Otoportre, 1969



olmakla özde"le"m%"t%r. Çalı"malarında fem%n%st teor% %le yakın b%r ba# olan Sav%lle’%n sanatı %se, 
bu anlamda, arasında en fazla paralell%k kurulan k%"% olan Freud’un sanatından ayrılacaktır. 
Bu do#rultuda L%nda Nöchl%n, Sav%lle’% kavramsal b%r sanatçı, Freud’u %se geleneksel b%r ressam 
olarak ayırmaktadır.13 
 Jenny Sav%lle, çalı"malarında %deal görünümün yaptırımları altında kalan b%reylere genel 
b%r ele"t%r% get%rmekted%r. Yan% Sav%lle’%n, toplumda zayıf, güzel, bakımlı ve arzu ed%len kadın 
t%p%ne kar"ı b%r duru"u vardır. Kadınların be#en%lme arzusunun baskısıyla, arada kalı"larına ve 
bu arzuya sebep olan etkenlere kar"ı ele"t%rel b%r tavır serg%lemekted%r. O aynı zamanda tüket%m 
toplumunu özend%ren her türlü reklam, af%" ve d%#er materyaller %çer%s%nde kadını b%r tüket%m un-
suru, ruhsuz b%r meta olarak sunan tüm kurumlara kar"ı aynı tutumu serg%lemekted%r. Buradan 
hareketle arzulanan, %dealle"t%r%len ve seks objes% olan bedenler%n ve bunu duyumsayanların 
kar"ısına deformasyona u#ratılmı", devasa, "%"man bedenlerle çıkar.  Bu  k%lolu  %nsan  bedenle-
r%n% res%mlerken onların f%z%ksel özell%kler%n% abartır ve onları, "%"man bedenler%n% zorlayıcı hare-
ketler %ç%nde resmeder. Kend% beden%n% de kullanmaktan ger% durmayan Sav%lle, res%mler%nde be-
den%n% oldu#undan çok daha k%lolu bet%mlem%"t%r. 1997 yılında serg%lend%#%nde kend%s%ne büyük 
ün sa#layan çalı"malarından b%r% olan “Propped” adlı resm%nde, mekânsız b%r bo"lukta üzer%nde 
durması hayl% güç olan b%r destek üzer%ne oturmu", devasa görünümlü "%"man b%r kadın beden% 
görülmekted%r. !r%l%#% neden%yle res%m düzlem%ne sı#amamı" g%b% görünen kadının ba"ının üst 
kısmı, tuvalden dı"arı ta"mı"tır. Bacaklarını ve kollarını b%rle"t%rerek beden%n% sıkı"tıran, böyle-
l%kle daha da %r% görünen model%n görüntüsü, alttan bakmanın yarattı#ı rakurs%yle b%rl%kte anıtsal 
b%r görünüme kavu"mu"tur. 
 Sav%lle, tuval alanını tamamen kaplayan tek f%gürlü portreler%n yanı sıra, bedenler% b%rb%r% 
%çer%s%ne g%rm%", uzuvları neredeyse b%rb%r%yle kaynamı" görünen, çok büyük yüzeyler% kaplayan, 
b%rçok f%gürün yer aldı#ı res%mler de üretm%"t%r. Sanatçının kullandı#ı tuvalde h%ç bo"luk kal-
madan tüm yüzey% kaplayan et dokusu %se, ya"ayan b%r canlıyı %fade etmekten çok et%n dolaysız 
kend%s%n% %fade eder; b%r böbrek, b%r kalp nasılsa öyle resmed%lm%" g%b%d%r. Tıpkı Bacon’ın res%m-
ler%nde oldu#u g%b%, Sav%lle’%n res%mler%nde görülen %mgeler, b%r kasap dükkânında asılı sı#ır ya 
da koyun baca#ından öte b%r "ey de#%ld%r. Sav%lle’%n bu res%mler% yaparken, Velasquez, Rubens 
ve Bacon’ın res%mler%nde oldu#u g%b% kes%lm%" sı#ır res%mler%ndek% et% ele alı"larından etk%lend%#% 
açıkça görülmekted%r. Böylel%kle hayvan res%mler%nde öne çıkan et yı#ınlarını, %nsan beden%ne 

13 Seda YÖRÜKER, “Jenny Saville’in Beden Teorisi”, Genç Sanat Dergisi, sayı:130, Temmuz/A#ustos, 2005, !stanbul, s. 34.
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uygulayarak aynı sonucu elde etm%"t%r. A"ırı 
büyüklükte ve orantısız olması sebeb%yle ol-
dukça ç%rk%n ve grotesk görünümlere sah%p be-
denler, ya#lı ç%# etlere benzemekted%r. Sav%lle 
her ne kadar kavramsal boyutuyla de#erlend%-
r%len b%r sanatçı olsa da, gen%" yüzeyl% fırça sü-
rü"ler%n%n meydana get%rd%#% kalın boya taba-
kalarıyla, %rk%lt%c% bedenler%ne dokunulası b%r 
özell%k katmı", böylel%kle res%mdek% ustalı#ını 
da kanıtlamı"tır. 
      Sav%lle’%n beden%n%n ets%l%#%ne olan %lg%s%n% 
ortaya çıkardı#ı büyük ebatlı boya çalı"ma-
larının yanı sıra kend%s%n% model olarak kul-
landı#ı cam yüzeyler üzer%ne sıkı"mı" b%r d%z% 
foto#raf çalı"ması da vardır. Foto#raf sanatçısı 
Glen Luchford %le ortak çalı"arak olu"turdu-
#u “Closed Contact” adlı on yed% foto#raftan 
olu"an ser%de çarpıtılmı", sıkı"mı", bükülmü" 
d%#er b%r dey%"le b%ç%msel bozuma u#ratılmı" 
%nsan bedenler% yer almaktadır. Bu ser%de b%r 
fanusun %çer%s%nde cama yapı"mı" s%nekler 

g%b% kıvranan b%r et yı#ını beden%n tüm sıra dı"ı b%ç%mler%n% gözler önüne sermekted%r. Burada 
b%l%nçl% b%r kıvranma, kasılma, beden%n hâller%n% belk% de gerçe#e en yakın görüntü "ekl% foto#raf 
%le man%püle etme hak%md%r.14 Foto#raftak% a"ırılık görünen travmanın "%ddet%n% artırırken, bede-
n%n ya"adı#ı "%ddet%n yarattı#ı ç%rk%nl%k, kend%s%n% %zleyenlere de aynı sıkı"ıklı#ı ya"atmaktadır. 
 Jenny Sav%lle’n%n d%#er çalı"malarında de#%"meyen ets% ö#en%n yanı sıra ç%ft c%ns%yetl% f%gürler% 
de %"lemekted%r. 1999 tar%hl% Matr%x adlı resm%nde, Del LaGrace Volcano adlı gerçekte de her-
mofrod%t olan foto#raf sanatçısını vaj%na ve gö#üslere sah%p b%r kadın beden%nde tasv%r ederken, 
daha sonra yaptı#ı “Pasaj” adlı resm%nde %se erkek c%nsel organlarına sah%p b%r kadın beden%n% 
görselle"t%rm%"t%r. Bu anlamda N%k% de Sa%nt Phalle’n%n “Nana” heykeller%yle aynı paralelde gö-
reb%lece#%m%z bu res%mlerle Sav%lle, c%ns%yetler arasında kaygan b%r zem%n yaratmaya çalı"mı"tır. 
Bu çalı"malar k%m% zaman ana tanrıça ruhunu yansıtırken k%m% zamanda Nana Bluku15 g%b% ç%ft 

14 Seda YÖRÜKER, “Jenny Saville’in Beden Teorisi”, Genç Sanat Dergisi, sayı:130, Temmuz/A#ustos, 2005, !stanbul, s. 37. 
15 Nana Bluku : Dahaney’deki Fon halkının ve dolayısıyla Vodun !nancının en önemli tanrısı. Çift cinsiyetli olan Nana Bluku, 
Hırıstiyan tanrı anlayı"ındaki gibi evreni ve evrenin içindeki her "eyi yaratan yaratıcı tanrıdır. Fransızcada hatun, karı, gibi 
hafif me"rep kadınlar için argo deyimler anlamına geldi#i gibi, di#er birçok dillerde büyükanne, anne, güzel ve "ehvetli kadın 
anlamlarında kullanılmaktadır. 

Resim 9: Lucian Freud, Modelin Dinlenmesinin Faydaları, 1994, 
160x150 cm

Resim 10: Jenny Saville, Strateji, 1994-96



c%ns%yetl%d%r. Ve yaratıcı tanrı g%b% yukardan 
bakmaktadır b%zlere. Fakat heps%n%n ortak 
noktalarından b%r% belk% de dudak vaj%na, pe-
n%s g%b% c%nsell%#%n organlarını ön plana alarak 
b%zlere erot%k ö#eler%n nasıl çarpıcı, kesk%n ve 
rahatsız ö#elere dönü"tü#ünü göstermekted%r. 
Hastanelerde c%nsel organlarına sonda takıl-
mı" kadın ve erkek f%gürler%n resm%n% y%ne aynı 
rahatsız görüntüler% elde etmek %ç%n kullan-
mı"tır. Sav%lle’n%n her resm%nde mesaj yüklü 
ö#eler b%z% b%r anlamda resm%n tuza#ına çeker 
ve kend%m%z% b%r anda etler% seyrederken görü-
rüz.16  
 Jenny Sav%lle’%n %deal olarak dayatılan gü-
zell%#e ula"mada b%r yöntem olarak kullanı-
lan estet%k cerrah%s%n% ele aldı#ı çalı"maları 
operasyon geç%rm%" k%"%lerde meydana gelen 
deformasyonları yansıtmaktadır. 1994 yılında 
plast%k cerrah olan arkada"ı Dr. Barry Mart%n 
We%ntraub’la b%rl%kte plast%k cerrah% amel%yat-
lara g%ren Sav%lle, böylel%kle cerrah% müdahale 
esnasında beden%n geç%rd%#% tüm a"amaları 
yakından %nceleme ve foto#raflama fırsatı bul-
mu"tur. Beden%n ets% yönünü normal ya"amdan seçt%kler% modeller üzer%nden yansıtan Freud ve 
Bacon’ın aks%ne Sav%lle, b%zzat kes%lerek bütünlü#ü bozulmu" gerçek bedenlerden yararlanarak 
ten%n dı"ındak% travmayı yansıtmı"tır. Kes%kler%n, ekleme ve çıkarmaların yarattı#ı yara bereler-
le dolu %nsanların yüzler%nde operasyon sonrası çekt%kler%nden daha farklı b%r acı okunmakta-
dır. Estet%k amel%yat yaraları dı"ında çe"%tl% der% hastalıklarını, çürükler%, "%ddet ve %"kenceden 

16 F. Deniz KORKMAZ, “Ele"tiri Kuramı Olarak Feminizm ve Sanata Yansımaları: Feminist Sanat”, Yayınlanmamı" Yüksek Lisans 
Tezi, Erzurum, 2006, s. 109.

Resim 11: Jenny Saville, Propped, 1992, Saatchi Gallery, Londra

Resim 12: Jenny Saville, Fulcrum, 259 x 488 cm, 1999



kaynaklı bedensel hasarları res%mler%nde görselle"t%ren Sav%lle, res%m gelene#%nde yüzyıllardır 
kalıpla"mı" estet%k anlayı"ını yerle b%r etm%"t%r. Beden%n k%"%n%n %rades% dı"ında dayatılan %deal 
güzell%k ülküsü u#runa "%ddetl% acılar ve travmalar ya"ayarak geç%rd%#% operasyonların hemen 
sonrasını görselle"t%ren ve bu yolla %deal güzell%k kavramını "%ddetle protesto eden Sav%lle’%n ça-
lı"maları, ça#da"ı b%rçok fem%n%st sanatçının ortak söylem% olacaktır. 
 Bacon, Freud ve Sav%lle’%n çalı"malarında görüldü#ü üzere; alı"ılagelm%" güzel% yansıtan ‘es-
tet%k %deal’ kavramı, sanatsal yaratıcılı#ın b%r sonucu olmaktan çıkmı"tır. Güzel%n yer%n% ç%rk%n, 
çek%c%n%n yer%n% %t%c% almaya ba"lamı"tır. Klas%k m%toloj%de güzell%kler%yle büyüleyen varlıklar, gü-
nümüz ant%-estet%k beden formlarında bakılması zor canlılara dönü"mü"lerd%r. Bu tür eserlerde 
klas%k portreler, manzaralar, güzel do#a görüntüler%, %nsanın gözüne ho" görünen mekânlar ye-
r%n% artık deforme ed%lm%" f%gürler, karabasanlar, kâbuslar,  ruhsal bunalımları ve b%l%nçaltı dün-
yasının karma"ık öyküler%n% anlatan görüntüler %le ruhsal ve f%z%ksel travmaya u#ramı" %nsanlara 
bırakmı"tır.
 Sonuç olarak ça#ımızın sanatçıları, bulu"larındak% or%j%nall%k %ç%nde esk%ye h%ç de benzeme-
mek %ç%n utanmazlı#ın, del%l%#%n, ruh ve beden tutkularının ç%rk%nl%kler%n% ba"arı %le %fade edeb%l-

Resim 13: Jenny Saville, Closed Contact, 1995-96, renkli foto#raf ve pleksiglas



m%", yan% bunları sanat hüner%yle estet%ze etm%"t%r. Bu da ça#ımızın kend%ne özgü b%r s%stem%d%r. 
Günümüz sanatındak% ç%rk%nl%#%n estet%#%, ayrı b%r güzell%k teor%s% hâl%nde %zley%c%ye haz vermek-
ted%r. Buradan da anla"ıldı#ı üzere, sanat %ç%n do#adak% nesneler%n güzel ya da ç%rk%n olmasının 
h%çb%r önem% yoktur. Sanat konu bakımından güzel ve ç%rk%n olan her "ey% %"leyeb%l%r. Ç%rk%n% ken-
d% sınırları %ç%ne aldıktan sonra, onu deha merce#%nden geç%rerek güzel kadar çek%c% b%r de#ere 
kavu"turab%l%r. Sanat %ç%n mutlak ç%rk%n yoktur. Sanat, do#ayı en yen% hazlar uyandıracak "ek%lde 
%fade etmey% önemser. Bu amaca h%zmet eden her eser konusu ne olursa olsun güzeld%r. 
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 Ver% madenc%l%#% büyük m%ktardak% ver% %ç%nden gelecekle %lg%l% tahm%n yapmayı sa#layacak 
ba#ıntı ve kuralların ba"ka b%r %fade %le anlamlı ver%n%n ortaya çıkarılmasını sa#layan b%r süreç-
t%r. Ver% madenc%l%#%n%n önem% ver%n%n çok büyük boyutlarda olab%lece#% günümüzde oldukça 
artmı"tır. Çok gen%" b%r kullanım alanına sah%p olan ver% madenc%l%#%n%n yaygın olarak kullanıl-
dı#ı uygulama alanlarından b%r%s% de, ayrılma e#%l%m% gösteren mü"ter%ler%n tahm%n ed%lmes%d%r. 
Churn adı ver%len bu anal%z, "%rketler%n kaybetme potans%yel% olan mü"ter%ler%ne özel pazarlama 
kampanyaları gel%"t%rmeler%n% sa#lamaya yönel%kt%r. Bu çalı"mada, telekomün%kasyon sektörün-
de faal%yet gösteren b%r f%rmanın, ayrılma e#%l%m% gösteren mü"ter%ler%n% bel%rlemekt%r. Bu amaçla 
Loj%st%k Regresyon, C5.0 Karar A#acı ve Yapay S%n%r A#ı yöntemler% uygulanmı" ve yöntemler%n 
ba"arıları kar"ıla"tırılmı"tır. 

 Bayes A#ı, C5.0 Karar A#acı, Churn Analizi, Lojistik Regresyon, Teleko-
münikasyon, Veri Madencili#i, Yapay Sinir A#ı. 

 Data m%n%ng %s a process that prov%des reveal%ng the relat%ons and rules %n other words the 
mean%ngful data through the large amounts of data for mak%ng pred%ct%ons about the future. 
Today the %mportance of data m%n%ng has %ncreased substant%ally that the data maybe very large 
s%ze. One w%dely used appl%cat%on areas of data m%n%ng hav%ng a w%de range of uses, %s the est%-
mat%on of the customers who tend to leave. Th%s analys%s %s called churn and %t %s %ndended for 
develop%ng spec%f%c market%ng campa%gns to the customers of the compan%es w%th the potent%al 
of los%ng. In th%s study, to determ%ne the customers want to churn of a company operat%ng %n the 
telecommun%cat%on sector. For th%s purpose Log%st%c Regress%on, C5.0 Dec%s%on Tree, and Art%f%cal 
Neural Network methods are appl%ed and the ach%evements of the methods are compared. 

 Kısaca  uzak %let%"%m anlamına gelen telekomün%kasyon; yazı, res%m, s%mge ya da her çe"%t b%l-
g%n%n tel, radyo, opt%k %le ba"ka elektromanyet%k d%zgelerle %let%lmes%, yayımı ya da alınmasıdır.
Telekomün%kasyon sektörü dünyada en hızlı gel%"en sektörlerdend%r. Telekomün%kasyon sektö-
ründe yen% b%r s%stem veya teknoloj%n%n daha henüz tanıtımı yapılırken b%r sonrak% s%stem veya 
teknoloj%n%n %sm%, özell%kler% %fade ed%lmekte ve yo#un b%r "ek%lde ara"tırma ve gel%"t%rme çalı"-
maları ba"latılmaktadır. Bu sektördek% "%rketler%n en öneml% hedefler%nden b%r tanes% h%ç ku"ku-
suz mü"ter%ler%n% artırırken b%r yandan da eller%ndek% mü"ter%ler% kaybetmemekt%r. Bu amaçla 

* M%mar S%nan Güzel Sanatlar Ün%vers%tes%, Fen-Edeb%yat Fakültes%, !stat%st%k Bölümü, serpolat@msgsu.edu.tr



kend%ler%nden ayrılmak üzere olan veya ayrılan mü"ter%ler% bel%rley%p bu mü"ter%ler% tekrar ger% 
kazanmak veya kend%ler%ne ba#lamak amacıyla çe"%tl% stratej%ler gel%"t%rmekted%rler. 
Telekomün%kasyon sektöründe faal%yet gösteren b%r f%rmanın, ayrılma e#%l%m% gösteren mü"ter%-
ler%n% bel%rlemek amacıyla gerçekle"t%r%len çalı"mada Loj%st%k Regresyon (LR), C5.0 Karar A#acı 
ve Yapay S%n%r A#ı (YSA) anal%zler% kar"ıla"tırılmı"tır. !zleyen bölümlerde öncel%kle söz konusu 
anal%zler%n kısa açıklamalarına yer ver%lecek daha sonra ele alınan uygulamaya %l%"k%n ayrıntıla-
ra geç%lecekt%r. 
 

 Mü"ter% ayrılma anal%z% olarak b%l%nen Churn anal%z%, bütün sektörlerde faal%yet gösteren "%r-
ketler %ç%n önem ta"ırken özell%kle telekomün%kasyon "%rketler% %ç%n daha fazla önem ta"ımaktadır. 
Anal%zde, "%rketler%n kend%ler%n% terk etm%" ya da terk etme potans%yel% yüksek olan mü"ter%ler% 
bel%rlenerek, söz konusu mü"ter%ler%n prof%ller% çıkartılır. Olu"turulan bu prof%llere göre "%rketler 
çe"%tl% stratej%ler gel%"t%r%rerek mü"ter%ler%n% elde tutmaya çalı"ırlar. $öyle k%, mü"ter%ler%n%n ge-
nel özell%kler%ne bakarak %ler%de kend%ler%n% k%mler%n terk edeb%lece#%n% tesp%t etmeye çalı"ırlar 
ve ona göre kampanyalar düzenlerler. Churn anal%z%n%n asıl amacı, mü"ter% kaybını önlemekt%r. 
Anal%z%n gerçekle"t%r%lmes%, mü"ter%ler%n demograf%k, fatura b%lg%ler%nden ve ver%y% kullanma "e-
k%ller%nden yararlanarak mümkün olab%lece#% g%b% özell%kle son zamanlarda büyük önem ta"ıyan 
ver% madenc%l%#% yöntemler% kullanılarak da mümkündür. Bu çalı"mada churn anal%z% farklı ver% 
madenc%l%#% yöntemler% kullanılarak yapılmı"tır.

 Özell%k Seç%m% (ÖS), her b%r açıklayıcı de#%"ken%n bel%rlenen hedef de#%"kene olan görel% öne-
m%n% göstermek %ç%n kullanılan b%r yöntemd%r. ÖS %le açıklayıcı de#%"kenler%n hedef de#%"ken% 
açıklama m%ktarlarına göre “öneml%” ve “önems%z” olmak üzere %k% gruba ayrılması sa#lanır.   
De#%"kenler%n bel%rlenen hedefe olan görel% önemler% hesaplanırken, kullanılan de#%"kenler %le 
hedef%n türüne ba#lı olarak farklı yöntemler kullanılır. Hem de#%"kenler%n hem de hedef%n ka-
tegor%k olması durumunda Pearson k%-kare, olasılıkla orantılı k%-kare, Cramer’s V veya Lambda 
%stat%st%kler%nden b%r%; de#%"kenlerden bazıları %le hedef de kategor%k %se ya Pearson k%-kare ya da 
olasılıkla orantılı k%-kare %stat%st%kler%nden b%r%; tüm de#%"kenler%n sürekl% hedef%n kategor%k veya 
tüm de#%"kenler%n kategor%k hedef%n sürekl% olması durumunda F %stat%st%#% ve son olarak hem 
de#%"kenler%n hem de hedef%n sürekl% olması durumunda karelasyon katsayısına ba#lı t %stat%st%-
#%nden yararlanılır.1   
  Çalı"mada kullanılan ver% türler%nde hedef de#%"ken kategor%k, açıklayıcı de#%"kenler %se hem 
kategor%k hem de sürekl% yapıda olduklarından ÖS yöntem% %le de#%"kenler%n “öneml%” ve “önem-
s%z” "ekl%nde gruplara ayrılmasında E"%tl%k 3.1’de göster%len “Pearson k%-kare %stat%st%#%” kulla-
nılmı"tır. Pearson k%-kare %stat%st%#%, hedef de#%"ken ve açıklayıcı de#%"kenler%n ba#ımsızlı#ını 
de#%"kenler arasında mevcut olab%lecek herhang% b%r %l%"k%n%n dereces%n% önemsemeks%z%n gös-
teren testt%r. 

  
(3.1)

E"%tl%kte   f!  de#erler% gözlenen sıklıkları, p!   olasılıklar olmak üzere E!j=n.p!   de#erler% %se kuram-
sal sıklıkları göstermekted%r.

1 Erpolat, S, Hibrit Sınıflandırma Sistemi ve Kural Çıkarmada Farklı Bir Yakla"ım, MÜ, Sosyal Bilimler Ens., Ekonometri Anabilim 
Dalı, Yöneylem Ara"tırması Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2010, s. 60-62.



 Loj%st%k Regresyon (LR); ba#ımlı de#%"ken%n%n kategor%k ve %k%l%, üçlü ve çoklu kategor%lerde 
gözlend%#% durumlarda ba#ımsız de#%"kenlerle neden sonuç %l%"k%s%n% bel%rlemede yararlanılan 
b%r yöntemd%r. Yöntemde ba#ımsız de#%"kenlere göre ba#ımlı de#%"ken%n%n beklenen de#erler% 
olasılık olarak elde ed%l%r. Sınıflama ve atama %"lem% yapmak amacıyla kullanılan yöntemde nor-
mal da#ılım ve sürekl%l%k varsayıları ön ko"ulu yoktur. LR model% E"%tl%k 4.1’dek% g%b%d%r.2  

      
       (4.1)

 LR model%n%n parametreler% anal%t%k olarak elde ed%lemed%#%nden bunun yer%ne %terat%f b%r 
yöntem olan maks%mum olab%l%rl%k yöntem% kullanılır. 

 Ver%ler% sınıflandırma yöntemler%nden b%r tanes% de karar a#açlarıdır. Karar a#açları, akı" "e-
masına benzeyen yapılar olup yöntemde her b%r de#%"ken b%r dü#üm olarak tems%l ed%l%r. A#aç 
yapısı “yaprak”, “dallar” ve “kök”ten olu"ur.3 Karar a#açlarında en öneml% sorunlardan b%r tane-
s% bölünmen%n ya da dallanmanın hang% kökten ve hang% kıstasa göre yapılaca#ıdır. Bu amaçla 
çe"%tl% algor%tmalar gel%"t%r%lm%"t%r. Bu algor%tmalar; entrop%ye dayalı algor%tmalar, sınıflandırma 
ve regresyon a#açları, bellek tabanlı algor%tmalar olarak sıralanab%l%r. Entrop%, s%stemdek% bel%r-
s%zl%#%n ölçüsü olup E"%tl%k 5.1’dek% g%b% %fade ed%l%r.4 

      
                (5.1)

 Bölünmen%n hang% kökten %t%baren yapılaca#ı %se E"%tl%k 4’te ver%len ve “kazanç ölçütü” ola-
rak adlandırılan kr%tere göre bel%rlen%r. Burada T, hedef de#%"ken%; X %se hedef de#%"ken% olmayan 
herhang% b%r de#%"ken% tems%l etmekted%r. Formülde T de#%"ken%, X de#%"ken%n%n de#erler%ne ba#-
lı olarak n parçaya ayrılmı"tır.
     

  (5.2)

 Formüldek%   olup T’ye a%t b%r elemanın sınıfını bel%rlemede kullanılan 
b%lg%d%r.
 C5.0 algor%tması entrop%ye dayalı olan algor%tmalardan olup C4.0’ın gel%"t%r%lm%" hâl%d%r. 
Sayısal de#ere sah%p n%tel%kler%n de karar a#açlarında kullanımlarını olanaklı kılan bu algor%t-
mada sayısal n%tel%kler% formüle etmede en büyük b%lg% kazancını sa#layacak b%r “e"%k de#er%” 
bel%rlen%r. Bu amaçla öncel%kle de#%"kene %l%"k%n n%tel%k de#erler% küçükten büyü#e sıralanır 
{v1,L,vn}. N%tel%kler E"%tl%k 5.3’te göster%ld%#% g%b% %k% e"%t parçaya bölünür ve ortada bulunan 
de#er, e"%k de#er% olarak ele alınır. 

       
                   (5.3)

 E#er n%tel%kler%n sayısı ç%ft %se ortada kalan %k% de#er%n ortalaması e"%k de#er olarak alınır. 
Daha sonra n%tel%kler%n her b%r% bu e"%k de#er% %le kar"ıla"tırılarak “e"%t veya küçük” ve “büyük” 
olmak üzere %k% de#erden b%r%n% alacak "ek%lde sözel olarak %fade ed%l%r. Sayısal de#erlere sah%p 
tüm de#%"kenler%n bu "ek%lde yen%den düzenlenmes%n%n ardından C5.0 algor%tması %"let%l%r.   

2 Kalaycı, $., SPSS Uygulamalı Çok De#i"kenli $statistik Teknikleri, 2007, s.273. 
3 Quinlan, J.R., C4.5: Programs for Machine Learning, Morgan Kaufmann, 1993, s. 25. 
4 Quinlan, a.g.e., s. 30.



 YSA, %nsan beyn%nden es%nlenerek gel%"t%r%lm%", a#ırlıklı ba#lantılar aracılı#ıyla b%rb%r%ne ba#-
lanan ve her b%r% kend% belle#%ne sah%p s%n%r hücreler%nden (nöronlar) olu"an paralel ve da#ıtıl-
mı" b%lg% %"leme yapılarıdır.5 B%yoloj%k s%n%r a#larını takl%t eden b%lg%sayar programları olarak da 
b%l%nen YSA’lar; genel olarak matemat%ksel modeller% olu"turulamayan veya çok zor tanımlanab%-
len problemler%n çözümü %ç%n kullanılmaktadır.6 YSA’nın çalı"masına esas te"k%l eden en küçük 
ve temel b%lg% %"leme b%r%m% s%n%r hücres% ya da dü#üm olarak adlandırılan yapay b%r s%n%rd%r. B%r 
yapay s%n%r hücres%, dolayısıyla YSA g%r%"ler, a#ırlıklar, toplama %"lev% ve etk%nl%k %"lev% (ö#renme  
e#r%ler% ya da akt%vasyon fonks%yonu) olmak üzere dört b%le"enden olu"ur.7 Gel%"t%r%len hücre mo-
deller%nde bazı farklılıklar olmakla b%rl%kte yapay b%r s%n%r hücres%n%n temel yapısı, genel hâl%yle, 
$ek%l 2’de görüldü#ü g%b%d%r.

  $ek%l 2’de g%rd% de#erler%   x! (% = 0, 1, ..., n) %le göster%lm%"t%r. G%rd% de#erler%n%n her b%r%   %le 
göster%len b%r ba#lantı a#ırlı#ıyla çarpılıp   e"%k de#er% %le toplanır ve b%r akt%vasyon fonks%yonuna 
gönder%lerek sonuç üret%l%r. Elde ed%len sonuç daha sonra b%r çıktıya dönü"türülür. Uygulamada 
de#%"%k toplama ve akt%vasyon fonks%yonları kullanılarak farklı a# yapıları olu"turulab%l%r. Yapay 
s%n%r hücres%n%n %stenen çıkı"ı vereb%lmes% %ç%n w!   ve  de#erler%n%n opt%mum olacak "ek%lde 
ayarlanması gerek%r. 
 Çalı"mada en çok kullanılan akt%vasyon fonks%yonlarından b%r%s% olan ve E"%tl%k 6.1’de ver%len 
s%gmo%d, fonks%yonu kullanılmı"tır. Ayrıca; YSA türü olarak b%r g%r%" katmanı, b%r veya b%rden 
fazla g%zl% katman ve b%r çıkı" katmanından olu"an Çok Katmanlı Perseptron %le bu a#ı e#%tecek 
algor%tma olarak %se hataları çıkı"tan g%r%"e, yan% ger%ye do#ru azaltmaya çalı"masından dolayı 
“ger% yayılım” %sm%n% alan algor%tma terc%h ed%lm%"t%r. 

    (6.1)

 Çalı"mada telekomün%kasyon alanında çalı"an b%r "%rket%n b%n mü"ter%s%nden elde ed%lm%" 
olan ve Tablo  7.1’de özell%kler% ver%len toplam kırk b%r %nput de#%"ken% ya da ba#ımsız de#%"ken 
%le b%r tane de output ya da ba#ımlı de#%"ken ele alınmı"tır. Output de#%"ken% “churn” de#%"ken% 
olup 0 ve 1 de#erler%n% almaktadır. 0 de#er% mü"ter%n%n ayrılma e#%l%m%nde olmadı#ını, 1 de#er% 
%se mü"ter%n%n ayrılma e#%l%m%nde oldu#unu %fade etmekted%r. 

5 Elmas, Ç., Yapay Zeka Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 25.
6 Sa#ıro#lu, S., Besdok, E. ve Erler, M., Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları-I: Yapay Sinir A#ları, Ufuk Yayıncılık, 2003.
7 Erpolat, a.g.e.,  s. 10.

#ekil 6.1: Basit Bir Yapay Sinir Hücresinin Genel Yapısı.



No De i ken Ad  Etiketi Düzeyler 
Geçerli 
Gözlem 

 
Gözlem 

 
 

1 bölge Co rafi bölgeler 

1 = "Bölge 1" 

2 = "Bölge 2" 

3 = "Bölge 3" 

4 = "Bölge 4" 

5 = "Bölge 5" 

6 = "Bölge 6" 

7 = "Bölge 7" 

1000 0   

2 kullanma Servisi kullanma süresi (ay)   1000 0 0, 72 

3 ya  Ya    1000 0 0, 76 

4 evlilik Evlilik durumu 
0 = "Evli de il" 

1 = "Evli" 
1000 0   

5 adres 
u anki adreste bulunma süresi 

 
  1000 0 0, 49 

6 gelir    1000 0 0, 1668 

7 e itim E itim düzeyi 

1 = " lkö retim" 

2 = "Lise" 

3 = "Yüksekokul" 

4 = "Üniversite" 

5 = "Lisansüstü" 

1000 0   

8 i  imdiki i    1000 0 0, 47 

9 emeklilik Emeklilik durumu 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

10 cinsiyet Cinsiyet 
0 = "Erkek" 

 
1000 0   

11 ikamet Evde ya ayan ki    1000 0 0, 8 

12 ücsizhiz Ücretsiz hizmet 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

13 ekipman Ekipman kiralama 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

14 servisara Servisi arama 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

15 wireless Wireless hizmeti 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

16 hrarama    1000 0 0.0, 99.95 

17 ücsizhizeski Ücretsiz hizmet (geçen ay)   1000 0 0.0, 87.0 

18 ekipmaneski Ekipman (geçen ay)   1000 0 0.0, 77.7 

19 servisaraeski Servisi arama (geçen ay)   1000 0 0.0, 109.25 

20 wireski Wireless hizmeti (eski)   1000 0 0.0, 111.95 

21     1000 0 0.0, 7257.6 

22 ücsizkullanma Ücretsiz kullanma süresi   1000 0 0.0, 5916.0 

23 ekipmankul Ekipman kullanma süresi   1000 0 0.0, 5028.65 

24 serviskul Servisi arama süresi   1000 0 0.0, 7515.0 

25 wirekul Wireless kullanma süresi   1000 0 0.0, 7856.85 

26 çokluhat Birden fazla hat 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

27 seslimsj Sesli mesaj 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

28 ça  Ça  
 

1 = "Evet" 
1000 0   

29 internet Internet 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

30 arayanid Arayan ID 
0 =  

1 = "Evet" 
1000 0   

31 aramabeklet Arama bekletme 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

32 ça  Ça  
 

1 = "Evet" 
1000 0   

33 üçgara 3-G arama 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

34 efatura Elektronik fatura 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

35 log  Log-    1000 0 -0.11, 4.6 

36 logücretsiz Log-ücretsiz telefon ücreti   475 525 0.0, 4.47 

37 logekip Log-ekipman   386 614 0.0, 4.35 

38 logservis Log-servis arama   678 322 0.0, 4.69 

39 logwire Log-wireless   296 704 0.0, 4.72 

40 loggelir Log-gelir   1000 0 0.0, 7.42 

41 mü kat Mü teri kategorileri 

1 = "Temel servis" 

2 = "E-servis" 

3 = "Plus servis" 

4 = "Tüm servis" 

1000 0   

42 churn Churn (geçen ay) 
 

1 = "Evet" 
1000 0   

 

Tablo 7.1: Veri Seti ve Özellikleri.



 Çalı"mada, mü"ter%ler%n ayrılma e#%l%mler%n% anal%z etmek amacıyla ele alınan kırk b%r %n-
put de#%"kenden hang%ler%n%n etk%l% de#%"ken oldu#unu bel%rlemek amacıyla öncel%kle ÖS anal%z% 
gerçekle"t%r%lm%"t%r. Önem sınırının %95 olarak bel%rlend%#% ÖS anal%z% sonucunda kırk b%r %nput 
de#%"kenden y%rm% yed% tanes%n%n amacı bel%rlemede etk%l% de#%"kenler oldukları bel%rlenm%"t%r. 
Bu de#%"kenler önem sıralarına göre; mü"kat (1,0), kullanma (1,0), ek%pman (1,0), %nternet (1,0), 
efatura (1,0), "hrkullanım (1,0), "hrarama (1,0), log"hrlerarası (1,0), serv%sara (1,0), %" (1,0), ek%p-
manesk% (1,0), adres (1,0), serv%skul (1,0), ya" (1,0), e#%t%m (1,0), serv%saraesk% (1,0), ücs%zkullan-
ma (1,0), sesl%msj (1,0), ça#rıh%z (0,999), w%reless (0,998), logserv%s (0,995), gel%r (0,993), ücs%zh%-
zesk% (0,989), loggel%r (0,978), üçgara (0,971), logücrets%z (0,971), w%resk% (0,953) "ekl%nded%r.
 Ayrılma e#%l%m%n% bel%rlemede etk%l% olan %nput de#%"kenler%n bel%rlenmes%n%n ardından ana-
l%zlere ba"lamadan önce söz konusu de#%"kenlerden kayıp gözlem de#er%ne sah%p olan “logtoll” 
de#%"ken% %ç%n kayıp gözlem de#erler% tahm%n ed%lm%"t%r.  
 Anal%zler%n gerçekle"t%r%lmes%nde ver% set% e#%t%m ve test kümes% olarak %k%ye ayrılmı"tır. E#%t%m 
kümes% ver% set%n%n %70’l%k bölümünü %çer%rken ger% kalan %30’luk bölümü %se test kümes% olarak 
ele alınmı"tır. Anal%zler, olu"turulan e#%t%m kümes% üzer%nden %"let%l%p elde ed%len modeller%n sı-
nanması %se test kümes% üzer%nden gerçekle"t%r%lm%"t%r. Ver% kümes%n%n e#%t%m ve test kümeler%ne 
bölünmes%nde output de#%"ken%n%n aldı#ı de#erler d%kkate alınmı"tır. Buna göre öncel%kle output 
de#%"ken% “churn”nun 0 ve 1 de#erler%ne sah%p olan kaç mü"ter%n%n sah%p oldu#u bel%rlenm%"t%r. 
Ver% set% üzer%nde yapılan %nceleme sonucunda “Churn” de#%"ken% “0” olan mü"ter% sayısının 774, 
“1” olan mü"ter% sayısının %se 226 oldu#u bel%rlenm%"t%r. E#%t%m kümes%nde “Churn” de#%"ken%n%n 
her %k% de#er%nden de %70’l%k oranının olması gerekt%#%nden, e#%t%m kümes%ne “Churn” de#%"-
ken% “0” olanlardan 542, “1” olanlardan %se 158 olmak üzere toplam 700 mü"ter% alınmı"tır. Ger% 
kalan mü"ter%ler %se test kümes%ne dah%l ed%lm%"t%r. Böylel%kle test kümes%nde churn” de#%"ken% 
“0” olan 232 ve “1” olan 68 mü"ter% alınarak toplam mü"ter% sayısı tüm ver% kümes%n%n %30’luk 
oranı olan 300’e tamamlanmı"tır. Çalı"mada ele alınan anal%zler SPSS Clement%ne programı %le 
gerçekle"t%r%lm%"t%r. $ek%l 2’de SPSS Clement%ne aracılı#ıyla gerçekle"t%r%len anal%zler%n a# yapısı 
göster%lmekted%r. 

#ekil 7.1: Gerçekle"tirilen Analizlerin SPSS Clementine’deki A# Yapısı.



 Çalı"mada ele alınan telekomün%kasyon "%rket%n%n 1000 mü"ter%s%nden hang%ler%n%n ayrılma 
e#%l%m%nde olduklarını bel%rlemek amacıyla Loj%st%k Regresyon, Karar A#acı ve YSA anal%zler%n-
den yararlanılmı"tır. Söz konusu anal%zler%n gerçekle"t%rlmes% sonusunda elde ed%len sınıflandır-
ma sonuçları ve ba"arı oranları sırayıyla Tablo 7.2 ve Tablo 7.3’te ver%ld%#% g%b%d%r.

 Gerçekle"tirilen analizlerin Tablo 7.2 ve Tablo 7.3’te verilen sonuçlarına göre, mü"terileri 
ayrılma e#iliminde olanlar ve olmayanlar "eklinde sınıflandırmada C5.0’ın %85,00, YSA’nın 
%83,00 ve LR’nin %82,67 oranında ba"arı sa#ladı#ı görülmektedir. Ele alınan bu üç yöntemin 
performanslarını kar"ıla"tırmak amacıyla “duyarlılık” (sensivity), “özgüllük” (specificity), “has-
sasiyet” (precision) ve “do#ruluk (accuracy) ölçümleri kullanılabilir. Söz konusu ölçümlerin for-
mülleri sırasıyla a"a#ıdaki gibi olup formüllerin i"letilmesi sonucunda elde edilen sonuçlar ise 
Tablo 7.4’teki gibidir. 

  Duyarlılık = Do#ru Pozitif / Pozitif              (7.1)
  Özgüllük = Do#ru Negatif / Negatif              (7.2)
  Hassasiyet = Do#ru Pozitif / (Do#ru Pozitif + Yanlı" Pozitif)           (7.3) 
    Do#ruluk = Duyarlılık   + Özgüllük       (7.4)
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Yöntem  
E itim Kümesi Test Kümesi 

Gözlenen Gözlenen 

LR 

Tahmin 0 1 Toplam 0 1 Toplam 
0 482 60 542 220 12 232 
1 113 45 158 40 28 68 

Toplam 595 105 700 260 40 300 

C5.0  
0 441 101 542 224 8 232 
1 93 65 158 37 31 68 

Toplam 534 166 700 261 39 300 

YSA 
0 499 43 542 224 8 232 
1 86 72 158 43 25 68 

Toplam 585 115 700 267 33 300 
 

 

 

Yöntem  
E itim Kümesi Test Kümesi 

 Oran  Oran 

LR 
Do ru 527 %75,29 248 %82,67 

 173 %24,71 52 %17,33 
Toplam 700  300  

C5.0 
Do ru 506 %72,29 255 %85,00 

 194 %27,71 45 %15,00 
Toplam 700  300  

YSA 
Do ru 571 %81,57 249 %83,00 

 129 %18,43 51 %17,00 
Toplam 700  300  

 Gerçekle
e iliminde olanlar ve olmayanlar 

nda ba

a
 

           
 

           
 

         

   Pozitif

Pozitif Negatif+

Negatif

Pozitif Negatif+
                    

 

 

 

 E itim Kümesi Test Kümesi 
 LR C5.0 YSA LR C5.0 YSA 

 0,8100 0,8258 0,8530 0,8462 0,8582 0,8390 
 0,4286 0,3916 0,6261 0,7000 0,7949 0,7576 

Hassasiyet 0,8893 0,8137 0,9207 0,9483 0,9655 0,9655 
Do ruluk 0,7528 0,7229 0,8157 0,8267 0,7493 0,8301 

 
Tablo 7.4’teki itim verileri için yöntemlerin büyükten küçü e do

eklinde oldu u 
u 

söylenebilir.      
lük 

itim kümesinde oldu
 oldu u söylenebilir.      
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Tablo 7.2: Sınıflandırma Sonuçları.

Tablo 7.3: Sınıflandırma Ba"arı Oranları.
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Tablo 7.4’teki itim verileri için yöntemlerin büyükten küçü e do

eklinde oldu u 
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söylenebilir.      
lük 

itim kümesinde oldu
 oldu u söylenebilir.      

 Tablo 7.4’teki sonuçlara göre e#itim verileri için yöntemlerin büyükten küçü#e do#ru duyarlılık 
ölçüsüne göre sıralanı"ı YSA, C5 ve LR; özgüllük ölçüsüne göre sıralanı"ı YSA, LR ve C5.0; has-
sasiyet ölçüsüne göre sıralanı"ı YSA, LR ve C5.0; do#ruluk ölçüsüne göre sıralanı"ı ise YSA, LR ve 
C5.0 "eklinde oldu#u görülmektedir. Bu sonuçlara göre e#itim kümesi için performansı yüksek 
olan yöntemin YSA oldu#u söylenebilir.     
 Benzer biçimde test verileri için yöntemlerin duyarlılık ölçüsüne göre sıralanı"ı C5.0, LR, 
YSA; özgüllük ölçüsüne göre sıralanı"ı C5.0, YSA ve LR; hassasiyet ölçüsüne göre YSA, C5.0 ve 
LR; do#ruluk ölçüsüne göre sıralanı"ı ise YSA, LR ve C5.0 "eklindedir. Bu sonuçlara göre e#itim 
kümesinde oldu#u gibi test kümesinde de performansı yüksek olan yöntemin YSA oldu#u 
söylenebilir.   

 $%rketler %ç%n kâr etmen%n en öneml% stratej%ler%nden b%r tanes% de yen% mü"ter%ler ed%nmek-
tense var olan mü"ter%ler%n% elde tutmaktır. Bu nedenle ara"tırıcıların b%r ço#u mü"ter%ler%n% elde 
tutmak %steyen "%rketlere yardım etmek amacıyla çe"%tl% yöntemler gel%"t%rm%"lerd%r. Churn ana-
l%z% olarak adlandırılan bu yöntemler%n ço#u mü"ter%ler%n demograf%k, fatura b%lg%ler%nden ve 
ver%y% kullanma "ek%ller%nden yararlanarak gel%"t%r%lm%"t%r. Bu yöntemlere alternat%f olarak çe"%tl% 
ver% madenc%l%#% yöntemler% kullanılarak da ayrılma e#%l%m% olan mü"ter%ler bel%rleneb%lmekted%r. 
Churn anal%z% bütün sektörler %ç%n öneml% b%r anal%z olmakla beraber özell%kle telekomün%kasyon 
sektörü %ç%n daha büyük önem ta"ımaktadır. 
 Bu çalı"mada, telekomün%kasyon sektöründe faal%yet gösteren b%r f%rmanın ayrılma e#%l%m% 
gösteren mü"ter%ler%n% bel%rleyeb%lmek %ç%n ver% madenc%l%#% yöntemler%nden LR,  C5.0 ve YSA kul-
lanılmı"tır. Elde ed%len sonuçlardan her üç yöntem %ç%n de do#ru sınıflandırma oranının %80’n%n 
üzer%nde oldu#u görülmü"tür.  Çalı"mada ayrıca söz konusu yöntemler%n performansları da kar-
"ıla"tırılmı"tır. Bu amaçla duyarlılık, özgüllük, hassas%yet ve do#ruluk ölçümler%nden yararlanıl-
mı"tır. Kar"ıla"tırma sonucunda ele alınan yöntemlerden YSA’nın performans açısından d%#erle-
r%ne göre daha %y% sonuçlar verd%#% görülmü"tür. 

ELMAS, Ç., Yapay Zeka Uygulamaları, Seçk%n Yayıncılık San. ve T%c. A.$., Ankara, 2007.
ERPOLAT, S., H!br!t Sınıflandırma S!stem! ve Kural Çıkarmada Farklı B!r Yakla"ım, MÜ, Sosyal 

B%l%mler Ens., Ekonometr% Anab%l%m Dalı, Yöneylem Ara"tırması B%l%m Dalı, Doktora Tez%, 2010.
KALAYCI, #., SPSS Uygulamalı Çok De#!"kenl! $stat!st!k Tekn!kler!, 2007.
QUINLAN, J.R., C4.5: Programs for Mach!ne Learn!ng, Morgan Kaufmann, 1993.
SA&IRO&LU, S., Besdok, E. ve Erler, M., Mühend!sl!kte Yapay Zeka Uygulamaları-I: Yapay 

S!n!r A#ları, Ufuk Yayıncılık, 2003.

Tablo 7.4: Yöntemlerin Performans Ölçümlerine Göre Kar"ıla"tırılması.



 Bu yazı modern%te sürec% %le  %kt%dar kayna#ı olan tıbbın yüksel%"%ne, meslekler sosyoloj%s%-
ne göre sa#lık sektörü %ç%nde tekelle"en %lk mesle#%n tıp oldu#una ve tıbbın sanatsal portres%-
ne odaklanmı"tır. Bu çalı"manın %lg% oda#ı Rembrandt’ın Barok resm%n% yansıtan Dr. Tulp’ un 
Anatom% Ders% adlı tablosu %le modern tıp arasındak% %l%"k%n%n anal%z ed%lmes%d%r. Onsek%z%nc% 
yüzyılda tedav%ler%n kamuya açık alanlardan s%mgesel anlam ta"ıyan hastane kurumlarına geç-
mes% modern%te %le beraber tıp mesle#%n%n yen% b%r %mges% olmu"tur. Böylece tıp, gözlemc% bakı"ı 
olmaktan, b%r kurum tarafından do#rulanan kl%n%k bakı"a dönü"mü" ve sanay%le"me %le beraber 
kap%tal%zm%n tıp sektörüne yen% pazarlar bulması yoluyla tıbbı %kt%dar kayna#ı yapmı"tır. Mo-
dern tıp onsek%z%nc% yüzyılın sonunda b%r daha ger%ye dönü"ü olmayan yol %ç%nde do#mu"tur. 
Dolayısıyla Rembrandt’ın tablosu kend% tar%hsell%k ko"ulları %ç%nde modern%te %le kl%n%k tıbbın 
do#umundan öncek% ‘gebel%k’ sürec%n% yansıtmaktadır.

 Tıp endüstrisi, klinik tıp, modernite, Dr. Nicolaes Tulp, Rembrandt

 In th%s paper, %t %s focused on the ra%s%ng of med%c%ne be%ng source of modern%ty process and 
competence, the med%c%ne becom%ng f%rst monopoly %n the health sector to soc%ology of profes-
s%on and art%st%c portra%t of med%c%ne. In th%s study, relat%on between the modern med%c%ne and 
the portra%t reflect%ng Baraque pa%nt%ng of Rembrandt %s analysed. In 18th. century treatments 
pass%ng from publ%c space to symbol%c s%gn%f%cance of the hosp%tal %nst%tut%ons have become a 
new %mage of med%c%ne profess%on w%th the modern%ty. So that the med%c%ne, as an observer look 
%nto an %nst%tut%on was conf%rmed by the cl%n%cal gaze and cap%tal%sm w%th %ndustr%al%zat%on of 
the med%cal %ndustry f%nd new markets through the power source was med%cal. Modern med%c%ne 
was born %n non-road at the end of the 18th. century. Therefore Rembrandt’s table %nvolves the 
process of the ‘pregnancy’ before the b%rth of cl%n%c med%c%ne %n terms of h%stor%cal cond%t%ons. 

 Medicine industry, clinic medicine, modernity, Dr. Nicolaes Tulp, Rembrandt

 Bu yazı modern%te %le %kt%dar kayna#ı olan tıbbın yüksel%"%ne, meslekler sosyoloj%s%nde sa#lık 
sektörü %ç%nde tekelle"en %lk mesle#%n tıp oldu#una ve tıbbın sanatsal portres%ne odaklanmak-
tadır. Onsek%z%nc% yüzyılda tedav%ler%n kamuya açık alanlardan s%mgesel anlam ta"ıyan hastane 
kurumlarına geçmes% modern%te ve tıbbın yen% b%r %mges% olmu"tur. Böylece modern tıp gözlem-
c% bakı"ı olmaktan, b%r kurum tarafından do#rulanan kl%n%k bakı"a dönü"erek yen% b%r söylem 
d%l% gel%"t%rm%"t%r (Foucault, 2006: 117). Bu söylem, günümüzde endüstr%yel yapıda kend%ne yen% 

1 Bu makale VIII. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi’nde sunulan bildirinin (Soy"ekerci, 2010) geni"letilmi" 
versiyonudur.
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga MYO, soysekerci@comu.edu.tr



pazarlar bularak “kalbe gereks%z yere takılan p%l, estet%k amel%yatlarda patlama, umutsuz kanser 
hastalarını b%r d%z% operasyona %kna etme” (L%ght, Lev%ne, 1998: 176) g%b% ölümü kar"ı konula-
maz "ek%lde klas%k hastane prat%#%ne dönü"türmekted%r. Bu yönüyle p%yasada b%rer reklâm aracı 
hâl%ne gelen tıbbın ‘ölüm anı’ nında seküler perspekt%fe zem%n hazırladı#ı görülmekted%r (Ill%ch, 
1995). 
 Batı tıbbının sanatsal bakı" açısındak% ya"amsal gerçekl%#% Hollandalı ressam Rembrandt van 
R%jn (1606-1669)’%n ‘Dr. Tulp’un Anatom% Ders%’ tablosunda kar"ımıza çıkmaktadır ($ek%l 1). I"ık 
ve gölgey% ustalıkla kullanan Rembrandt’ın bu tablosunda ‘kadavra’ resm%n merkez%nded%r (Ha-
yakawa vd., 2006: 1240; Ill%ch, 1995: 127). Cerrahlar Loncası tarafından %lk lonca s%par%"% olarak 
b%l%nen bu tablo, "eh%r mecl%s%n%n onayı %le üç gün süren b%r kadavranın %ncelenmes% ve resme 
tar%hsel boyut katan anatom% ders%n%n halka açık mekânda ver%lmes%ne çarpıcı b%r %zlekt%r. Ku"-
kusuz Rembrandt’ın Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tablosunu es%nsel b%r yaratım mı yoksa s%par%" 
üzer%ne m% yaptı#ı bu çalı"manın sınırlarını zorlayaca#ı %ç%n ayrıca ara"tırılması gereken b%r ko-
nudur. Ancak tabloda Cerrahlar Loncası ba"kanının Dr. N%calaes Tulp, as%stan doktorların %se 
loncanın d%#er üyeler% olmaları Rembrandt’ın tabloyu s%par%" üzer%ne yaptı#ı %ht%mal%n% artırmak-
tadır. Cerrahlar Loncasının ba"kanı Dr. Tulp’un %dam ed%lm%" b%r suçlunun beden% üzer%nde ver-
d%#% ders, loncanın d%#er üyeler% tarafından %zlenmekte ve arka f%gürde el%ndek% ka#ıtta ö#renc% 
doktorların %s%mler% yazmaktadır. Tabloda d%kkat% çeken b%r ba"ka nokta günümüz tıp operasyon-
larındak% g%b% otops%s% yapılan bedene ı"ık ver%lmemekte, aks%ne ı"ık bedenden yayılmaktadır. 
Dolayısıyla mefhum, "eyle"t%r%lm%" b%r nesne de#%l özne konumundadır. I"ık anlatıma konu olan 
bedende yo#unla"makta ve etrafa gölgel% veya karanlık b%r "ek%lde da#ılmaktadır. Doktorlar, ka-
davranın dı"ında s%metr%k olarak d%z%lm%" f%gürler ve h%jyen%n olmadı#ı b%r amel%yat ortamı tablo-
da d%kkat% çeken b%r perspekt%ft%r. Avrupa tıp tar%h%nde Fransız Devr%m% ve modern%te önces%nde 
tıbbın sanatsal portres%n% bet%mleyen bu tablonun günümüz teknoloj%s%ne yen% b%r tıbb% d%l ve 
bakı"ımlılık sundu#u söyleneb%l%r. Günümüz tekn%#% %ç%nde endüstr%le"en tıbbın %"letme marjı 
söylem% “sun% olarak yaratılmı" dölyata#ına kök embr%yolarının ana rahm%ne yerle"t%r%ld%#% an 
do#umu, elektro-kard%yogram3 bey%n dalgalarının düzle"t%#% an ölümü” (Ill%ch, 1977; 1995: 140), 
ba"langıcı ve sonu bell% b%r evrende hastanelere bırakmı"tır. Oysa onbe"%nc% ve onaltıncı yüzyıl-
larda ne rah%b%n ne de doktorun ölüm sırasında ölümcül b%r %nsana yardım etmes% beklenmezd%. 
Hek%m, ya %y%le"meye yardımcı olur ya da ölümün kolay ve çabuk olmasına yardım ederd%. Böy-
lece hek%m%n görev% ölümün hastayı yakaladı#ının özel bel%rt%ler%n% görmekt% (Ill%ch, 1995: 126). 
Rembrandt tablosunda beden ve ruhu, ölümü ve bakı"ımlılı#ı tasarımlarken Dr. Tulp, as%stan 
doktorları %le beraber mefhum üzer%nde ölümü ke"fetmey% ve onu tanımayı anal%z etmekted%r. 
Ne var k% günümüz tıbb% teknoloj%n%n hastanelerde kurguladı#ı sonlu evren Vah%y’de “Alfa ve 
Omega, b%r%nc% ve sonuncu, ba"langıç ve son ben%m” (Vah%y, Bap 22: 14) "ekl%ndek% bet%mleme-
n%n kar"ı cephes%nded%r. Dolayısıyla Batı tıp tar%h%nde Aydınlanma Ça#ı’ndan %t%baren ölümün 
ne zaman gelece#% doktorlara ver%lm%", doktorun %nsanlıkla ölüm arasına g%rmeye kalkması %le 
ölüm, dolayımsızlı#ını ve mahrem%yet%n% y%t%rm%"t%r (Ill%ch, 1995: 131-135). Böylece Foucault’nun 
%z%n% sürdü#ü kl%n%k tıp, Ill%ch’%n majör tonlamasında günümüz hek%ml%#%n%n de yen% do#asına b%r 
göndermed%r: ‘Ahlak% g%r%"%mc%’. 

 Modern tıp, onsek%z%nc% yüzyılın sonunda tar%hsel olasılı#ı ve rasyonell%#%n yapısını tanımla-
yan ko"ullar altında do#mu"tur. Böylece poz%t%f b%r b%l%m d%l% bulunarak gösteren semptomlar %le 
göster%len hastalık arasında yen% b%r söylem d%l% bel%rm%"t%r (Foucault, 2006: 10-17; Ill%ch, 1995: 
109). Kl%n%#%n ba"langıcı ya da proto-kl%n%k uygulamaları hastane gerekt%rmeyen ve hastalara 
ayakta tedav% uygulamak üzere teçh%z ed%lm%" ve uygun personel %le tem%n ed%lm%" b%r tedav% s%s-
tem%d%r (Gelfand, 1981: 169). M%chel Foucault’nun kl%n%#% onsek%z%nc% yüzyılın sonlarında Batı tıb-
bının kurulu"u ve hastane kl%n%#% ana f%kr%n%n an%den ortaya çıkması açısından parlak b%r olaydır. 

3 Kardiyografın kaydetti#i kalp hareketlerinin çizgilerle gösterilmi" grafi#i. 



Foucault’nun tez%, özetle, kl%n%#%n do#u"unu, tıpta genel b%lg% de#%"%m%n%, Fransız toplumunda 
devr%mden kaynaklanan yen%den yapılanma sonucu öneml% b%r n%tel%k de#%"%m%n% savunur. Bu 
yen% tıp söylem% ve onsek%z%nc% yüzyılın ba"larında hek%mler%n hastalıkları bulma ve te"h%s etme 
tarzları arasında b%r ba#lantı yoktur. Hastalıkları soyut olarak adlandırma ve sınıflandırmaya da-
yalı tıbb% b%lg% s%stem%; ver%ler% gözlemleme, ayrıntılı graf%k okuma, yorumlama ve hastalarda göz-
lenenler% anal%z etme yoluyla b%lg% ed%n%lmes% sonucunda tamamen ortadan kalkmı"tır (Gelfand, 
1981: 169). Bu dönü"üm modern%te %le beraber yen% b%r tıp söylem%d%r. Böylece beden%n kapsamlı 
gözlemleme b%ç%m%ndek% d%s%pl%ner b%lg% olarak modern %kt%darın uygulamalarına yönel%k %lkel% 
yöntem, b%lg%n%n görünür nesnes% olarak ‘do#mu"tur’ (Foucault, 1975; 2001). Yatan hastaların 
vaka kayıtlarını ve bu konudak% çalı"maları der%nlemes%ne %nceled%#%nde Foucault, gerçek anlam-
da kl%n%k tıbbının en az H%pokrat kadar esk% oldu#unun farkındadır. Foucault, ‘Kl%n%#%n Esk% Ça#ı’ 
adlı yazısında onsek%z%nc% yüzyıl Avrupası’nda önce Leyden Enst%tüsü’nde, ardından Fransa’da 
nad%r olmasına ra#men hastane kl%n%kler%n%n tuhaf b%r "ek%lde model olduklarını bel%rtmekted%r. 
Ancak Foucault, bu kl%n%kler%n veya proto-kl%n%kler%n modernler%nden çok farklı oldu#unu ve bu 
yüzden öncek% kl%n%kler%n de aslında bu modern kl%n%klere dönü"mü" olmadı#ı f%kr%nde haklı 
olarak ısrar eder (Gelfand, 1981: 170). Sonrak%ler%n aks%ne proto-kl%n%k b%r %nceleme, teor%, test 
etme, ke"%f veya ara"tırma yer% de#%ld%r. Onsek%z%nc% yüzyıl kl%n%#% Aydınlanma Ça#ı’nın hastane 
amaçları ve dü"ünceler%nde oldu#u g%b% tıp e#%t%m%nde de marj%nal b%r yapıdan farklı b%r "ey olu"-
turmaktadır. D%#er yandan yen% kl%n%k, tıbb% g%r%"%mlerde merkez% noktadadır. Tıbbı ara"tırmayla 
hemen hemen aynı yo#unlukta oldu#undan hastaneler bel%rl% zaman ve vakaların dı"ında %k% 
fonks%yonu b%rle"t%rerek b%r ara"tırma ve e#!t!m merkez! hâl%n% almı"lardır (Gelfand, 1981: 170). 
 Onsek%z%nc% yüzyılın sonunda b%rçok yönüyle modern olan yen% kl%n%k tıp ortaya çıkmı"tır. 
Foucault’nun söylem% ve metaforuna bakıldı#ında bu kl%n%#%n do#u"u gerçekten etk%ley%c%d%r. 
Açıkçası ânî ve kend%l%#%nden gel%"en ve ne ebeveyn ne önyargı ne de ‘gebel%k dönem%’ (bu kav-
ram öncek%ler%n ta"ıyıcısı olarak dü"ünmel%) gerekt%rmeyen b%r olaydır. Devr%m dönem%n%n olay-
ları ve dü"ünceler% tüm bu olanlara bakıldı#ında sank% b%r ‘ebe’ metaforu %"lev% görmekted%r (Gel-
fand, 1981: 170). Gerçekten de Fransa’da kralın emr%yle 1775 yılında P. Haudes%erck tarafından 
hazırlanan hastaneler yönetmel%#%n%n 13. maddes% her ö#ret%m yılına ordu ve garn%zonlardak% 
asker% b%rl%klerde bulunan ba"lıca hastalıklarla %lg%l% uygulamalı ve kl%n%k b%r ders konulmasını 
get%rm%"t%r (Foucault, 2006: 82). Böylece kl%n%k tıp b%r em%r-komuta %l%"k%s%nde yukarıdan a"a-
#ıya tekb%ç%mc% yen% b%r söylem d%l% ve yen% b%r hastane %mges%d%r. Bu %mgelem adeta hastaların 
hastanelerden taburcu olması %le asker% bölükler%n tabur tabur sıraya d%z%lmes% arasında ortak 
b%r %l%"k%y% ça#rımlamaktadır. Bu e"sesl% kel%meye ra#men doktorlar askerler g%b% sıkı b%r %taat 
d%s%pl%n% %le yet%"t%r%lmeseler b%le bazı doktorlar güvenl%k kaygılarından dolayı böyles% b%r yet%"-
me b%ç%m%ne sah%pt%rler. Mahkûmları tedav% ve muayene eden doktorlar bu gruba g%rmekted%r 
(BTO, 1996: 56). Fransa’da devr%m sonrası D%rektuvar Dönem% 1795-1799 tar%hler% arasında %kt%-
darda olan Bonoparte’ın 18. Bruma%re Darbes% %le sona ermes%n% sa#layan b%r dönem% %çermes% tıp 
alanında yardımların beled%yele"mes%n% ve merkezden çevreye olan b%r e#%l%m% canlandırmı"tır. 
Devr%m%n ılımlı Cumhur%yetç%ler% olan J%rondenlere kar"ı devr%m%n burjuvaz%n%n rad%kal kanadını 
olu"turan Konvans%yon Üyeler%, hastaneler%n ortadan kaldırılmasını; çünkü, bu sayede sefale-
t%n kurumsalla"maya dönü"mes%nden arınaca#ını %ler% sürmü"lerd%r (Foucault, 1975: 82, 2006: 
66). Batı tıbbında Ortaça#’da yoksulları gözeten hastaneler, onsek%z%nc% yüzyılın sonlarına do#ru 
kentsel m%mar%n%n b%r bölümüne, ondokuzuncu yüzyılda sosyal yardım h%zmetler%ne, y%rm%nc% 
yüzyılda %se sosyal s%gortalara dönü"mü"tür (Baudr%llard, 2006: 61; Ill%ch, 1995). 1544 tar%h%nde 
Par%s’te Dü"künler Ev% adı altında serser%ler, del%ler, hastalar ve toplumun dı"ladı#ı k%"%ler ortak 
mekânda toplumsal b%r bölüm altındaydılar (Baudr%llard, 2006: 61). Dolayısıyla Batı’da hastane-
ler%n köken% yolcular, avareler, gezg%nler, k%mses%zler ve yoksullar %ç%n b%rer ko#u" olarak ortaya 
çıktı#ından avareler, ayya"lar, saralılar, sakatlar, del%ler b%r arada ve karmakarı"ık yatarlardı. 
Ampütasyonlar4 yatakların arasındak% geç%" yerler%nde yapıldı#ı %ç%n hastalıkları ortadan kaldır-
ma %"% ancak Restorasyon %le b%rl%kte tıp mesle#%ne dönü"erek gerçekle"m%"t%r. “1770’te prat%syen 

4 Hekimler tarafından bir organın kesilmesi i"lemi.



hek%mler veba ve freng% dı"ında pek az hastalık b%lmes%ne kar"ın 1860’ta Avrupa’da sıradan 
yurtta"lar pek çok hastalık adını b%lmekteyd%ler” (Ill%ch, 1995: 111). Neredeyse b%r yüzyılı b%le 
doldurmadan olu"an bu de#%"%m tıp tar%h%nde aralarında ba#lantı kurulamayan süreks%zl%#%ne 
bakılmaksızın Foucault’nun kl%n%k tıpta ‘yen%l%kler tez%’n%n de önem%ne b%r vurgudur. $%md%lerde 
kl%n%#%n do#u"u temasına b%r taslak hazırlama ara"tırması yapılsa da modern%ten%n kl%n%#% artık 
a"ılmı"tır. Kl%n%#%n an%den ortaya çıkı"ı “gebel%k dönem%” köken anlayı"ına da yen% b%r kavram 
katmaktadır (Gelfand, 1981: 170). Devr%m ve önces% dönem Fransız cerrah% tıp örnekler%n% gös-
tererek bu örneklerle kl%n%#%n do#u"u f%kr% arasında %nce farkı %rdeleyen Foucault, onsek%z%nc% 
yüzyılın ortalarına kadar Fransız hek%mler%n%n entelektüel ve sosyal dü"ünceler%n%n yüzeysel 
kaldı#ı geleneksell%#% göz ardı ederek geçm%"le olan kopukluk varsayımını ortaya koymaktadır. 
Foucault, tıbb% kar%yer% %le e"anlı b%r "ek%lde el%t b%r söylemde kend%n% sınırlayarak %k%nc% planda 
kalsa b%le aslında sayısız hek%m%n bulundu#u gen%" h%zmet veren organ%ze b%r sa#lık çalı"masın-
da deney%m ed%nme fırsatını kaçırmı"tır (Gelfand, 1981: 179). Annales Okulu önderl%#%nde Soc!ete 
Royale de Med!c!ne - Kral%yet Tıp Toplulu#unun- gen%" ar"%v taramasından sonra Foucault’nun 
k%tabı onsek%z%nc% yüzyılın sonunda tıptak% temel de#%"%mle %lg%l% çok az "üphe bırakmaktadır. 
Ancak son yıllarda bol ve zeng%n tıbb% ürünler Foucault’nun or%j%nal çalı"malarından çok daha 
önce tıbb% de#%"%m kavramına cerrah%n%n modell%k rolünü en aza %nd%ren söylemler %le kar"ılık 
vermekted%r. Bu süreçte kl%n%k tıbbın bazı element kökenler% g%zlend%#% %ç%n hek%mler gayretler%n% 
göstermekle me"guldüler. Kl%n%k devr%mde ortaya çıktı#ı ve yüzyılın sonlarında bütünle"t%#% za-
man, aynı anda Fransız anatom%st B%chat’ nın genel anatom%, f%zyoloj% ve patoloj% g%b% alanlarda 
kavramsal yen%l%kler% yen% b%r yapı olu"turmu" ve Foucault’nun ‘do#um’ %fades%n% do#rulamı"tır 
(Gelfand, 1981: 179). Devr%m dönem% hastaneler%n%n Par%s tıp yapısında öneml% b%r yer% oldu#u-
nu dü"ünen yen%l%kç% süreç tartı"maları %le hastaneler ve Fransız cerrah%s% arasındak% sam%m% 
dostluk d%kkat çek%c%d%r. Ep%stemoloj%k ve sosyal faktörler özenl% cerrah% ö#renc%ler h%yerar"%s%n%n 
olu"turdu#u Hotel-D!eu of Par!s’tek% cerrahlar ve hastaneler %l%"k%s%ne del%l te"k%l ederek bu ba#a 
katkıda bulunmaktadır. Açıkça söylemek gerek%rse hastane yönet%m%n%n statüsüne ra#men onse-
k%z%nc% yüzyılın cerrah% kl%n%kler% sonrak% tıp reformcuları %ç%n öneml% b%r emsal te"k%l etmekted%r 
(Gelfand, 1981: 180). Modern%te %le beraber kl%n%#%n do#u"unun tar%h% rolü, yen% tıbb% yapının 
neden özel ve genel özell%kler%n% ortaya koydu#unu açıklamaya yardımcı olmaktadır.     

 Hollandalı ressam Rembrandt’ın Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tablosunda Dr. N%colaes Tulp ta-
rafından anlatıma konu olan anatom% ders%, sek%z doktorun tıbb% b%lg% s%stem%n%n ayrıntılı ana-
l%z%n% ve gözlem%n% yansıtmaktadır. Günümüzde bu tablo yen%den okundu#unda tabloda ‘sek%z 
adam’ olması münasebet%yle erkek egemen b%r toplumun de#%"t%#% %zlen%m% vermes% açısından 
fem%n%st akım tarafından ele"t%rel b%r perspekt%ften yorumlanmakta ve 1976 yılında Mary Beth 
Edelson’ un Ataerk!ll!#!n Ölümü ($ek%l 6) adlı yapıtında bet%mlenmekted%r (Muraz, 2009: 67). Her 
"eyden önce Rembrandt’ın bu tablosunda tar%hsel süreçtek% mekânın anlamı öneml%d%r. Homo-
jen b%r mekânda de#%l, halka açık ve gözlemleneb%l%r b%r halk meydanında “tıbb% bakı", özell%k-
ler%n ayrılması, aynı ve farklı olanların bulunması, onların kümelend%r%lmes% ve türler%ne göre 
sınıflandırılması” (Foucault, 2006: 117) "ekl%nde Dr. Tulp tarafından en %nce ayrıntısına kadar 
anlatılmaktadır. Rembrandt b%r hek%m olmamasına ra#men mefhumun kolundak% damarları 
tabloda kusursuz b%r "ek%lde %"lemekted%r. B%r hek%m olmayan Rembrandt’ın bu ayrıntıyı tablo-
suna yansıtması meslekten olmayan b%r%s%n%n tıp mesle#%ne kattı#ı anlamlı ve yo#unla"mı" b%r 
%lg%n%n de kayna#ıdır. Gözlem, bakı"ım ve felsefen%n ustalık %le örtü"en tarafı bu konuda sınırsız 
örnekler% kar"ımıza çıkarmaktadır. Onaltıncı yüzyılda b%r berber çıra#ı olarak %"e ba"layan ve 
kanamayı durdurmak %ç%n büyük damarları ba#layarak anestez%ye öneml% b%r katkı yaparak za-
manla Fransız hek%m olarak tar%he geçen Ambro%se Pare (Sm%th, 2001: 35) çarpıcı örneklerden 
b%r%n% olu"turmaktadır. $arap mahzen%nde var%llere vurarak doluluk oranının el yordamıyla be-
l%rlenmes% ve Perküsyon yoluyla vücudun organ ve bo"luklarını parmaklar %le yoklamak, modern 
tıbbın her ne "ek%lde olursa olsun geleneksel tıbb% yöntem% devraldı#ı gerçe#%n% göstermekted%r. 



Çoklu d%s%pl%ne konu olan (müz%k ve asker% alanda da kullanılması münasebet%yle) perküsyonun 
tıp tar%h%nde %lk olarak 1761 tar%h%nde Avusturyalı hek%m Leopold Auenbrugger von Auenbrugg 
tarafından tanımlandı#ı b%l%nmekted%r. Böylece tıpkı b%r fıçıya vururken ses%n tokla"tı#ında ne-
reye kadar dolu oldu#u anla"ılıyorsa bunun hastalar veya kadavra üzer%ndek% çe"%tl% muayene 
ve denemelerde do#rulanab%lece#%ne %nanılmaktadır (Foucault, 2006: 197). Benzer "ek%lde el 
yordamı %le dokunarak yoklamayı onyed%nc% yüzyılda !ng%l%z yazar Jonathan Sw%ft’ın U"aklara 
Tal!matlar (D%rectors to Servant) adlı eser%nde bet%mled%#% görülmekted%r: “Dolu olup olmadı#ını 
anlamak %ç%n her b%r "%"eye parma#ını sok, en em%n yol budur, çünkü h%çb%r "ey dokunmanın 
yer%n% tutamaz” (Jos%pov%ch%, 1997: 9). Dolayısıyla modern tıbbın felsefeye dayalı H%pokrat tıb-
bından "ek%l ve b%ç%m de#%"t%rerek ayrıldı#ını ve fakat bu geç%"kenl%k %çer%s%nde yen% varyasyonlar 
%le bundan b%r kopu" olmadı#ı görülmekted%r. Gerçekten de bakı" gez%n%rken, göz atı" dümdüz 
hareket etmekte ve görünür b%r düzens%zl%k %ç%nde bakı", göz atı"ı olu"turacak hâle gelmekted%r. 
Der%nl%kler% yoklayıp muayene eden %"aret parma#ı hek%mler%n sürekl% göz atı"ın ne oldu#unu 
tanımlayacakları dokunma %le %lg%l% metaforu açıkça ortaya koymaktadır (Foucault, 2006: 153). 
Ancak her "eye ra#men y%ne de Rembrandt bu tablosunda meslekten olmayanların tıbba katkı-
larına kar"ı ‘el%t’ b%r portrey% resmetmekted%r. Z%ra Batı’da modern%te önces%nde hek%mler%n er!l 
c%ns%yetle %zahı Rembrandt’ın tablosunda da d%kkat% çekmekted%r. 
 Avrupa’da onyed%nc% yüzyılın genel anatom% dersler% sadece e#%t%m amaçlı de#%l, sosyal, d%n-
sel ve kültürel b%r %çer%#% de ta"ımaktadır. Otops%ler ve anatom% dersler%, her yıl canlı göster%ler 
%le yansıtılıyor ve bunlar herkese açılıyordu. Bu dersler, genell%kle kadavrayı korumak %ç%n ha-
vanın yeter% kadar so#uk oldu#u kı" mevs%m%nde yapılmaktaydı. Dr. Tulp’un ders%, 31 Ocak 1632 
tar%h%nde ba"ladı ve normal ko"ullar altında 3-5 gün devam ett%. Onyed%nc% yüzyıl Avrupası’nda 
her "eyden önce kadavraların d%nsel b%r önem%ne sıklıkla gönderme yapılmaktadır. Dualar, ba"-
langıçta yapılırken hemen ardından büyük b%r sess%zl%k %ç%nde b%r dak%ka boyunca mefhum göz-
lemlenmekted%r. Onyed%nc% yüzyıl Avrupa tıp tar%h% açısından %nsan, Tanrı’nın büyüklü#ünün 
b%r kanıtı olarak Tanrısal b%r yaratma "ekl%nde tasv%r ed%lmekted%r. Cerrahlar Loncası, 1552’de 
Amsterdam’da, Rembrandt’ın Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tablosundan yakla"ık seksen yıl önce 
kurulmu"tur. Onyed%nc% yüzyıl Hollandası’nda cerrahlık, hek%ml%k "ekl%nde algılanmakta ancak 
bununla beraber ‘usta’ kavramıyla da %l%"k%lend%r%lmekted%r (Afek vd., 2009: 389). Hek%ml%#%n 

#ekil 1: Dr. Tulp’un Anatomi Dersi – (31 Ocak 1632) Rembrandt, Web Gallery of Art, “The Anatomy Lecture of Dr. Nicolaes Tulp”



ustalık %steyen becer%s%n%n arka planında ku"-
kusuz felsefe ve d%n%n kar"ı konulamaz b%r et-
k%s%n%n oldu#u görülmekted%r. Dr. Tulp’un Ana-
tom% Ders% tablosu onyed%nc% yüzyıl Avrupa tıp 
tar%h%ne b%l%m%n, sanatın, d%n%n ve büyücülü-
#ün %ç %çe geçm%" helezon yapısını bet%mlemes% 
açısından üzer%ne önem atfed%len b%r eser "ek-
l%nde dü"ünülmel%d%r. 
   Sek%z adam ve b%r kadavra Fransız Devr%m% 
ve modern%te önces% Kıta Avrupası tar%h%nde 
tıbbın sosyo-pol%t%k, sosyo-kültürel ve sosyo-
ekonom%k perspekt%f%ne öneml% dü"ünceler 
katmaktadır. Rembrandt’ın bu tablosunu kl%n%k 
veya proto-kl%n%#%n ‘gebel%k’ sürec%n% yansıtma-
sı münasebet%yle anlamlı olarak dü"üneb%l%r%z. 

 Tablodan b%r kes%t aldı#ımızda a"a#ıda görülece#% üzere resm%n temel f%gürü olan Dr. N%colaes 
Tulp, anatom% ders%n% anlattı#ı esnada ö#renc%ler%n onu büyük b%r d%kkatle ve yo#unla"mı" b%r 
%lg%yle d%nled%kler% görülmekted%r ($ek%l 2). 
 Ön alanda kadavra b%r kö"eden d%#er%ne baskın renkler %le boyanmakta, b%r k%tap (anato-
m% k%tabı) ve kadavra açık durumda boylu boyunca uzanmaktadır. Rembrandt, sahne dekorun-
da a#ırlıklı olarak s%yah ve beyaz tonları seçm%"t%r. Böylece ı"ık daha bel%rg%n hâle gelmekte ve 
gölgeler mekâna muntazaman da#ılmaktadır. Res%mde Adr%aen Adr%anson adlı otops%s% yapılan 
kadavra kr%m%nal kayıtlara göre b%r paltoyu çalmak suçundan tutuklanarak 31 Ocak 1632’de ası-
larak %dam5 ed%lm%"t%r (Afek vd., 2009: 390). Dolayısıyla Rembrandt’ın tablosunu yaptı#ı tar%h %le 
Adr%anson’un asıldı#ı tar%h aynıdır. Ortaça#dan a"a#ı yukarı modern%te sürec%ne kadar kur"una 
d%zme, asma, ba" kesme (g%yot%n) ve ta"lama (recm) g%b% ceza yöntemler%n%n modern%te %le b%r-
l%kte de#%"%m geç%rd%#% görülmekted%r. Böylece ceza ve %nfaz tekn%kler% olarak elektr%kl% sandalye, 
öldürücü gaz ve öldürücü %#ne g%b% uygulamalar devreye g%rm%"t%r. 
 Dr. Tulp’ un Anatom% Ders% tablosuna %l%"k%n asıl çarpıcı olan "ey tablonun foto#rafın henüz 
ke"fed%lmed%#% b%r dönemde sank% b%r foto#raf kares% g%b% canlılı#ı ve netl%#%d%r.6 Adr%anson’ un 
vücudu portrede odak noktadadır ve ı"ık mefhumdan yayılmaktadır. Böylece ölü b%r bedende 
ı"ık merkezded%r. !lk bakı"ta kadavra, mefhumun sol kolunun har%c%nde el sürülmem%" g%b% gö-
zükmekted%r. Ancak bakı"ın yo#unla"tı#ı an d%kkat% çeken bazı farklılıklar görülmekted%r. Kadav-
ranın sa# kolu sol kolundan öneml% oranda daha kısadır. Benzer "ek%lde sa# kolunun parmak 
uçları sol kolundak% g%b% bel%ne kadar uzanmamı"tır. Ba", vücudun merkez%nde olması gerek%r-
ken gö#üs kafes%n%n yukarısında sa#a do#ru resmed%lmekte ve boyun kısmı tabloda görülme-
mekted%r. Gö#üs, bel%rg%n b%ç%mde öne do#ru kabarıktır. Öyle k% kadavra sank% b%r ‘var%l gö#sünü’ 
(barrel chest) andırır g%b%d%r. Genel anatom% dersler%n%n Dr. Tulp’un anatom% ders% %le arasındak% 
en öneml% farkı, Dr. Tulp’ un Anatom% Ders%’ n%n kabul ed%len protokole  uymadı#ı gerçe#%d%r. 
Bu protokole göre b%r%nc% gün karın altı ve gö#üs, %k%nc% gün, ba", üçüncü gün %se kol, bacak ve 
d%#er uzuvlar otops%l% olmalıydı. !lk bakı"ta Dr. Tulp’un Anatom% Ders%’nde, otops%l% sol kol %st%sna 

5 Tar%hsel olarak doktorlar %dam teknoloj%ler%n%n gel%"t%r%lmes% ve raf%ne ed%lmes%nde k%l%t b%r role sah%pt%rler. Onsek%z%nc% 
yüzyılda g%yot%n%n gel%"t%r%lmes%nden, 1880’lerdek% asma ve elektr%k akımıyla öldürme yöntemler% günümüzde öldürücü gaz 
ve öldürücü %#ne tekn%kler%ne dönü"mekted%r (BTO, 1996: 109). Bütün bu uygulamalar gelenekler, %nançlar ve teknoloj% %le 
ülkesel bazda farklar yaratmaktadır. Örne#%n Güney Afr%ka’da bedensel ceza sıkça uygulanmaktadır. 1985-1990 arasında 
Güney Afr%ka mahkemeler%n%n verd%#% kırbaçlama cezası 180.000’ %n üzer%nded%r. Kırbaçlama !ran, Suud% Arab%stan, B%rle"%k 
Arap Em%rl%kler%, Ürdün ve Ortado#u dı"ında Pak%stan’da "er%at yasalarıyla gerçekle"mekted%r. Pak%stan’da General Z%ya-ül 
Hak hükümet%yle kırbaçlama yürürlü#e g%rm%"t%r. 1988 seç%mler%yle beraber Benaz%r Butto’nun ABD z%yaret% sonrası bedensel 
cezaların kaldırılmasını söylemes%ne kar"ılık hükümet% dönem%nde %k% kez kırbaçlama uygulanmı"tır (BTO, 1996: 101). Sol el%n 
(veya parmakların), suçun tekrarında %se sol el%n tamamının ve sa# aya#ın kes%lmes% "ekl%nde Çapraz Uzuv Kes%m% adı ver%len 
yöntem bu kategor%ye g%rmekted%r. Hemen her dönemde oldu#u g%b% günümüzde de tıp endüstr%s% bu konuda hızlı %lerlemeler 
kaydetmekted%r. Tahran Ün%vers%tes% Tıp Fakültes%’nde el ve parmakları aynı anda kesen b%r c%haz gel%"t%r%lmes%ne ra#men y%ne 
de Müslüman olan ell% ülken%n 1/6’sında kırbaçlama uygulanmaktadır (BTO, 1996: 100-101).
6 Susan Sontag bir görüntü envanteri olarak ilk foto#rafın 1839 yılında olu"maya ba"ladı#ını vurgular (Sontag, 2008: 1-5). O 
hâlde ilk foto#raf Rembrandt’ın tablosundan neredeyse iki yüzyıl sonra olu"maya ba"lamı"tır.

#ekil 2: Dr. Tulp’un Anatomi Dersindeki Bazı Asistan Ö#renciler, 
Web Gallery of Art, “The Anatomy Lecture of Dr. Nicolaes Tulp”



olmak kaydıyla, bütün d%#er vücut parçaları 
(ba", gö#üs ve karın bölges%ne a%t uyluklar) el 
sürülmem%" olarak görülmekted%r (Afek vd., 
2009: 390). Burada sorulması gereken %k% soru 
vardır. B%r%nc%s%, mefhumun vücudu ve otops% 
gerçek hâl%yle de böyle m%d%r? !k%nc%s% %se otop-
s% %deal hâle get%r%lerek ona s%mgesel b%r anlam 
mı yüklenm%"t%r? Bu %k% soru tıbb% ve sanatsal 
her %k% bakı" açısına da uygundur. Tıbb% bakı" 
açısından sorunun yanıtı, gerçekç% "ek%lde 
ve gerçeklere dayalı olarak Rembrandt tara-
fından bunun yapılmı" olmasıdır. Sanatsal 
bakı" açısından yanıtı %se kadavranın resme 
s%mgesel b%r anlam kattı#ıdır. Böylece uslûbu 
abartarak kadavrayı ola#an "ekl%n dı"ına ta"ır-
mak Barok sanatına da uyumlu olacaktır. Bu 
yönüyle Rembrandt Barok sanatı ve yöntem%n%n de gere#% olarak kadavraya s%mgesel b%r anlam 
yükleyerek b%r ‘ola#andı"ılık’ görüntüsü vermekted%r. Ancak bu bakı" açısı pek tatm%nkâr de#%l-
d%r. Çünkü Rembrandt bu g%b% de#%"%kl%kler% Cerrahlar Loncası ve ö#renc%ler tarafından %t%razlara 
sebep olmamak %ç%n kusursuz b%r tablo yapacak derecede zaten b%l%yordu (Afek vd., 2009: 391). 
Kaldı k% bu durumu Rembrandt’ın b%r kusuru olarak kabul etsek b%le bu kez de onun ‘büyük b%r 
deha’ olması gerçe#% me"ru%yet kazanamazdı. O hâlde Rembrandt’ın tabloda kadavrayı resme-
derken b%r kolun daha kısa oldu#unu, kadavranın boynunun olmadı#ını ve "%"k%n b%r gö#sü b%le-
rek ve b%l%nçl% olarak yansıtması kuvvetle muhtemeld%r. Dolayısıyla bu tabloda Dr. Tulp’un genel 
anatom% ders%n% de#%l, patoloj%k anatom% ders%n% anlattı#ı sonucuna varab%l%r%z. D%#er b%r %fadeyle 
kadavra, Rembrandt tarafından %deal%ze ve sembol%ze ed%lm%" "ekl%yle de#%l gerçekten patoloj%k 
b%r vücuttur (Afek vd., 2009: 392). Hemen bel%rtmek gerek%rse patoloj%k anatom%, “hastalık du-
rumunun %nsan beden%ndek% organlarda yarattı#ı görünür bozuklukların b%l%nmes%ne dayalı b%r 
b%l%md%r” (Foucault, 2006: 168). Bütün bu de#erlend%rmeler ı"ı#ında aklımıza yanıtı aranması 
gereken ba"ka b%r soru takılmaktadır. Bu da Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tablosunun Barok sanatı 
%ç%nde ele alınıp alınmadı#ıdır. O hâlde anatom%s% yapılan kadavra patoloj%k b%r vücut oldu#una 
göre Rembrandt’ın bu tablosunun Barok resm% %çermed%#% sonucuna varab%l%r%z.    
 Dr. Tulp, kadavradak% kolun %ncelemes%nde kabul ed%len protokolden temk%nl% b%r sapma-
nın ölüm sonrası sınav %ç%n kullanıldı#ına odaklanmaktadır. Yan% ruhun ve beden%n b%rb%r%nden 
ayrılma anı Dr. Tulp’un ö#renc%ler%ne anlattı#ı ana temadır. Bu da %lg%l% dönem%n tıp olgusun-
da ruh ve beden%n %nceleme alanında b%r metaf%z%ksel anal%z oldu#u gerçe#%n% yansıtmaktadır. 
Rembrandt, b%ze sadece otops%s% yapılan el% göstermekte, gö#üs ve ba" arka planda kalmaktadır. 
Bütün d%#er anatom% dersler%nde oldu#u g%b% Rembrandt’ın 1656 yılında yaptı#ı Dr. Deyman’ın 
Anatom% Ders% tablosunda Dr. Joan Deyman’ın yaptı#ı otops% %se protokole uymaktadır ($ek%l 3). 
Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tablosunda derse katılan ö#renc%ler%n %s%mler%n%n l%stes% lonca üyes% 
as%stan b%r ö#renc%n%n el%nde yazılı olarak tutulmaktadır. Rembrandt’ın %k%nc% anatom% ders% tab-
losu olan Dr. Deyman’ın Anatom% Ders% tablosu %se Dr. Tulp’ un Anatom% Ders% tablosuna kıyasla 
s%metr%k f%gürlerden olu"maktadır. Doktor, savcı7 ve kadavra resm%n tam merkez%ne yerle"t%r%l-
m%"t%r. Doktor, kafa der%s%n% soyarak kafatasını el%nde tutar vaz%yette beyn%n yapısı hakkında b%lg% 
vermekted%r (Afek vd., 2009: 391). 
       Açıkçası her %k% tabloda da Rembrandt b%r semptom (bel%rt%) olarak hastalı#ın canlı beden%n% 
aramak yer%ne, anatom% yoluyla kadavra sunmaktadır. B%reysel portreler yapan Rembrandt’ın 
ruh ve onun konularını algılamak ve göstermek %ç%n yetene#%n% bu tablolarda yansıttı#ını d%kkate 
de#er görmek gerek%r. I"ı#ı ve gölgey% (Ch%aro curo) b%reysel portreler%n%n dı"ında doktor, ö#renc%-
ler ve b%r kadavra %le sunması Rembrandt’ın grup portres%ne %l%"k%n yetene#%ne b%r vurgu "ekl%nde 

7 Savcı (Coroner): $üpheli ölüm olaylarını ara"tıran yüksek derecede devlet memuru.

#ekil 3: Dr. Joan Deyman’ın Anatomi Dersi



dü"ünülmel%d%r (Afek vd., 2009: 391). 
Rembrandt’ın Dr. Tulp’ un Anatom% Ders% tab-
losunda Dr. Tulp %le %l%"k%l% ve ona es%n kayna#ı 
olan hek%m Andreas Vesal%us’tur. Anatom%st 
Andreas Vesal%us onaltıncı yüzyılda ya"amı" 
Flemenk-Alman kökenl% öneml% doktorlardan 
b%r%s%d%r ($ek%l 4). Dr. Tulp %se Vesal%us’un ö#-
renc%ler%nden olan Paauw’un b%r ö#renc%s%d%r. 
Dolayısıyla Dr. Tulp, Vesal%us’un metaf%z%ksel 
dü"ünceler%n% kavrayan ve böyles% dü"ünce-
den beslenen b%r hek%m olarak de#erlend%r%le-
b%l%r (Afek vd., 2009: 392). Ayrıca, Dr. Tulp’un 
Hollanda’da “Amsterdam’ın Vesal%us”u olarak 
b%l%nmes% Vesal%us’un dü"ünceler%nden bes-
lend%#%n%n b%r gösterges% olsa gerekt%r. 
    Tabloya tekrar dönecek olursak Dr. Tulp 
anatom% ders%n% anlatırken sa# el% ve parmak-
larıyla kadavranın kas ve b%lek hareketler%n% 
göstermekte, sol el% ve parmaklarıyla da ka-

davrada uygulamaya konu olanı %mlemekted%r. D%#er b%r %fadeyle sa# el prat%#%, sol el %se teor%y% 
aynı anda ver%rken teor% ve prat%k ortak mekânda b%rle"mekted%r. Dr. Tulp’un sa# ve sol el%n%n 
beden ve ruhun metaf%z%ksel ö#ret%yle %hya etmes%n% ve anatom% ders%n%n ba"lı#ına “Vesal%us’un 
De Human% Corpor%s Fabr%ca (1543) adlı eser%n% anlatarak” ( Ste%ner, 2010: 275) vermes%n% de d%k-
kate de#er görmek gerek%r. Rembrandt bu tablosunda Dr. Tulp’un yüzüne Tanrı’nın büyüklü#ü-
nü gösterd%#% %ç%n mutluluk dolu b%r %fade katmakta ve ölümün bu dünyadak% ya"amın b%t%"%n%n 
müjdes%n% veren b%r d%n adamı co"kusunu vermekted%r. Dolayısıyla Rembrandt’ın tablodak% ana 
perspekt%f% "öyle dü"ünüleb%l%r: “Ölüm bu dünyadak% ya"amın b%t%"% oldu#undan sanat olarak 
b%reyselle"m%"t%r” (Ste%ner, 2010: 275). Zaten hek%m de#%l b%r sanatçı olan Rembrandt’ın yaptı#ı da 
sanat eser% oldu#u %ç%n ölüm Dr. N%colaes Tulp’un anlatımında b%reyselle"t%r%lmekted%r.
 Fac!es H!ppocrat!ca (ölümün hastayı yakaladı#ının özel bel%rt%ler%n% görmek) %le hek%mler 
onbe"%nc% ve onaltıncı yüzyıllarda ölüyü canlı k%"%ym%" g%b% tasv%r etmekted%rler. Hek%mler%n 
perspekt%f%nde ölüye davranı", sank% onların canlı b%r k%"%l%k g%b% ceza ve yargı %nfazına muha-
tap hüküm vermey% de gerekt%rmekted%r. Bu konuda en esaslı örneklerden b%r%s% “Papa yed%nc% 
Urban’ın mezarından çıkarılarak hakkında papazlı#ı parayla satın aldı#ına %l%"k%n hüküm ver%l%p 
sa# el%n%n kes%lerek T%ber nehr%ne atılmasıdır” (Ill%ch, 1995: 127). Öyle k% ondördüncü yüzyılda 
ölüler tanık olarak ça#ırılab%l%yor, dul kadınlar kocalarının anahtarlarını ve cüzdanlarını tabu-

ta koyarak onları reddedeb%l%yordu. Cesetle-
r%n %lk kez b%r ö#ret%m aracı olarak Rönesans 
ün%vers%te amf%ler%ne g%rd%#% b%l%nmekted%r. 
Montpell%er’de 1375 yılında %lk alen% d%sseks%-
yon8 kâf%rl%k olarak görüldü#ü %ç%n uzun yıllar 
tekrarlanmamı"tır. Benzer "ek%lde !ng%ltere’de 
ün%vers%te fakülteler%ne cellâtlardan yılda kırk 
ceset %steme hakkı ver%lm%"t%r. “1632 yılında 
Rembrandt’ın Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tab-
losunu yapması” (Ill%ch, 1995: 128) cesetler%n 
ve otops%ler%n toplumsal, kültürel, d%nsel, e#%t-
sel, s%yasal ve ekonom%k yönüyle de#%"%m ge-
ç%rd%#%ne yönel%k öneml% b%r adımdır. Tabloda 
b%l%nen b%r hak%kat vardır k% bu da kadavranın 
sadece cesed%n koluna yapıldı#ı ve bunun da 

8 Cesedin kesilip yarılarak açılması i"lemi 

#ekil 4: Anatomist Andreas Vesalius, Web Gallery of Art, 
http://imagesrevues.org/Article_Hors6 Eri"im Tar: 5.10.2010

#ekil 5: Kadavra Adriaen Adrianson, Web Gallery of Art, “The 
Anatomy Lecture of Dr. Nicolaes Tulp”



%lg%l% protokole uymadı#ıdır. Önces%nde de vurguladı#ımız üzere mefhumun ba"ı hem do#al ol-
mayan b%r konumda hem de yüz hatları bel%rg%n de#%ld%r ($ek%l 5). Dolayısıyla Rembrandt’ın ce-
sed% çok az ya da h%ç görmey%p, otops%l% ve kadavralı hâl%yle %lk gün görmü" olmasından kaynaklı 
b%r sebebe ba#lamak daha yüksek b%r %ht%mald%r. 
 B%r kez daha y%nelemek gerek%rse mefhum Adr%anson’un asılarak %dam ed%ld%#% tar%h %le 
Rembrandt’ın tablosunu yaptı#ı tar%h aynıdır. Otops%n%n protokole uygun olmadı#ını b%r kenara 
koyarsak y%ne de her "eyden önce bu tabloyu geçm%"e tanıklık etmes% ve hak%kat% aramak açısın-
dan önemsemem%z gerek%r (Afek vd., 2009: 392). Ruh, canlı bedenden ayrı dü"ünülemeyece#% 
%ç%n hek%mler d%n adamları g%b% k%l%sen%n do#al m%rasçıları olarak beden%n papazları %"lev%n% ta-
"ımaktadırlar (Foucault, 2006: 53). Do#al olarak Rembrandt’ın tabloda Dr. Tulp’u tıpkı b%r papaz 
edasında bet%mlemes%n% %lg%l% dönem%n ve olgularının ı"ı#ında bu yüzden d%kkate de#er görme-
m%z gerek%r. 

 Onsek%z%nc% yüzyıla kadar tıp bugün b%ld%#%m%z anlamda kend% ba"ına ba#ımsız b%r b%l%m dalı 
olmadı#ı %ç%n sa#lık h%zmetler% hek%ml%k felsefes%n%n, d%n%n, sanatın ve büyücülü#ün etk%s% altın-
daydı. Dolayısıyla “H%pokrat’ın öncel%kl% olarak b%r felsefec% olması tıbbın ba#ımsız b%r b%l%m dalı 
olmasını gec%kt%ren sebept%r” (Tarcan, 2006: 238). Dahası, H%pokrat tıbbı %le s%stemsel %nd%rgeme, 
gözlem%n yer%n% felsefeye bırakmı"tır (Foucault, 2006: 79). D%#er b%r %fadeyle kend% tar%hsell%k ko-
"ullarında felsefe, tıbbın sa#lık sektörü %ç%nde tekel hâl%ne gelmes%n% ötelem%"t%r.    
 Toplum sa#lı#ı yönet%m%ndek% tıbb% tekel, b%l%msel ba"arının %nsanın de#%l, endüstr%n%n gel%"%-
m%n% güçlend%recek derecede gösteren% bell% olmayan yanlı" kullanımına b%r yanıttır (Ill%ch, 1995: 
16). Ne toplumdak% hek%mler%n oranı ne eller%ndek% kl%n%k c%hazlar ne de hastanelerdek% yatak 
sayısı hastalıkların genel durumunu yansıtan çarpıcı de#%"%kl%klerd%r. Örne#%n sıtmanın yen%den 
ortaya çıkması sıtmaya kar"ı yen% %laçların yoklu#undan de#%l, böcek öldürücü k%myasal madde-
ye d%rençl% s%vr%s%nekler%n türemes% yüzündend%r. Dolayısıyla negat%f kurumsal feed-back’%n bu 
kend% kend%n% güçlend%ren kısır döngüsünün arka planında Ivan Ill%ch’%n (1974; 1977; 1986) a#-
zıyla söylemek gerek%rse b%r Med!kal Nemes!s9 metaforu söz konusudur. Endüstr%n%n kend% do#al 
döngüsünden koparılmı" b%r s%stemde tıbb% %laçların a"ırı kullanımı sadece doktorların az oldu#u 
ve yoksul ülkelere özgü de#%ld%r. “!ng%ltere’de %nsanlar en az on gecede b%r uyku %lacı almakta 
ve b%r yıl %ç%nde kadınların % 10, erkekler%n % 9’u reçetel% %laçlar satın almaktadır. Reçete %le 
alınan sak%nle"t%r%c%ler 1962’den 1980’l% yılların sonuna kadar ABD’de % 290 artmı"tır” (Ill%ch, 
1995: 54). Toplum sa#lı#ının tıbb% b%r tekel olu"turmasına yönel%k en öneml% kanıtı, %laç f%yatla-
rının tamamen %laç "%rketler%n denet%m%nde aramak gerekt%#%d%r (Ill%ch, 1995). D%#er b%r %fadeyle 
“tıbbın toplumsal aya#ını kaydıran a"ırı b%r %laç tüket%m%n%n varlı#ıdır” (Baudr%llard, 2006: 43). 
Sözgel%m% “aynı "%"e %laç Ch%cago ve Cenevre’de 2 $’a satılırken yoksul ülkelerde 12 $’a satılmakta, 
Ho&mann-LaRoche, Val%um’un satı"ını te"v%k etmek %ç%n yılda 200 m%lyon $ harcayarak bu konu 
üzer%ne çalı"an doktorları ürünün özell%kler%n% te"v%k etmek %ç%n b%l%msel ara"tırmalara yönlen-
d%rmekted%r (Ill%ch, 1995). !"letme marjı söylem%nde tıp, ke"%f yoluyla yen% hastalık kategor%ler% 
olu"tururken hastalı#ın ko"ul-ba#ımlısı olan %laç tüket%c%s% zorunlu b%r talep yanlı konumdadır. 
Yakın b%r zamana kadar Dünya Sa#lık Örgütü (WHO) bu konuda b%r uyanı"a d%kkat% çekerek %laç 
"%rketler% ve hastane kurumlarını "ok eden çarpıcı b%r b%ld%rge yayımlamı"tır: “Ülkeler%n ulusal 
sa#lık düzeyler%n% yükseltmen%n en öneml% adımı olarak temel sa#lık h%zmet%n%n profesyonel-
l%kten arındırılmasına %ht%yaç duyulmaktadır” (Newell, 1975). Dünya Sa#lık Örgütü’nün sa#lık 
h%zmetler%n%n profesyonell%kten yan% tıp kökenl% uzmanlardan arındırılması görü"üne ra#men, 
meslekler sosyoloj%s% “sa#lık h%zmet%n% tekel altına alan %lk mesle#%n hek%ml%k” (Ill%ch, 1995: 75) 

9 Ivan Illich, Nemesis kavramıyla Antik Yunan dü"ünce sistemine gönderme yaparak Yunanlıların Tanrıları do#a güçleri olarak 
gördü#ünü, onlar için Nemesis’in Tanrıların kıskançlıkla korudu#u ayrıcalıklarını çi#nemeyenlere ölümle gelen ilahi gücün 
simgesi oldu#unu vurgular (Illich, 1974; 1995). Burada Nemesis, hak edilen kaçınılmaz bir cezadır. Bu metaforu insan de#il, 
kahraman olmaya dönük bir öykünme hâli olarak yorumlamak mümkün. Ki"inin ilahi özellikler kazandı#ını dü"ünerek sınır 
tanımadan haddi a"masıdır. Ne varki bu ahlâki bir sınır çizgisi oldu#undan Nemesis adaleti tesis etmek için !ntikam Tanrıçası 
"eklinde tasvir edilmektedir.



oldu#u söylem%ne dönük çok sayıda kuramsal ara"tırmalar %le böyles% b%r dü"üncen%n %z%n% sür-
mekted%r (Fre%dson, 1975; 1984; L%ght, Lev%ne, 1998; Rueschemeyer, 1964). Bu retor%kten baktı#ı-
mızda günümüzde kl%n%kler%n ön odaları madd% sorunları olan doktorların kâr edecek %"ler yapıp 
yapmadıklarını denetlemeye ayrılmı" durumdadır (L%ght, Lev%ne, 1998: 169). Meslekler sosyolo-
j%s%nde tıp mesle#%ne yönel%k El%ot Fre%dson (1984: 170), 1970’lerde hek%ml%k mesle#%ne çok sa-
yıda saldırılara ra#men b%reysel veya toplu olarak hek%mler%n meslekler%n% kend% egemenl%kler% 
altında tuttuklarını savunur. Meslekler sosyoloj%s% bu konuya ana tema olarak meslek% özerkl%k 
ve mesleksel hâk%m%yet (profess%on dom%nance) yakla"ımından bakmaktadır. Talcott Parsons’un 
öncülü#ünde %lerleyen tıp sosyoloj%s%, onun “sosyal s%stem” (1967; ayrıca bkz: Kasapo#lu, 1982) 
adlı yapıtında vurguladı#ı g%b% tıp e#%t%m%n%n hek%ml%k model%ne uygunlu#u üzer%ne odaklanmak-
tadır. Ne var k% bu kural koyuculu#a dayalı norm zamanla Fre%dson’un yakla"ımlarıyla b%r ant%-
teze dönü"mü"tür (L%ght, Lev%ne, 1998: 171). Fre%dson bu öner%y% doktor-hasta çatı"malarından 
çıkan sonuçlar üzer%ne temellend%rerek Parsons’un kural koyucu normat%f mesleksel hâk%m%yet 
tez%ne kar"ı b%r öner% "ekl%nde sunmaktadır. Bu hususta özerkl%k gerekl%d%r fakat hâk%m%yet kur-
mak %ç%n yeterl% de#%ld%r. Hastaneler bunun t%p%k b%r örne#%d%r. Çalı"an %nsanın %"% üzer%nde güç 
kurması bürokrat%k b%r yapıyı sa#lamakla b%rl%kte kontrolün ötes%ne geçmekted%r. Dolayısıyla bu 
b%reysel özerkl%#% a"an yen% tıbb% söylemde gözlemc% bakı"ının yer%n% b%r kurum tarafından do#-
rulanan ve klas%k hastane prat%#%n% sa#layan kurumsal bakı" almaktadır. B%r d%#er bakı" açısı %se 
tıbb% hak%m%yet%n ele geç%r%lmes%yle ortaya çıkan yen% sorunlardır. Bunun ana kayna#ı hek%mler 
ve toplum sa#lı#ı arasındak% as%metr%k %l%"k%d%r. Çünkü hâk%m%yet%n kurulmasıyla b%rl%kte hek%m-
ler %sted%kler% yerde çalı"maya ba"layacakları %ç%n ülkesel bazda orantısız b%r da#ılım ortaya çı-
kacaktır. Bu da b%rçok k%"%n%n yeter% kadar h%zmet alamayaca#ı anlamına gelmekted%r. Tam da bu 
noktada Fre%dson, 1985’te mesleksel hâk%m%yet kavramını %k%nc% planda kalan sa#lık h%zmetl%ler% 
ve doktorlara ver%len ruhsatla sınırlandırılması öner%s%n% get%rmekted%r (L%ght, Lev%ne, 1998: 172). 
Her "eye ra#men Fre%dson kadın sa#lı#ı örgütler%nden ve tüket%c% sa#lı#ı örgütler%nden gelen sal-
dırılara, kâr amaçlı "%rketler%n bel%rmes%ne, mal%yet sınırlarının baskı yaratmasına, tıp mesle#%-
n%n de#%"en kalıplarına, tedav% sa#layan örgütler%n artmasına, doktor sayısındak% patlamalara 
ve rekabet%n büyümes%ne ra#men günümüz tıbbında mesleksel hâk%m%yet%n kabulünü savunur. 
Böylece tıp mesle#%n%n hâlâ hukuksal olarak karar vermeye ve d%#er tıbb% %"ler% gözden geç%rmeye 
yükümlü olmalarından dolayı baskın konumda oldu#u %ler% sürüleb%l%r. Y%ne de doktorların sah%p 
oldu#u tıbb% b%lg% ve becer%ler%n% kend%ler%ne k%"%sel çıkar sa#lamak amacıyla kullanmaları, b%r 
meslek mensubu olmanın verd%#% taahhütle ba#da"mayacaktır. Bu da günümüzde sa#lık h%z-
metler%n%n tıp tarafından b%r endüstr% hâl%ne geld%#% %ç%n doktorların yetk%ler%n%n kısıtlandı#ını 
dü"ünmeye yönlend%reb%l%r. Ancak modern yapılanma ve organ%zasyon %ç%nde doktorlar hâlen 
büyük yetk%lere sah%p olmaya devam etmekted%rler. Öyle k% bu durum toplum tarafından kabul 
görmey% de pek%"t%rmekted%r (Güven, 2009: 86). Bazı ülkelerde tıp e#%t%m%, mesle#%n %crası ve tıbb% 
ara"tırmalara dayalı yasayla olu"ur. Tıp mesle#%n%n kend%s%, Talcott Passons’un vurguladı#ı g%b% 
%ster düzenley%c% kurumlar %ster Tab%p Odası g%b% S%v%l Toplum Kurulu"ları g%b% gönüllü kurulu"lar 
vasıtasıyla mesle#%n çok yönlü davranı" kurallarını bel%rlemekted%r. Örne#%n Br%tanya’da doktor-
hasta %l%"k%s%n% düzenleyen herhang% b%r rej%m ya da yasal %lkeler demet% yoktur. Ayrıca B%rle"%k 
Krallık’ın (!ng%ltere, Galler, !skoçya ve Kuzey !rlanda) h%çb%r%nde tıp mesle#%n% düzenleyen çer-
çevede veya kamusal düzenlemeler dı"ında özgül olarak doktorların %nsan haklarına saygı gös-
terme yükümlülü#ünü öngören yasal hükümler söz konusu de#%ld%r. Dahası, B%rle"%k Krallık’ta 
Genel Tıp Konsey%, Br%tanya tıp mesle#%n%n yönet%m% ve d%s%pl%n% %le %lg%l% yayınında tıbbın %nsan 
hakları %hlal%ne karı"ması hususunda herhang% b%r tavs%yede bulunmamaktadır (BTO, 1996: 28). 
Bütün ülke deklerasyonlarının ortak noktasında temel H%pokrat %lkes% "udur: “Pr%mum non no-
cere” (Her"eye ra#men zarar verme!). Bu %lke Dünya Tab%pler Odası’nın Cenevre Konferansı’nda 
ça#da" yoldan tekrarlanmaktadır (BTO, 1996: 28-33).                             
 Modern tıbbın önces%nde hastalar geleneksel türde olma e#%l%m%ndeyd%ler. Modern tıp ve kl%-
n%k bakı" v%zyonu %le hek%m, ahlâkçı rolünün %ç%ne esaslı olarak patron-g%r%"%mc% rolünü katmı"-
tır. Böylece eklekt%k b%r söylemde ahlâk% g%r%"%mc% olarak cerrahlık, hek%ml%#%n dı"ında kend%s%ne 
yen% b%r d%l olu"turmaktadır. Günümüz tıbb% bürokras% h%yerar"%s%nde tıp mesle#% kend% %ç%nden 



yarı-meslekler türeterek bu söylem% me"rula"tırmaktadır. Tıp mesle#%n%n %ç%nden türeyen yarı-
meslekler (sem%-profess%ons) tıp mesle#%n%n %cra ed%l%" ko"ullarını tar%hsel b%r süreç ta"ımadan 
ortaya koyan u#ra"ları kapsar n%tel%kted%r. Sözgel%m% d%yet%syenl%k, f%zyoterap%stl%k, c%lt bakım 
uzmanlı#ı g%b% u#ra"lar tıbbın %ç%nden türeyen yarı-meslekler% olu"turmaktadır (Anderson, 2004: 
2374; Fre%dson, 1975; 1984). 
 Tıbbın endüstr%yel yüksel%"% kar"ı konulamaz b%r "ek%lde %"letme marjı söylem%n% zorunlu b%r 
kabule dönü"türmekted%r. Bu konuda Amer%kan Personel Da%res% Ba"kanlı#ı tarafından Aralık 
2000 tar%h%nde yayımlanan b%r rapor oldukça önem ta"ımaktadır: “Profesyonel olarak akade-
m%dek% doktorların ya"amlarındak% bel%rley%c%ler yapılan tıbb% ara"tırmalardak% ba"arılara, tıb-
bın gel%"%m%ne yapılan do#ru ve anlamlı katkılara, tıp ö#renc%ler%ne ver%len e#%t%m ve verd%kler% 
kl%n%k h%zmetten gurur duymaya dayanmaktaydı. Bunların heps%n%n yer%n% artık %"letme marjı 
almakta ve bu büyük ölçüde yabancıla"mayı beraber%nde get%rmekted%r” (Rosental, 2002: 61-81). 
Dolayısıyla M%chel Foucault’nun ‘kl%n%#%n do#u"u’ üst üste b%nen yen% yöntemler %le büyüyerek 
gen%"lemekted%r. Dahası, kl%n%k, ‘do#um’ anının ötes%nde b%r büyüme sürec%nded%r. !"letme marjı 
%le günümüz tıbbı Descartes’ın metaf%z%#%ne daha da yakınla"maktadır. Descartes, beden %le ruhu 
b%rb%r%nden ayırdı#ında beden %mges%n% geometr%k ya da mekan%k %lkelerle saat yapan ustaların 
mantı#ı g%b% onarılab%lecek mak%na b%ç%m%nde olu"turmu"tur. Böylece ruh, denetleneb%lecek b%r 
mekan%zmaya %nd%rgenmekted%r. Hastalıkların taksonom%s% (sınıflandırma) hek%mler tarafından 
endüstr%yel tıpta Descartes’ın yöntem%ne daha da yakla"maktadır. Böylece Kartezyen Akıl, ç%zg%-
sel tar%h perspekt%f%ne göre henüz tamamlanmamı" dümdüz g%den b%r koord%nat %çer%s%nde %ler-
lemekted%r. Bu ba#lamda olmak üzere hastalıklar üç "ey%n hedef% hâl%ne gelmekted%rler (Ill%ch, 
1995: 104-112). B%r%nc%s%, g%r%"%m%n ölçümlerle do#rulanması; %k%nc%s%, kl%n%k çalı"ma ve deneme-
ler; üçüncüsü %se mühend%sl%k normlarına göre de#erlemed%r. Hastalı#a yönel%k kl%n%k yakla"ım, 
hastane yataklarında hastalıklar hakkında konu"ulan yen% b%r d%l%n ve yen% b%r söylem%n do#u-
"una yol açmaktadır. Modern%te önces%nde tıp, sınırlı b%r pazarı el%nde tutarken (Rembrandt’ın 
Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tablosunu sadece Cerrahlar Loncasının satın alması) günümüzde bu 
pazarın sınırı gen%"leyerek büyümekted%r.          
 Normal "artlar altında günümüzde doktor bekleme odasına her sabah 50-60 hasta almak-
ta, her b%r%n%n "%kâyetler%n%10 d%nleyerek onları dört sıraya d%zmekted%r. B%r%nc% sırada bulunan 
k%"%ye kan alma, %k%nc%ye %shal alıcı, üçüncüye yıkama, dördüncüye hava de#%"%m% vermekted%r. 
Foucault’nun da altını ısrarla ç%zd%#% g%b% “bu kes%nl%kle b%r hek%ml%k de#%ld%r” (Foucault, 2006: 
34). Kl%n%klerdek% bu cerrahlık t%poloj%s% gözlem%n n%tel%kler%n% yok eden, gözlemc%n%n yetenekle-
r%n% g%zleyen klas%k b%r hastane prat%#%d%r. Günümüz tıbbının %"letme marjı prat%#%, "ans ve r%sk-
ler% bel%rtme olana#ı veren hesapçı yapının dar kapsamıyla sınırlı kalmayan n%cel b%r bakı"tır 
(Foucault, 2006: 117). Mühend%sl%k normları %le "ek%llenen n%cel bakı"; ölçmek, kesmek, hastalık 
ver%ler%n%n ortalama dökümünü yapmak ve ver%le"t%r%lm%" s%steml% b%r paketlenm%" programa da-
yalı hastane temell% b%lg% prat%#%d%r. Gen%"leyerek kontrolsüz b%r ölçme aygıtı sunan n%cel bakı", 
tıbbın günümüz %"letme marjı %le bu yönüyle örtü"mekted%r. Dahası, tıbb% bakı" "ek%l de#%"t%r-
mekte ve hastalıklar ekran yoluyla b%r b%lg%sayar mon%töründen %zlenmekted%r. Açıkça söylemek 
gerek%rse bu sanal uzamda elle yoklama ve dokunma yoktur. Sanal olanda her semptom kend%n% 
b%r bulguya kusursuz b%ç%mde dönü"türecekt%r. Böylece bütün hastalıklar ekran yoluyla “kapalı 
devre b%r etk%le"%m%n kusursuz örne#%n%” (Baudr%llard, 2005: 82) serg%lemekted%rler. Hastalıkların 
tüm neden% semptomun fenomen% oldu#u %ç%n, dolayısıyla hastalık, yayılma ve b%t%" sınırları %ç%n-
de yer alan bütündür. Böylece semptom ve hastalık b%r ba"langıç ve b%t%" sınırları %ç%nde kes%nl%k 
kazanmaktadır. Semptomu bulguya dönü"türen "ey %se b%r b%l%nç müdahales%d%r. Bu yen% söy-
lemde “kl%n%k, anatomo-kl%n%#e, hastalık b%reysell%#e, sözcükler somuta ve b%ç%mlenm%" t%t%zl%#e 

10 Hastanelerdeki tipik doktor-hasta ili"kisinde hastaların "ikâyetleri üzerine önem atfetmek gerekir. Günümüz klasik hastane prati#inde 
doktorların hastaların "ikâyetlerini dinlemeleri konusunda daha az dinleyen ve fakat daha çok karar veren durumda oldukları görülme-
ktedir. Gözlemci, hastanın hastalık hikâyesinde salt müdahale edici pozisyonda kalarak hem biçimlendirici açık uçlu sorular sormaktan 
ve hem de tanı koymada sohbet ili"kisinden uzakla"maktadır. Groopman’ın (2007: 18) da vurguladı#ı üzere klinikte gözlemin hastanın 
hikâyesini anlatmasından 12 saniye sonra gözlemcinin araya girdi#ini göstermektedir. Benzer "ekilde Radyoloji (I"ın Bilimi)’de izleme ve 
algılama (yorumlama) oldukça önemlidir. Oysa pek çok radyolog, “38 saniyede görebildiklerini görüyor ve bu hızlı görme ritminde medi-
kal görüntülerde %20-%50 arasında okuma hataları beliriyor” (Groopman, 2007: 179).



yer%n% bırakmaktadır” (Foucault, 2006: 205). Endüstr%yel tıbbın formülasyonunda hastalar toplu 
ve homojen b%r mekâna alınarak d%le yepyen% b%r söylem katılmaktadır. Daha açık b%r %fadeyle 
hek%ml%k, esk% görüntüsünü kaybederek kend%n% görünmeze çekmekte ve görünür b%r cerrahlık 
"ekl%ndek% söylem k%p% %le donanmaktadır. Bu söylemde olu"an ko"ulsuz %taat; mekân, d%l ve ölü-
mü yen%den b%ç%mlend%rmekted%r. Günümüz tıbb% söylem%nde hastalık yüzyıllardır ba#lı oldu#u 
metaf%z%kten koparak ölümün görünürlü#ünde poz%t%f %l%"k%ler% ortaya çıkaran eks%ks%z b%ç%m%n% 
almaktadır. Daha açık b%r "ek%lde söylemek gerek%rse günümüz tıbbı bu yen% %"letme marjı söyle-
m%nde hastalı#ı b%r kadavrada de#%l b%rey%n ya"ayan beden%nde aramaktadır.

 Onyed%nc% yüzyıl Avrupa tıp tar%h%nde anatom% dersler%, sadece e#%t%m amacı de#%l, kültürel, 
sosyal, d%nsel ve felsef% b%r %çer%#% de ta"ımaktadır. 31 Ocak 1632’de Hollandalı ressam Rembrandt’ın 
yaptı#ı Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tablosu böyles% b%r olgunun sanatsal %zdü"ümüdür. Cerrah-
lar Loncası tarafından satın alınan bu tablo tıpta endüstr%yel b%r yapının %lg%l% dönemde de var-
oldu#unu ve tıp tekel%n%n görünür b%r tarafını göstermekted%r. Ancak Avrupa tıp tar%h%ndek% asıl 
de#%"%m modern%te %le b%rl%kte yen% b%r söylem d%l%n%n adım adım önce kl%n%klerde ve zamanla 
hastane kurumlarında örgütlenmes%yle yen% b%r etk%nl%k kazanmaktadır. Bu da tıp felsefes%n%n 
ç%zg%sel tar%h perspekt%f%nde %lerled%#%n% do#rulamaktadır. B%lhassa Kıta Avrupası’nda hastanele-
r%n kurumsalla"ması Fransız Devr%m% ve devr%m sonrası olu"an yen% düzen%n merkez-çevre etk%le-
"%m%yle hastaneler% kökten "ek%llend%ren d%s%pl%ner rej%m%n yen% yönet%m ve örgütlenme b%ç%m%n% 
olu"turmaktadır. Bu açıdan ele aldı#ımızda Rembrandt’ın eser%n%n modern%te ve kl%n%k tıp önces% 
b%r ta"ıyıcılık, ya da metafor%k olarak ‘gebel%k’ sürec%n%n b%r parçası oldu#u sonucuna varab%l%-
r%z. Buna ra#men Dr. Tulp’un Anatom% Ders% tablosunun h%jyen%n olmadı#ı ve herkese açık b%r 
mekânda tasv%r ed%lm%" olması, Foucault’nun %z%n% sürdü#ü kl%n%#%n do#u"undan farklı b%r tıbb% 
yöntem%n varlı#ına %"aret etmekted%r. Modern%te %le "ek%llenen hastane prat%#%ndek% d%s%pl%ner 
rej%m endüstr%le"men%n etk%s%yle günümüz tıbbında yen% b%r söylem k%p% olu"turmaktadır. Bu da 
%"letme marjı söylem% %le kl%n%#%n do#u"uyla b%rl%kte gen%"leyerek büyüyen tıp mesle#%n%n yen% 
do#asını yansıtmaktadır. Günümüz tıbbının bu yen% v%zyonu meslekler sosyoloj%s%nde kuramsal 
ara"tırmalarla da vurgulandı#ı üzere toplum sa#lı#ını tekelle"t%ren %lk mesle#%n tıp oldu#unu 

#ekil 6: Ataerkili#in Ölümü – Mary Beth Edelson (1976), Muraz, Ö. (2009), “Nur Koçak’ın Pop-Sanat, Foto-Gerçeklik, Feminist Sanat ve 
Posta Sanatı !çerisinde !ncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana. s.67.



do#rulayan süreçt%r. Böylece sa#lık sektörü gen%" b%r pazar d%l%m%nde tıp mesle#%n%n %ç%nden ya-
rı-meslekler türeterek çapını gen%"letmekted%r. Bu gen%"leyen sürec%n öznes% olan hek%ml%k esk% 
görüntüsünü cerrahlı#a dönü"türerek tıptak% %"letme marjının yen% söylem d%l%n% yaratmakta-
dır. Günümüz perspekt%f%nden de#erlend%rd%#%m%zde Dr. Tulp’un Anatom% Ders%, hem geçm%"e 
tanıklık etmes% hem de hak%kat% aramak bakımından Batı tıp tar%h%nde sanatsal olarak ayrıcalıklı 
b%r mevz%lenme olu"turmaktadır. Rembrandt’ın bu tablosu günümüzde yen%den okundu#unda 
tablodak% tüm f%gürler%n erkek olması erkek egemen b%r toplumun de#%"t%#% %zlen%m%n% vermes% 
açısından d%kkate de#erd%r. Bu konuda Mary Beth Edelson’un Ataerk%ll%#%n Ölümü (Muraz, 2009: 
67) %s%ml% yapıtı erkek egemen b%r söylem% yok etme ba"arılarını kutlayan fem%n%st sanatçılara yol 
açmaktadır ($ek%l 6). O hâlde sanatın öncü karakter%st%#% %ç%n "unu söyleyeb%l%r%z: Sanat, önce-
den olacakları her zaman sezer; b%l%m %se bunları zamanla kuramsalla"tırır.
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 Türk "%%r ve res%m sanatında özgün b%r yere sah%p olan Bedr% Rahm% Eyübo#lu, 1932-1958 yıl-
larında dönem%n öneml% gazete ve derg%ler%nde edeb%yat, res%m, heykel, m%marlık ve gündel%k 
hayat etrafında denemeler de kaleme almı"tır. Bu denemelerden bazıları, otomob%l ba"ta olmak 
üzere otobüs, traktör, uçak, tramvay, metro, v%nç g%b% modern araçların sanat ve gündel%k hayat 
%ç%ndek% konumlarını tartı"maktadır. Otomob%l ve d%#er mak%neler, dev%n%m, hız ve %lerlemeye 
vurgu yapan modern söylem %ç%nde at ve ka#nıyla kar"ıla"tırılmakta, böylel%kle kent %le kırsal 
alan arasındak% mesafe Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun sözcükler%nde yen%den ç%z%lmekted%r.

Bedri Rahmi Eyübo#lu, deneme, otomobil, modern ta"ıtlar.

 Hav%ng a un%que role %n Turk%sh poem and pa%nt%ng art, Bedr% Rahm% Eyübo#lu also penned 
essays on l%terature, pa%nt%ng, sculpture, arch%tecture and da%ly l%fe for the lead%ng newspapers 
and magaz%nes of the per%od %n between 1932-1958. Some of these art%cles ment%on the place of 
modern veh%cles such as automob%le, bus, tractor, plane, tram, subway and crane %n art and da%ly 
l%fe. Automob%le and other mach%nes are compared and contrasted w%th horse and horse drawn 
veh%cles w%th%n modern d%scourse based on mot%on, speed and %mprovement. Thus, the d%stance 
between urban and rural l%fe %s measured once aga%n w%th the words of Bedr% Rahm% Eyübo#lu.

 Bedri Rahmi Eyübo#lu, essay, automobile, modern vehicles.

 Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun, 1932-1958 yıllarında Yen! Sabah, Cumhur!yet, Tan, Ulus, Vatan 
g%b% gazetelerde; Ülkü, Büyük Do#u, Varlık g%b% derg%lerde, edeb%yat, res%m, heykel, m%marlık ve 
gündel%k hayat etrafında kaleme aldı#ı denemeler%, Cumhur%yet sonrası modernle"me yolundak% 
Türk%ye’n%n sosyal ve kültürel d%nam%kler%n% yansıtan b%r özell%k göster%r. Bedr% Rahm%, bel%rt%len 
tar%hlerde yazdı#ı denemeler%nde “modernle"me sürec%n%n s%mges%”  otomob%l ba"ta olmak üzere 
uçak, tramvay, metro, v%nç, otobüs, traktör g%b% modern araçların sanat ve gündel%k hayat %ç%nde-
k% konumlarını tartı"maktadır.1 Bedr% Rahm%’n%n, denemeler%nde gerek sanat prat%kler% gerekse 
gündel%k prat%klerden yola çıkarak otomob%l% ve d%#er modern mak%neler%, at ve ka#nı %le b%rl%kte 
de#erlend%rmes%, Türk%ye’n%n Cumhur%yet sonrası s%yasal, sosyal ve kültürel alandak% modern-
le"me sürec%ne ayna tutmaktadır. Bu makalede Türk%ye’n%n özell%kle 1930’lu, 1940’lı ve 1950’l% 

* Doktora Ö#rencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
ipeksahbenderoglu@gmail.com 
1 Bu makalede sadece Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan kitaplarda yer bulan denemeler ele alınmı"tır.



Resim 1: Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Araba”, Kâ#ıt Üzerine Suluboya, Ebüzziya Ailesi Koleksiyonu, (P Dünya Sanatı Dergisi: Otomobil ve 
Sanat, Sayı: 47, Bahar 2008, s.126)

yıllarda gündel%k hayat ve sanat alanında %zleneb%len modernle"me çabalarının Bedr% Rahm%’n%n 
z%h%nsel dünyasına ve estet%k algısına etk%ler%n%; d%#er modern mak%neler%n yanı sıra modern dün-
yanın en d%nam%k s%mgeler%nden otomob%l %le kurdu#u %l%"k%y% ortaya koymak amaçlanmaktadır. 
Bu sebeple Bedr% Rahm%’n%n özell%kle otomob%le yakla"ımını de#erlend%rmeden önce, otomob%l%n 
Batı’dak% ve Türk%ye’dek% tar%h%ne genel b%r bakı" sunmak yararlı olab%l%r.



     Gündel%k hayatı kolayla"tırma %dd%asıyla tasarlanan tren, otomob%l, uçak g%b% hız ve dev%n%m 
mak%neler%, on dokuzuncu ve y%rm%nc% yüzyılı b%ç%mlend%ren, s%yas%, sosyal, kültürel aktörlerd%r. 
Sanay%le"meyle beraber kentle"men%n ve kap%tal%zm%n b%ç%mlend%rd%#% modern söylem, b%reysel-
l%k %le konforu “temel b%r gereks%n%m” olarak öne çıkarır. Bu söylemle, d%#er modern ula"ım araç-
ları %ç%nde yaygınlık ve tekn%k açıdan kusursuzluk kazanmaya ba"layan otomob%l de “endüstr% 
toplumlarında g%derek artan b%r saygı” gören arzu nesnes% olarak görülmeye devam eder.2 Oto-
mob%l öte yandan, kend%s%yle %l%"k%lend%r%len, zaman zaman da özde"le"t%r%len %nsan beden% g%b% 
“hem özel hayatın kapalı kutusu hem de kamusal b%r sahned%r.”3  
     Kent %le kırsal alan arasındak% mesafen%n kolay ve hızlı b%r "ek%lde alınmasını sa#layan oto-
mob%l %le d%#er motorlu araçların yanı sıra, “ülke topra#ı üzer%ndek% tüm %nsanlarla, "eyler%, 
köylüler%, metaları; köylülerle de ürünler% b%rb%r%ne ba#layan”, üzer%nde sey%r hâl%nde olanlar 
%ç%n “manzaranın %ht%"amını fetheden”, “sosyal %l%"k%ler mekânına” dönü"en yen% geometr%k yol-
lardır.4 Y%rm%nc% yüzyılda, Batılı kentler%n otomob%l%n dola"aca#ı b%ç%mde yen%den planlanması 
kırsal alanın da büyük ölçüde b%ç%mlenmes%n% sa#lar. Böylece kent ve çevres%ndek% kırsal alan 
arasındak% ayrım azalmaya ba"lar. Kırsal alanın kentl%le"t%r%lmes%n%n yen% b%r b%ç%m% olu"ur ve 
endüstr%yel k%tle kültürünün nesneler%, o zamana dek korunmu" olan kırsal alanı, sürekl% “mo-
tor%zasyon” %le “%st%la” eder.5     
 Türk%ye’de %se özell%kle !stanbul’da 1865 yılında çıkan Hoca Pa"a yangınıyla, kent%n t%car% 
merkezler%n%n dönü"üme u#raması ve Galata’nın etrafındak% surların yıkılmasıyla kent merkez% 
araba traf%#%ne uyumlu hâle gel%r.6 On dokuzuncu yüzyılın sonuna do#ru %se toplu ta"ıma aracı 
olarak tramvaylar öne çıkar. Osmanlı co#rafyasında 1908-1914 yıllarında görülen otomob%ller %se 
asker% amaçla kullanılanlardır.7   
    Cumhur%yet’%n %lânını tak%p eden 1929 yılında Tophane’de Ford montaj fabr%kası kurulur.8   
Türk%ye, dünya kr%z%n%n ardından, Anadolu’da, 1930 ve sonrak% yıllarda b%rb%r%n%n tamamlayıcısı 
olan dem%r ve karayolu pol%t%kalarını gel%"t%r%r. 1946-1947 yıllarına gel%nd%#%nde %se motorlu ta"ı-
macılık ve karayolu pol%t%kasıyla kırsal alanda da öneml% b%r dönü"üm olurken, otomob%l sektö-
ründek% gel%"mey% !k%nc% Dünya Sava"ı sonrası kentle"me ve sanay%le"me sürec%nde gerçekle"t%r-
meye çalı"ır.9  
    !stanbul’da motorlu araç traf%#% %ç%n geometr%k, a#sal b%r yapı öneren en öneml% planlama faa-
l%yetler%nden b%r% %se b%l%nd%#% üzere 1935-1951 yıllarında Türk%ye’de ya"ayan Henr% Prost’un planı-
dır.10 1930–1940 yıllarında %se !stanbul sokaklarında otomob%le rastlamak artık "a"ırtıcı de#%lken, 
Türk%ye’de otomob%l%n kullanımının yaygınla"maya ba"laması ancak 1950’l% yılların ortalarına 
do#rudur.11 
 Otomob%l, endüstr% kültürünün nesnes% oldu#u ölçüde modern edeb%yat ve modern sanatın 
da %lg%s%n% çeken sosyal ve estet%k b%r mak%ned%r. Yen% ve d%nam%k b%r %cat olarak toplum tarafın-
dan yadırganmaması ve var olan kültüre dâh%l ed%leb%lmes% %ç%n, otomob%l canlı b%r varlık olarak 
sunulur. Bu anlamda hem atla özde"le"en, “mak%ne ça#ının evc%l hayvanı” hem de %nsan bede-
n%yle ve ruhuyla %l%"k%lend%r%len b%r %nsan-mak%ned%r.12  
      Y%rm%nc% yüzyılın ba"ında Fütür%st Man%festo’da hızın ve dev%n%m%n yücelt%lmes% y%ne oto-
mob%l üzer%nden yapılırken, Fütür%st !talyan "a%r Mar%nett%, edeb%yatı “motor%ze” hâle get%rerek 

2 Wolfrang Ruppert, Bisiklet, Otomobil, Televizyon-Gündelik E"yaların Kültürel Tarihi, Çeviren: Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınevi, 
!stanbul 1996, s.132–157.
3 Peter Freud, George Martin, Otomobilin Ekolojisi, Çev: Gürol Koca, Ayrıntı Yayınları, !stanbul 1996, s.147.
4 Le Corbusier, “Yol: Do#anın Ba#rındaki Plastik Araç”, Cogito, Sayı: 24,Güz 2000, s. 111–114.
5 Ruppert, a.g.e. , s. 141.
6 !lhan Tekeli-Ahmet Kuya", “Söyle"i: Araba Sevdası”,  Cogito, Sayı:24, Güz 2000, s. 97.
7 Mustafa Bozdemir, “Osmanlı’da Otomotiv Sanayi”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Endüstriyel Mirasımız, !stanbul Ticaret Odası, 
!stanbul, 2011, s. 322.
8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Aslı Odman, “Serbest Mıntıka’dan Amerikan Pazarı’na Tophane Rıhtımı: Ford Motor Company 
Exports Inc., !stanbul Otomotiv Montaj Fabrikası, 1925-1944”, Tarih ve Toplum Yeni Yakla"ımlar, Sayı 12, Bahar 2011, s. 71-93.
9 !lhan Tekeli-Selim !lkin, “Türkiye’nin Demiryolu Öncelikli Ula"ım Politikasından Karayolu Öncelikli Ula"ım Politikasına Geçi" 
(1923-1957)”,Cumhuriyet’in Harcı: Modernitenin Altyapısı Olu"urken, Bilgi Üniversitesi Yayınları, !stanbul 2004, s. 381; Tekeli-
Kuya", a.g.s., s. 96-98.
10 Tekeli- Kuya", a.g.s, s. 97-99.
11 Bozdemir, a.g.e., s. 323.
12 Kurt Möser, “Otomobil Sanatta Nasıl !"lendi?”, Çev: Dürrin Tunç, Kitap-lık: Otomobil ve Edebiyat, Sayı:57, Ocak 2003, s. 62.



“modern%ze” etmey% b%l%nçl% olarak seçer. Zamanla tekn%k yapısına hâk%m olunan otomob%l, gün-
del%k hayat %ç%nde fazlaca görünürlük elde ett%kçe  “motor%ze b%r %lham per%s%” ya da Fransız res-
sam Fernand Leger’%n tanımıyla “duman ve tozdan kuyru#u olan tanrı” özell%kler%nden sıyrılarak 
özgürlü#ün tems%l% ya da teknoloj%n%n tehd%t ed%c% üstünlü#ünü s%mgeleyen %k%l% b%r yakla"ımla 
ele alınır. Y%rm%nc% yüzyılın %lk yarısında sanatçılar, otomob%l% “ütop%k b%r gelece#% b%ç%mlend%ren 
b%r aktör olarak görürken, !k%nc% Dünya Sava"ı’nın büyük yıkımının ardından otomob%l% gündel%k 
hayatın %ç%nde ele"t%r% nesnes% olarak algılamaya ba"larlar.13 Bu dönemde sanatçılar, otomob%le 
bell% b%r mesafeden yakla"arak onu ya yabancıla"manın tems%l%, ekoloj% dü"manı ya da Andy 
Warhol g%b% “t%p%k k%tle üret%m ürünü” olarak tanımlarlar.14  
 Türk edeb%yatında %se, kend%ne Türk res%m ve heykel sanatından daha fazla yer ed%neb%lm%" 
otomob%l, ço#u zaman Türk toplumunun modernle"me sürec%nde sınıfsal egemenl%#%n tems%l%d%r. 
Jale Parla’nın tesp%t ett%#% g%b% Reca%zâde Mahmud Ekrem’%n Araba Sevdası %le ba"layarak Kara 
K!tap’tak% Cad%llac, Adalet A#ao#lu’nun F!kr!m!n $nce Gülü’nün Mercedes’% Balkız, Lat%fe Tek%n’%n 
Buzdan Kılıçlar romanının Volvo’su, bu türün doruk metn% olan Sev%m Burak’ın Ford Mach I’ı g%b% 
örnekler% %ç%ne alan b%r alt tür b%le olu"turmu"tur.15 

   Bedr% Rahm%, b%nd%#% b%r dolmu"-taks%de “ata b%nes%m geld%/ hay dah dah/ köye g%des%m gel-
d%” türküsünü tutturan "oföre kar"ılık, mü"ter%n%n “b%z%m "oförün canı ata b%nmek %ster. Oysa ata 
b%nen köylüler de otomob%le b%nmek %ç%n can atar.” b%ç%m%ndek% sözler%n% okuyucuya aktarmadan 
edemez.16 Bedr% Rahm%’n%n dolmu"tak% gözlem%, Türk%ye’n%n modernle"me sürec%nde at %le eko-
nom%k üstünlü#ün s%mges% olan otomob%l kar"ısındak% toplumsal algıları görünür kılması açısın-
dan öneml%d%r. Güncel b%r durum tesp%t% olarak algılanab%lecek bu satırlar, dolmu"tak% mü"ter% 
ve köyden gelen "oföre bell% b%r mesafeden yakla"ma çabasını da ta"ımaktadır. $eh%rde ya"ayan 
mü"ter% %ç%n otomob%l, muhtemelen köyden kente çalı"mak %ç%n gelen ve "ehr%n traf%k yükünü 
çeken dolmu"-taks% "oförünün yakla"ımının aks%ne, b%raz da bu sonu hak etmeden y%t%r%lm%" b%r 
“statü” kayna#ıdır.17  

13 Marılu Knode, “Modern Zaman Pegasos’u”, P Dünya Sanatı Dergisi: Otomobil ve Sanat, Sayı: 47, Bahar 2008, s. 117. 
14 Möser, a.g.m., s. 63-64.
15 Jale Parla “Mak%ne Bedenler, Es%r Ruhlar: Türk Romanında Araba Sevdası”, Toplum ve B!l!m, Sayı:96, Bahar 2003, s. 146–165. 
Ayrıca, Türk aydın ve yazarlarının otomob%le  ve d%#er modern ta"ıtlara yakla"ımları hakkında Bkz: Mehmet Narlı “Araba Sev-
daları”, Türkb!l!g, Ankara, Ek%m 2002/4, s. 19-28; M. Kayahan, Özgül,  “Otomob%l Uçar G%der”, Seke Seke Ben Geld!m, Sekmeler 
II, Hece Yayınları, Ankara, 2008, s. 224-228; Sey%t Battal, U#urlu“Otomob%l ve Benl%k: Türk Edeb%yatında Araba Olgusu”, Turk!sh 
Stud!es, Volume 4, I-II,W%nter 2009, s. 1427-1462.
16 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Ata ve Otomobile Dair”, Tan, 14 Haziran 1936, Kiraz Ayı-Yazılar (1936-1938), Türkiye !" Bankası Kültür 
Yayınları, !stanbul, 2003, s. 76.
17 !lhan Tekel%, Bedr% Rahm%’n%n b%r anısından yola çıkarak anlattı#ı “taks%-dolmu"un” 1930’lardak% kr%z%n b%r ürünü oldu#una, 
mal% gücünü y%t%rerek özel arabalarını satmak zorunda kalan ve kamu araçlarını kullanmayı reddeden zeng%nler%n, statü kaybın-
dan sonra b%r %kame aracı b%ç%m%nde ortaya çıkı"ına d%kkat% çeker. Bkz: Tekel%- Kuya", a.g.s., s. 99.  Tekel%, d%#er b%r çalı"masında 
%se dolmu" sah%b% olmanın, otomob%le sah%p olmanın ba"ka b%r yolu oldu#unu söyler: “Dolmu"çuluk k%m% hâllerde sürekl% b%r %" 
olmaktan çok özel oto sah%b% olmanın b%r yolu olarak ortaya çıkmaktadır. B%r ülkede otomob%l sah%pl%#%n%n yen% yaygınla"maya 
ba"ladı#ı dönemlerde, gel%r% otomob%l sah%b% olmaya yetmeyen k%"%ler, bu tutkularını gerçekle"t%rmek %ç%n dolmu"çuluktan yan 
gel%r sa#lar.” , !lhan Tekel%, “Dolmu"un Varlı#ı Nelere Ba#lıdır?”, $stanbul ve Ankara $ç!n Kent $ç! Ula"ım Tar!h! Yazıları, Tar%h 
Vakfı Yurt Yayınları, 2010, s. 237. Bu konudak% ayrıntılı b%r %nceleme %ç%n bkz: !lhan Tekel%, Tarık Okyay, Dolmu"un Öyküsü, Çevre 
ve M%marlık B%l%mler% Derne#%, Ankara, 1980.
Bedr% Rahm%, “Dolmu"” adlı "%%r%nde %se, ekonom%k kaygılarla b%ç%mlenen "eh%r d%nam%#%n%n dolmu"ta olan k%"%n%n zaman ve 
mekân algısına hızla müdahale ederek ve böylece onun %çsel yolculu#unu da kes%nt%ye u#ratarak, sosyal b%r %zley%c% konumunda 
kalmaya zorladı#ını söylemekted%r: 
“Benz%n kokuyor ak"am ak"am/Benz%n kokuyor ak"amüstü/ Suad%ye’de dolmu"ta/Felsefelere dalmak sana mı dü"tü?/Aklın var-
sa yanı ba"ında olup b%tenlere kulak ver/Sen%n nene gerek ba"ından büyük dü"ünceler/B%r de ömrün neres%ndes%n ondan haber 
ver/Ba"ında mı?/Sonunda mı?/Ortasında mı?/Ondan ötes% k%msen%n umurunda mı?”, Bkz: Bedr% Rahm% Eyübo#lu, Karadut 69, 
B%lg% Yayınev%, Ankara 1969, s.138.  Ayrıca Bedr% Rahm%’n%n bu "%%r%n% Georg S%mmel’%n modern kente bakı"ı %le de#erlend%rmek 
mümkündür. Sıkça vurgulandı#ı g%b% S%mmel, kent%, uyarıların hızlanıp, yo#unla"tı#ı b%r mekân olarak tanımlamaktadır. Kentl% 
%nsan %le ta"ra, kasabada ya"ayan %nsan arasında farklı b%r b%l%nçl%l%k hâl%n%n der%n b%r kar"ıtlık kurdu#unu söyler. Sürekl% de#%"en 
%mgeler%n ve uyarıcıların kar"ısında "eyler%n t%kell%#% yer%ne ortak olanın d%ret%ld%#%, bununla b%rl%kte modern t%n%n g%tg%de hesap-
çı b%r hâle geld%#%, z%h%nsell%k ve para ekonom%s% arasındak% d%nam%k %l%"k%yle b%ç%mlenen kentte ya"ayanları sadece nesnel olarak 
ölçüleb%len %"ler%n %lg%lend%rd%#% yönündek% tesp%t%n% hatırlamak yararlı olab%l%r. Bkz: Georg S%mmel, “Metropol ve T%nsel Hayat”, 
Modern Kültürde Çatı"ma, Çev: Tanıl Bora, Naz%le Kalaycı, Elç%n Gen, !let%"%m Yayınları, !stanbul, 2003, s. 85-102.



 Dolmu" mü"ter%s%, toplumsal b%r kanaatm%" g%b% sundu#u, at yer%ne otomob%l% terc%h eden 
köylü %majıyla pek%"en tecrübes%n%n, b%nd%#% otomob%l yer%ne atı özleyen dolmu"-taks% "oförünün 
söyled%#% b%r türkü kar"ısında de#ers%zle"mes%ne, b%r yanılgıya dönü"mes%ne tepk%l%d%r. Bu açı-
dan sadece tecrübes%n% do#rulayacak anısını anlatmayı sürdürür:
 “Trabzon’un Yomra nah%yes%nde köylüler fındıkları satıp bolca b%r paraya kavu"tular mı %lk 
%"ler% b%r otomob%le b%nmek olur. Köyler%n%n etrafında b%r tur yaptıktan sonra tekrar "ehre ve y%ne 
aynı köye aynı otomob%lle g%d%p gelerek b%r yıllık parayı b%r günde harcar, rahat ederler.”18 
       Otomob%l%n b%r statü s%mges% hâl%nde bel%rmes%nden önce at, ula"ımı sa#lamasının dı"ında 
bu %"lev% “tar%h yapan b%r hayvan” olarak çoktan yer%ne get%rmekted%r. Bedr% Rahm%’ye göre at %le 
otomob%l arasında “atba"ı g%den münasebetler” b%le “Allah yapısı”  atın artık pek çok alandak% 
ününü “%nsan el%nden çıkan” otomob%le devretmes%ne ve nostalj% nesnes% hâl%ne gelmes%ne engel 
te"k%l etmemekted%r. Bedr% Rahm% bu durumu söyle de#erlend%r%r:
       “(…) Otomob%l%n kuvvet%n% ölçerken, motoru be" veya on beyg%r kuvvet%nded%r sözü.
Bu söz atın d%zg%n%n% mak%neye bırakıp, müzelere, res%mlere, edeb%yata do#ru ger%ley%p duruyor. 
At güzel b%r anane g%b% kaybolup g%d%yor. Onu yava" yava" sırmalı b%r elb%se g%b% yalnız mera-
s%m günler%nde kullanılmaya mahkûm ed%yoruz. Harbe g%den zırhlı atların yer%n% çoktan zırhlı 
otomob%ller aldı. Otomob%l yarı"ları at yarı"larının mü"ter%ler%n% el%nden alıyor.(…) Anadolu’da 
gezenler çok %y% b%l%rler: 
 Esk%den, "eh%rden uzak yol kenarlarında, kaburgaları b%r ç%ft kuru el g%b% gö#e uzanan kor-
kunç at %skeletler%ne sık sık rast gel%n%rd%. $%md% g%tg%de azalan bu kaburga kem%kler%, artık yerle-
r%n%, %nsanın %çer%s%ne aynı kasvet% ve korkuyu a"ılayan otomob%l %skeletler%ne bırakıyor.”19 
     Bedr% Rahm% %ç%n “önünden atı alındı#ı hâlde kend% kend%s%ne yürüme küstahlı#ını gösterd%k-
ten” sonra “renkl%, sesl%, kokulu %lâh” olan otomob%l, sanatçının b%r daha %lg%s%n% çekemem%"t%r. 
Oysa zamane ressamlarının konularından korkmaması gerek%r. Çünkü sanatçının gündel%k e"ya-
yı hak%r görmekten kaçınarak, yepyen% %mkânlar bulmak g%b% b%r %dd%ası vardır.20  
   Bedr% Rahm%’n%n otomob%l%, 1940’lı yıllarda %se “reng%, sürat%, "ekl% ve gürültüsüyle” tanım-
laması, estet%k yen%n%n çek%p çıkarılab%lece#% canlı b%r %mge olarak göstermes%, onu do#rudan 
b%r Fütür%st sanatçı yapmasa da Fütür%st anlayı"a yakla"tırmaktadır. B%l%nd%#% üzere Mar%nett%, 
1909’da %lân ett%#% Fütür%st Man%festosu’nda hızın güzell%#%n% överken “ate" soluyan borularla do-
natılmı" b%r yarı" otomob%l%n%n, kükreyen b%r yarı" otomob%l%n% Samothrake N%ke’s% heykel%nden 
daha güzel oldu#unu” vurgular. Ayrıca “modern kentlerdek% devr%mler% ya"ayan çok renkl% ve 
çok sesl% yı#ınları; "%ddetl% elektr%#%n ay ı"ı#ı altında yangın g%b% parlayan "ant%yeler%n, tersanele-
r%n t%treyen gece co"kusunu; dev ko"ucular g%b% b%r yandan b%r yana neh%rler% a"an, güne"te bıçak 
g%b% parlayan köprüler%, ufukları koklayan serüvenc% gem%ler%, üzeng%s% borulardan yapılmı" ko-
caman çel%k atlar g%b%, raylar üzer%nde e"elenen gen%" gö#üslü lokomot%fler%; pervanes% rüzgârda 
b%r bayrak g%b% çırpınan uçakların akıp g%den uçu"larını” sanata dâh%l edecekler%n% duyurur.21 
  Bedr% Rahm%’n%n “a#açlara, topra#a, göklere, %nsanlara ve hayvanlara saplanıp kalan, Rafa-
el’lerde, Leonard’larda, Greco’larda” rastlamadıkları %ç%n el sürmed%kler% bu destansı mot%f%, “ha-
k%k% sanatkâr fırçasının”, “dem%r kaburgalarını ok"adı#ını h%çb%r zaman duyamayacaktır”.22 “B%r 
Otomob%l%n D%nam%zm%/Dynam%sm of an Automob%le”(1912-1913) %s%ml% tablonun sah%b% fütür%st 
ressam Lu%g% Russolo da  “yalnızca sesler%n, kokuların, resm%n% gerçekle"t%rmek %ç%n, %zlen%mc%le-
r%n, geçerl% olan ve gözaldatımına dayanan esk% perspekt%f anlayı"ından(…) Leonardo’nun akade-
m%k dü"ünü"üne ya da gerçekç% melodramlar dekoratörüne layık kolay numaralardan” sıyrılmak 
gerekl%l%#%n%n altını ç%zer.23  

18 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Ata ve Otomobile Dair”, a.g.e., s. 76. 
19 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Ata ve Otomobile Dair”,a.g.e., s. 76-77.
20 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Otomobile Dair”, Ulus, 8 A#ustos 1943; Dost Dost (Yazılar 1938-1945), Türkiye !" Bankası Kültür 
Yayınları, !stanbul, 2004, s. 175-177.
21 F. T. Marinetti, “Gelecekçilik Bildirgesi (1909)”, Çeviren: Bedrettin Cömert, Türk Dili Yazın Akımları Özel Sayısı, Sayı: 349, 1981, 251.
22 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Otomobile Dair”, a.g.e., s. 177.
23 Luigi Russolo, “Seslerin, Gürültülerin ve Kokuların Resmi Fütürist Manifesto”, Modernizmin Serüveni-Bir “Temel Metinler” 
Seçkisi 1840-1990, Hazırlayan: Enis Batur, YKY, !stanbul, Mart 1997, s. 97.
Fütürizm için ayrıca Bkz: Hızın ve Devrimin Sanatı Fütürizm, Hazırlayan: Aydın $im"ek, Kanguru Yayınları, Ankara, 2009. 



 Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun modern zamanın ko"ullarını göz ardı eden sanatçılara ele"t%r%s% 
"üphes%z sadece Fütür%st b%r etk%ye ba#lanamaz. Bedr% Rahm%’n%n res%mde esk%mem%", henüz g%-
r%lmem%", fethed%lmem%" alanı arama çabası hem onun sanatçı olarak res%m gelene#% %ç%nde sa#-
lam b%r konum elde ed%neb%lmes%yle hem de Türk%ye Cumhur%yet%’n%n modernle"me çabalarının 
yen%l%kç% yönü %le %lg%l%d%r.
 Bedr% Rahm%, 1943 yılında sanatta otomob%l%n %mges%n%, Fütür%st ruh %ç%nden de#erlend%r%rken 
1938 yılında, Cezanne, P%casso, Van Gogh g%b% ressamlardan yola çıkarak modern resm%n do#a-
ya yakla"ımını ele aldı#ı b%r yazısında %se “türed%ler ve azmanlar” olarak tanımladı#ı Dada%zm, 
Sürreal%zm% modern res%m tar%h%n%n dı"ına %ter. Yen% res%m “h%çb%r zaman akl-ı sel%m% ç%#nemem%" 
ve esk%y% %nkâr etmem%"t%r.”24 “Mak%nen%n akıllara hayret veren tekâmülünün ba"larını döndür-
dü#ü”  ve “aynı hamley% sanat alanında yapılab%lece#%n%” sanan bu sanatların esk% ve yen%ye 
yakla"ımları, “%lk çıkan otomob%lle 1938 model b%r otomob%l arasındak% korkunç tekâmül farkını 
görmek %stemekten” %barett%r.25 Sanat tar%h% %le otomob%l%n gel%"me tar%h% arasında paralell%k ku-
ran Bedr% Rahm%, yazısına estet%#%n, mak%nen%n hızına do#ası gere#% asla yet%"emeyecek olu"una 
vurgu yaparak devam eder:
     “Bugün asfaltta saatte üç yüz k%lometre yaptı#ı %le övünen otomob%l%n yarın oldu#u yerde b%r 
koltuk g%b% harekets%z durmaya mahkûm oldu#unu, buna mukab%l onun yer%ne asfaltın saatte 
b%lmem kaç k%lometre süratle kayıp g%tt%#%n% görmeyecek m%y%z? Acaba tayyareler%n b%r gün ol-
dukları yerde dem%rleyecekler%n%, buna mukab%l otomob%ller%n uçup g%tt%#%n% görenler olmayacak 
mı? 
Fakat mak%nen%n korkunç hamles%ne mukab%l, sanatkârın palet%nden b%rkaç renk eks%lecek ya da 
fazlala"acak, "a%r belk% b%rkaç kel%mey% kullanmaktan vazgeçecek, romancı belk% o zamana kadar 
b%r k%tapta be" kahraman öldürüyorsa, dört tanes%n% sa# bırakacak (…) ”26   
       Bedr% Rahm%’n%n bu yazısında modern resm%, “akıl”, “hendesî "ek%ller” “Descartes ölçüsü” 
%le tanımlarken gel%"mec% b%r tutum %zled%#% söyleneb%l%r.27 “Yamyamların tahtadan oyarak yap-
tıkları kayıkların üzer%ne %"led%kler% tezy%nata” her zaman %lg% duyacak b%r güzel sanat anlayı"ının 
var oldu#unu y%ne de dü"mana “m%tralyöz varken balta %le mukabele” etmen%n anlamsızlı#ını 
vurgular. Sava" alanı %le sanat alanını “aklın süzgec%nde” b%rle"t%ren Bedr% Rahm%’ye göre sanat-
çı da “gökler% Âdem babamızın sevd%#%nden daha fazla, bulutları Havva anamızdan daha çok 
sevemeyecekt%r.”28 
 Bedr% Rahm%’n%n bu dönemde sanatta %zler%ne rastlanan otomob%l ve uçak örnekler%yle tek-
noloj%k hıza kar"ı aldı#ı tavrı sadece onun do#a %le res%m arasında kurdu#u estet%k %l%"k%yle açık-
lamak yeterl% olmayab%l%r. 1932’de Cumhur%yet Halk Part%s%’n%n denet%m%nde Halkevler%’n%n ku-
rulu"unun ardından, %lk% 1933 yılında Batı kültürü %le Türk halk kültürünü b%rle"t%rerek, ulusal 
olanı %n"â etmek amacıyla halkı e#%tme pol%t%kasının sanat alanındak% destekç%ler%n% bulmak 
%ç%n,“!nkılâp Res%mler%” serg%s% açılır. Dördüncüsü 1937 yılında düzenlenen serg%lere katılan res-
samlar arasında, “!lk Geçen Tren% Seyreden Köylüler” ve “Köylü A%les%” tabloları %le b%r Cumhu-
r%yet aydını olan Bedr% Rahm% Eyübo#lu’nun da %sm% görülecekt%r. Bu serg%ler, aralarında Nah%d 
Sırrı’nın da oldu#u pek çok %s%m tarafından zamanla “ulusal” konuları gere#%nden büyük boyut-
larla, “kof” b%r anlayı"la ve gerçe#e ters dü"en Batılı b%r bakı"la %"led%kler% %ç%n c%dd% ele"t%r%ler 
almaya ba"lar. “Do#a kar"ısında çocuksulu#unu y%t%rmeyen” Bedr% Rahm%’n%n buradak% konumu 
b%raz daha farklıdır. Onun ulusal olana yakla"ımı daha özgündür.29 
    !lk% y%ne Cumhur%yet Halk Part%s% tarafından 1938 yılında düzenlenen ve altı yıl süreyle devam 
eden “yurdun güzell%kler%n% yer%nde tesp%t ett%rmek, sanatkârların memleket mevzuları üzer%n-
de çalı"malarını kolayla"tırarak m%llî eserler” verme amacıyla pek çok ressam yurt gez%ler%ne 

24 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Yeniler ve Yeni Resim”, AR, Sayı:3, Mart 1938; Kiraz Ayı-Yazılar(1936-1938), Türkiye !" Bankası Kültür 
Yayınları, !stanbul, s. 199.
25 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Yeniler ve Yeni Resim”, a.g.e, s. 200.
26 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Yeniler ve Yeni Resim”, a.g.e., s. 200-201. 
27 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Yeniler ve Yeni Resim”,a.g.e., s. 198. 
28 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Yeniler ve Yeni Resim”, a.g.e., s. 201.
29 Turan Erol, Günümüz Türk Resminin Olu"um Sürecinde Bedri Rahmi Eyübo#lu-Yeti"me Ko"ulları, Sanatçı Ki"ili#i, Cem Yayınevi, 
!stanbul, 1984, s. 49-55. 



gönder%l%r.  Bedr% Rahm%, bu gez% programında önce Ed%rne’ye,  ardından da 1942 yılında Çorum’a 
g%der.30 
 Bütün bu gez%lerde Anadolu co#rafyasını, kültürünü ve Anadolu halkının ya"amını, günde-
l%k hayatını yakından %zleyen Bedr% Rahm%, Köy Enst%tüler%’n%n de en büyük destekç%s% olacaktır. 
Sanatçı %le toplum arasındak% %l%"k%n%n n%tel%#% üzer%ne dü"ünme fırsatı veren bu gez%ler, Bedr% 
Rahm% %ç%n “kend%ler%n% memleket %çer%s%nde lüzumsuz b%r lüks e"yası g%b% görmeye ba"layan 
ressamlarımıza b%r %"e yarama fırsatını” yaratması açısından öneml%d%r.31 
 Türk%ye’de 1923-1938 yılları arasında tarımda teknoloj%k olarak büyük gel%"meler görülmese 
b%le, bu alanda mak%nele"men%n, sanay%ye öncel%k tanıyan devlet tarafından desteklend%#% gö-
rülmekted%r. 1930-1950 dönem%nde nüfus yo#unlu#unun kırsal alanda olması, bu döneme dek 
öncel%#%n toprak ve tarım reformlarına ver%lerek, beslenme, barınma, ula"tırma, sa#lıklı ya"am 
ko"ulları, e#%t%m sorunlarına Cumhur%yet rej%m%n%n halkçı ve poz%t%v%st b%l%m%n ölçütler%yle hare-
ket eden dünya görü"üne sah%p devlet pol%t%kalarıyla çözüm get%r%lme çabaları d%kkat% çeker. Bu 
dönemde öne çıkan en özgün gel%"me, köyü kend% %ç%nden kalkındırarak, köylüler%n %kt%sad% ve 
toplumsal düzeyler%n% yükseltmey% amaçlayan ve “yaparak ö#renme” %lkes%n% ben%mseyen Köy 
Enst%tüler% e#%t%m seferberl%#%d%r.32 

30 Turan Erol, a.g.e., s.64-69. Bedri Rahmi’nin Edirne ve Çorum gezileri hakkındaki izlenimleri için bkz: “Resim ve Tabiat 
A"kı”, Ulus, 6 Haziran 1943; Dost Dost (Yazılar (1938-1945), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, !stanbul 2004, s. 171-172; 
“Ressamlarımızın Seyahati”, Bugün, 16 Ekim 1938, Kiraz Ayı-Yazılar(1936-1938), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, !stanbul, 
s. 248-249; “Yurt Gezilerine ve Çorum’a Dair”, Bray, 1945; Dost Dost (Yazılar (1938-1945), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, 
!stanbul, 2004, s. 299-305. Ayrıca Yurt Gezi ve Sergileri hakkında genel bir de#erlendirme için Bkz. Zeynep Yasa Yaman, “Yurt 
Gezileri ve Sergileri ya da “Mektepten Memlekete Dönü"”, Toplumbilim, Sayı:4, Haziran 1996, s. 35-52.
31 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Yurt Gezilerine ve Çorum’a Dair”, a.g.e, s. 299.
32 Asım Karaömerlio#lu, Orada Bir Köy Var Uzakta Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, !leti"im Yayınları, !stanbul, 2006, 
s. 95-96.

Resim 2: Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Tramvaylı Alan” ,Ya#lıboya 50x65/1935, (Turan Erol, Günümüz Türk Resminin Olu"um Sürecinde Bedri 
Rahmi Eyübo#lu-Yeti"me Ko"ulları, Sanatçı Ki"ili#i, Cem Yayınevi, !stanbul 1984, s.181.)



 !k%nc% Dünya Sava"ı’nın büyük yıkımının ardından Batı’da yer ed%nme çabaları b%r yana,1946 
yılında ço#ulcu b%r demokras% adına çok part%l% s%stem%n get%rd%#% b%rtakım ekonom%k, s%yas% ve 
kültürel dönü"ümler%n yanı sıra, 1950’lere kadar hâlâ kırsal alan %le kentler arasında toplum-
sal ba#ların yeter% kadar kuvvetl% oldu#u söylenemez.33 Y%ne bu yıllarda sanay%le"me çabaları 
%ç%ndek% Türk%ye’n%n kırsal nüfusunun hızla artması, tarımda mak%nele"me, köydek% %" ve araz% 
%mkânlarının azalması, "eh%rler%n %st%hdam olanaklarının çek%c%l%#% %le köy nüfusunun büyük b%r 
bölümü "eh%rlere göç eder. Hattâ Cumhur%yet’%n %lk yıllarında özell%kle traktör ve motorlu araç 
sah%b% olan ç%ftç%ler%n “askerl%kten muaf tutularak” teknoloj%k gel%"melere özend%r%lmes% b%le söz 
konusudur. Fakat 1929 dünya ekonom%k bunalımının ardından, hükümet tarafından teknoloj%k 
mak%neler yer%ne bu kez tarımda “at” kullanımının desteklend%#% görülmekted%r. 
 1932 yılında Dönem derg%s%nde $evket Râ"%t Hat%po#lu, “Mak%ne Ma"atlı#ı” adlı yazısında 
“mak%ne dü"manı olmadı#ını (…) y%ne de geld%#% yer%n yollarından farklı yollara alı"amayan bu 
mak%neler%n ç%ftç%ler% "a"ırttı#ı (…) bu yüzden mak%ne bez%rgânlı#ına ve mak%ne saralılarına dost-
luk” beslemed%#%n% söylemes% d%kkat% çek%c%d%r.34  
 Bedr% Rahm%’n%n de uçak ve otomob%l%n de#%"me hızını, güzell%#%n algılanı"ı %le kıyaslamanın 
%mkânsızlı#ını vurguladı#ı, %ler%k% yıllarda resm%n esk% dostu olarak gösterece#% mav% gökyüzünü, 
beyaz bulutları de#%"mez b%r güzell%k kayna#ı olarak bel%rled%#%, “at”ın %skelet% yer%ne “otomob%l” 
%skeletler%n% köy yollarında gördü#ü %ç%n hüzünlend%#%, “at”ın b%r anane olarak kalmasına, mü-
zeler% boylayarak nostalj% nesnes% hâl%ne gelmes%ne %t%raz ett%#% yıllar 1930’lardır.35 
 1940’lı yıllarda, ses%yle, kokusuyla, reng%yle %lâhla"tırdı#ı otomob%l ba"ta olmak üzere d%#er 
motorlu araçlar, ya"anılan ça#ın anlatımda yen% %mkânları sunan b%r sanat nesnes% b%ç%m%nde 
Bedr% Rahm%’n%n yen%den %lg%s%n% çekmekted%r. 1940 model b%r otomob%le “uzun uzun” bakma,  
“muhtel%f taraflarından seyretme fırsatı” yakalayan Bedr% Rahm%, "%%rde, edeb%yatta, müz%kte ve 
onu “cennet%ne kabul etmeyen” res%m sanatında “benz%n kokusunu” duymanın pe"%ne dü"er. 
 Bedr% Rahm% bu kez gündel%k hayatta kend%ne güçlü b%r yer ed%nen otomob%l%n, sanat alanın-
da b%r türlü yer bulamamasına fazlaca %çerler. Bu neredeyse b%r vefasızlık örne#%d%r: “Gündel%k 
%"ler%nde otomob%l% u"ak g%b% kullanıyorlar, fakat onun u#runda b%r tek kaf%ye harcamaya yana"-
mıyorlar!” d%ye serzen%"te bulunur.36 
 !nsan, “dekorat%f çel%kten mahlûk” otomob%le kar"ı sanatta gösterd%#% vefasızlı#ı söz konusu 
res%m ve heykel sanatında kend%ne fazlaca yer bulmu" atın gündel%k hayattak% konumu açısın-
dan da sürdürür. Bedr% Rahm% “447 Tırnak Numaralı Beyaz At”  adlı "%%r%nde h%zmetler%ne kar"ılık 
ez%yet gören b%r atın neredeyse b%r “mak%ne”ye dönü"üp yen%den dünyaya gelerek, %nsan ırkın-
dan öcünü alması %ç%n d%lekte b%le bulunur:          
  Ama sen çoktan m%adını doldurmu"
  477 tırnak numaralı beyaz b%r atmı"sın
  Ama sen%n %ler tutar tarafın kalmamı" artık
  (…)
                                                      

33 $evket Pamuk, “!kinci Dünya Sava"ı Yıllarında !a"e Politikası ve Köylülük”, 75 Yılda Köylerden %ehirlere, Tarih Vakfı Yayınları, 
!stanbul 1999, s. 60.
34 !lhan Tekeli-Selim !lkin, “Tarımsal Teknolojide !lk Geli"meler, !lk Makinele"me” , 75 Yılda Köylerden %ehirlere,  Tarih Vakfı 
Yayınları, !stanbul 1999, s. 6-10.
35 Türkiye’nin modernle"me sürecinde, aydınların at ve makine kar"ısındaki tutumlarının dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik 
e#ilimleri do#rultusunda "ekillendi#ini gösteren ilginç bir metin de Necip Fazıl Kısakürek tarafından 1950’lerin sonunda kaleme 
alınmı"tır. Burada Necip Fazıl, “insan ruhundan yere damlayıp "ekillenmi" ve sonra insanı sırtına almaya gelmi" bir zafer, fetih 
ve asalet müjdecisi” atı, sanatsal bir nesne olarak algılar. Atın, “tarihe ve esteti#e” iade edilmesinin gereklili#i hakkındaki Necip 
Fazıl’ın "u satırları, dönemin sanayile"me ve makinele"me çabalarının da bir yansıması olmalıdır. !nsanı hizmet etmekten 
kurtaran makine ortaya çıkıp, “ona inilmez, yükselinilir” dedi#i atı da insana hizmet etmekten kurtarınca, onu gerçek ve hak 
etti#i üstün konuma yerle"tirmi"tir: “Makine atın basit fayda planındaki bütün hizmetlerini elinden aldı. Dünün manivelası, 
vinci, motörü, treni, tayyaresi, telgrafı, tankı sadece attan ibaretken bugün atta bu kıymetlerden hiçbiri kalmadı. Hamal, prens, 
makine ve fen terakkileri yalnız hamallık cephesini alıp götürmü" ve büsbütün çerçeveleyip, de#erlendirmi"tir. Hamal tarafını 
makineye terk eden a"a#ı soydan at, prens soy ve prens i" u#runda tasfiyeye u#ramakla ata kaybettirmi" de#il, kazandırmı" 
oluyor. Sanki fen ve makine at u#runa, at hesabına bir icatmı" veya bizzat atın ke"fiymi" gibi, onu sefil hizmet cephesinden 
kurtarmı" ve ulvî, bediî, aslî hüviyet ve kıymetiyle tespit etmi"tir. Öyleyse düne nazaran bugün, kemiyet bakımından faaliyet 
sahası son derece daralan at, keyfiyet bakımından tamamıyla kendi öz kadrosu içine yerle"mi" ve bu kadro içinde büsbütün 
kıymet bulmu"tur”, Necip Fazıl Kısakürek, At’a Senfoni Yahut Atın Romanı, Büyükdo#u Yayınları, Nisan 1984, s. 5-16. 
36 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Otomobile Dair”, a.g.e., s. 173.



  !n%m %n%m %nlem%"s%n geber dem%"ler
                Der%n der%n çek%nce %ç%n%
                Kalp mus%bet, e"ekten beter dem%"ler
              Basmı"lar kırbacı, mu"tayı, sopayı
        Ne güçmü" hak etmek Allahım b%r avuç arpayı 
  (…)
       Beyaz atın tayı beyaz mı olur
        Ah gözünü sevd%#%m beyaz at                                               
                                               
            Hanım hanımcık taylardan vazgeç de ba"ka b%r "ey do#ur
            !nsan gücünün ba"a çıkamayaca#ı          
            B%r m%lyar beyg%r kuvvet%nde olsun 
             B%r tay k% yüre#% ta" kes%lm%" %nsanlardan 
                Kahrolan sülalen%n hesabını sorsun37 
 Romanda ve "%%rde “acem% acem% dola"an”,  “af%"ler, kartlar, gazete %lanları, bütün dünya 
duvarları renk renk, boy boy res%mler%yle donanan”, fakat res%m ve heykelde kend%s%ne b%r yer 
ed%nemeyen otomob%l%, sanat alandak% bu öksüz mak%ney% “ba#rına basan”, caz müz%#% ve “uyku-
sunda b%le rüya görmeye vakt% olmayan bugünkü %nsano#luna, harıl harıl çalı"ıp masal yet%"t%ren 
rüya fabr%kası” s%nema olmu"tur.38 S%nemada, b%r %nsan ya da ev g%b% mükemmel mot%f olan oto-
mob%l, caz müz%#%nde %se do#asına uygun b%r b%ç%mde “sürat%n, absent g%b% b%rb%r% arkasına atılan 
k%lometreler%n, ku" bakı"ı seyred%len "eh%rler%n, ben%msemeden geç%len yerler%n, dâüssılasız hu-
dutsuz toprakların m%han%k% sarasıdır.” Otomob%l%, caz ve s%nemayla bulu"turan özell%k %se “aynı 
batında dünyaya gelm%" olmalarıdır.”39 Bedr% Rahm%’n%n otomob%l%n%, caz ya da s%nemada oldu#u 
üzere esr%k b%r hızla ve güçle elde ed%len hareketl%l%k ve özgürlü#e kavu"turan “aynı batın” ded%#% 
Batı ama en çok da Amer%ka’dır.40 
 Bedr% Rahm%’ye göre, özell%kle res%m ve heykel sanatçılarının otomob%lden “t%ks%nmeler%”n%n 
b%r d%#er sebeb%, onu,  yoldan çıkaran b%r mahlûk, b%r tüket%m ya da statü nesnes% b%ç%m%nde al-
gılamaları de#%l otomob%l%n %mges%nden “korkuyor” olmalarıdır. Çünkü at, gem% ve tren%n aks%ne 
otomob%l, b%ç%m olarak özgünlü#üne henüz kavu"mamı", “b%r nesl%n gözü önünden geçmem%", 
"ek%lden "ekle, renkten renge g%rerek son k%sves%ne henüz bürünmem%"t%r.”41 

37 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “447 Tırnak Numaralı Beyaz At”(Merhaba Ye"il), Karadut 69, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1969, s. 154-155.
38 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Rüya Fabrikaları”, Bray, 1945; $nsan Kokusu(Yazılar 1945-1952), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, 
!stanbul 2005, s. 22.
39 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Otomobile Dair”, a.g.e., s. 173-174. Otomobil ve evin, konforu öne çıkaran mekânsal yakınlı#ına 
özellikle Batı’da 1940’lı yıllarda vurgu yapılmı"tır. Bu dönemde basılan bir Ford bro"üründe “Ford evinizin salonu gibidir, 
tek fark tekerlekleri” ibaresi dikkati çekicidir. Bu konuda Bkz: Peter Freud-George Martin, a.g.e, s. 119. Mekân, özellikle ev 
ve otomobil arasındaki ili"kisini Türkiye’nin modernle"me ve sanayile"me süreci açısından dü"ünürken, Jale Parla’nın, bu 
ili"kinin edebiyattaki yansıması olarak modern romanın çok sevdi#i temalardan birinin de “evi terk etme” oldu#una dikkati 
çekmesini hatırlamak yararlı olabilir. Jale Parla, bu kez evlerin, mobil çatılarını “arabaların” olu"turdu#unun, böylelikle “bir 
kabu#a sı#ınma” ihtiyacını kar"ılayarak, “kamusal alana çıkmakta ve o alanın gereklerini gö#üslemekte zorlanan bir kültür için 
otomobilin yarı kamusal yarı özel alan” hâline geldi#inin altını çizer. Bkz. Jale Parla, a.g.m, s. 162.
40 Levent Cantek, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Partili 1945-1950 döneminin siyasi ve sosyal dinamiklerinin gündelik 
hayattaki yansımalarını gazete yazıları üzerinden de#erlendi#i çalı"masında, 1940’lı yıllarda Hukuk Fakültesi’nde ö#renciler 
arasında yapılan bir ankette sorulan  “Amerika deyince aklınıza ne geliyor?” sorusuna ö#rencilerin yüzde doksanının “sinema” 
cevabı verdi#ini aktarır. O dönemde gerçekten de dı"arıdan gelen ve tüketim kültürüne yönelik ele"tiriyle kar"ılanan pek çok 
e"ya gibi sinema da Amerika kökenlidir. Bkz. Levent Cantek, Cumhuriyetin Bülu# Ça#ı(Gündelik Ya"ama Dair Tartı"malar), 
!leti"im Yayınları, !stanbul, 2008,  s. 72.
41 Bedri Rahmi Eyübo#lu, , “Otomobile Dair”, a.g.e, s. 176. Eserlerinde otomobil imgesine rastladı#ımız, Cemal Süreya ve Cihat 
Burak, 1980 yılında,  resim sanatının tarihselli#i içindeki atın üstün konumunu, otomobilin “ele geçirememesini” sanatçının 
gelenek ile modern pratikler kar"ısındaki tutumu ile ili"kilendirerek tartı"ır. Bu tartı"mada Cemal Süreya ile Cihat Burak’ın 
“modern” olana yakla"ımlarındaki farklılı#a dikkati çekmek gerekir. Cemal Süreya, tıpkı Bedri Rahmi gibi otomobili, modern 
resmin yüce temsili olarak görürken, Cihat Burak için otomobil bir ele"tiri nesnesidir: “Bir soru çıkartıyorum Cihat Burak’a: 
Bakıyoruz, günümüzdeki ressamlar, yine at resmi, tek katlı ev resmi, çe"me resmi yapıyorlar. Telefon kulübesini, gi"eleri, bir 
otomobili tuvale getiren bir sanatçı hemen hemen yok. Hele bizim ülkemizde. Ressamlar eski ustaların yakla"tıkları nesnelere, 
araçlara yöneliyorlar nedense. Böylece güncel duyarlılı#ı es geçmi" olmuyorlar mı? Güncel de#il, ça#da" demeliydim aslında. 
Cihat Burak’a göre “at resmi her zaman yapılacaktır. Canlıdır at, bin bir türlü hâli, vardır. Teknik araçların resimlerine gelince, 
prizma biçimindeki bir otonun resmini yapacaksın da ne olacak.” Anlıyorum onun buradaki kaygısını. Bir bakıma kendi resmine 
göre konu"uyor” Cemal Süreya, “At, Otobüs, Büfe”, Aydınlık, 31 A#ustos 1980; Toplu Yazılar I-%apkam Dolu Çiçekle ve %iir Üzerine 
Yazılar, YKY, !stanbul 2000, s. 379. 



     Ressamın üzer%nde %mges%n%n de#%"kenl%#% dolayısıyla baskı olu"turan otomob%l, b%ç%msel yen%-
l%kler%n% henüz tamamlayamayan hac%ml% b%r nakı" ya da mot%f olarak nasıl “dondurulup” ele ge-
ç%r%lem%yorsa, masallarını Anadolu’da unutmu", otomob%l%n alanı, "eh%r de kolayca kat ed%lemez. 
Çünkü Bedr% Rahm%, "ehr% “yüz tane kolu olsa b%le kucaklayamaz”, “anten m%sal% bütün damar-
ları ger%lse b%le semt semt duyamaz, bucak bucak saramaz.”42 Bedr% Rahm%, otomob%l%n yen%den 
b%ç%mlend%rd%#% "ehre ço#u kez mesafeyle yakla"ır. $eh%r, onda âdeta kaçıp kend%s%nden kurtul-
mak zorunda kalınan b%r yerd%r. $eh%rler% boydan boya kaplayan asfalt yollar %se otomob%l, taks%, 
otobüs g%b% araçları üzer%nde arz-ı endâm ett%ren b%r malzemeden çok, büyük "eh%rler%n “k%reç ve 
ç%mentosuna boyuna kadar gömülen ve burada ya"amaya mahkûm %nsanları ıslak b%r gül kadar 
taze tab%ata götürüp get%ren”, bütün halk türküler%n% ve Nec%p Fazıl’ın “Yollar k%, Allah’a g%der, 
bended%r”43 d%zes%n% %çeren “Bended%r”(1936) "%%r%n% “ezbere b%len”, neredeyse canlı, rengârenk 
b%r varlıktır.44  

42 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Büyük $ehir”(Yaradana Mektuplar), Karadut 69, Bilgi Yayınları, Ankara Nisan 1969, s. 38; “O#lum 
Mehmed’e Büyük $ehirleri Takdim Ederim”(Tuz), Karadut 69, Bilgi Yayınları, Ankara Nisan 1969, s. 112.
43 Bedri Rahmi, "iirin son dizesini farklı hatırlamaktadır:“Ne azap ne sitem yalnızlıktan... /Kime ne; a"ılmaz duvar bendedir... 
/Süslenmi" gemiler geçse açıktan/Sanırım, gitti#i diyar bendedir. /Yaram var... Havanlar dövemez merhem,/Yüküm var... Bu-
lamaz pazarlar dirhem, Ne çıkar, bir yola dü"memi" gölgem/Yollar ki, Allaha çıkar, bendedir. “, Necip Fazıl Kısakürek, Çile, 
Büyükdo#u Yayınları, 1977, s. 46.
44 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Asfalt $iir Söylüyor”, Tan, 4 Temmuz 1936, Kiraz Ayı-Yazılar(1936-1938), Türkiye !" Bankası Kültür 
Yayınları, !stanbul 2003, s. 112. Bedri Rahmi, “Gön” adlı "iirinde asfaltı mor renkli diye tanımlar. Bunun yanı sıra, asfalttan 
izledi#i manzara bir “sütçü dükkânındaki resminden” ibaretken, asfalt üzerinde birden bire peyda olan kamyonların "a"kınlı#ını 
duyar. Bu "a"kınlı#ı duyan sadece kendisi de#il “dünyanın sonunun geldi#ini sanan yavrusuyla otlayan bir inektir.”, Karadut 69, 
Bilgi Yayınları, Ankara Nisan 1969, s. 149-150.

Resim 3: Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Tramvaylı Yol”, Ya#lıboya, 50x60/1938, (Turan Erol, Günümüz Türk Resminin Olu"um Sürecinde Bedri 
Rahmi Eyübo#lu-Yeti"me Ko"ulları, Sanatçı Ki"ili#i, Cem Yayınevi, !stanbul 1984, s.196)



 Bedr% Rahm%’n%n "eh%rden kaçı" arzusuyla, Henry Ford’un “kent sorununu kent% terk ederek 
halledece#%z” söylem%ne ve tab%ata y%ne b%r otomob%lle ya da ba"ka b%r motorlu araçla kaçma 
tutkusunu perç%nleyen “egemen otomob%l %deoloj%s%ne” yakla"tı#ı dü"ünüleb%l%r.45 Öte yandan 
Bedr% Rahm%’n%n üzer%nde motorlu b%r araçla tab%ata götüren asfalta "%%rler söyletmes%, asfaltı 
renkler%n ardından görmes%, "üphes%z onun nesnelere masalın ve özell%kle "%%rsel b%r folklorun 
%ç%nden bakan b%r ressam ve "a%r olmasından da kaynaklanmaktadır. Onun bu özell%#%ne Ahmet 
Hamd% Tanpınar da vurgu yapar:
 “E"ya ve kâ%nat, %nsanlarla kend% kab%l%yetler%ne, yaradılı"larına hatta bu yaradılı"ın sırlarına 
göre konu"ur. Çünkü hayat ve kâ%nat b%tmez tükenmez ve çok sık b%r orman g%b%  b%rb%r%ne g%r%ft 
b%r konu"madır.(….) Sanatkâr bu fısıltıları, bu mahrem konu"mayı duyan %nsandır.
Bedr% %se zaman zaman bu mahrem%n çek%rde#%ne er%"%r. (…) Bedr% e"yayı kend% dı"ındak% aydın-
lıkta seyretmeye katlananlardan de#%ld%r. Beyn%n%n %ç%nde b%r güne" parçalanmı" g%b%, o her "ey% 
kend% aydınlı#ından görür. Bu %t%barla çocu#a benzer. Ve çocu#a benzed%#% %ç%n de dokundu#u 
"eylere b%r sır ve masal çe"n%s% ver%r.”46 
 Bedr% Rahm%, otomob%l, uçak g%b% araçları tasarımları do#rultusunda da zaman zaman b%rer 
“sanat nesnes%” olarak algılamayı denem%"t%r. E"yaya “yen%den bakamayan” gözlere, “fabr%ka 
malı %le sanat eser%n% karı"tırmayı c%nayet sayan, sanatın günlük e"ya %le h%çb%r zaman ba#da"-
mayaca#ı, kend%ne has b%r %kl%m% oldu#unu savunan” anlayı"a neredeyse %syan ederek, yolda 
gördü#ü 1954 model b%r otomob%l%n “nar ç%çe#%” reng%ne dayanamayıp, “b%r tayın sırtını ok"ar 
g%b% çamurluklarını ok"adı#ını, yoldak%lerden utanmasa öpece#%n%” söyler. Otomob%l, Bedr% Rah-
m% %ç%n yürüyen b%r heykel olarak hac%m kazanır. B%r otomob%l tasarımındak% estet%#% görmey% 
reddeden gözlere kar"ı, kend% de b%r yontucu olan “vah"% b%r zenc%n%n” modern heykelden z%yade 
otomob%l%n “klaksonu, radyosu, farları” kar"ısında sanatsal heyecanlar duyaca#ını savunur.47 
 Bedr% Rahm% Eyübo#lu %ç%n 1940-1950 dönem%nde otomob%l gerçekten de b%r “tutku” dur. Fa-
kat b%r nesneye sanatsal b%r a"kla yakla"mak ressamlı#ın do#asında vardır. Eyübo#lu’na göre 
“gündel%k hayatımızda b%ze akıl ö#retmeye kalmadıkça, b%z% rahatsız etmed%kçe herhang% b%r e"-
yaya ba"ımızı kaldırıp, bakmaz, baksak b%le onu göremey%z. !"%m%z dü"tü#ü n%spette baktı#ımız 
e"yanın ancak b%r tarafını görürüz.(…)Yalnız b%r tek ı"ık altında gördü#ümüz %ç%n bazen severek 
baktı#ımız e"ya hakkında b%ze do#ru dürüst b%r f%k%r veren ressamdır.”48  
 Bedr% Rahm%’n%n res%mden anlamanın %ncel%kler%n% sayarken b%le otomob%l örne#%nden yola 
çıkması, b%lg%y% nesney% ele geç%rmeye yarayacak b%r güç b%ç%m%nde gerekl% görmes% d%kkat% çek%-
c%d%r. Ona göre hayatında sadece 1929-30 model arabaları görmü" olan b%r% 1953 model b%r arabayı 
gören%n dı"ında b%r hüküm verm%" olur. Zamanının otomob%l% hakkında kes%n hüküm vermeye 
hazırlanan b%r% bütün otomob%l tar%h%n%n b%lg%s%ne de sah%p olmalıdır.1953 model araba kulla-
nan b%r k%mse bundan öncek% otomob%ller% kullanmak zorunda de#%lse de bu otomob%llere küfür 
etme ya da onları göklere çıkarma hakkına da sah%p de#%ld%r. !"te res%m de böyled%r: “Res%mden 
ho"lanmak ba"ka, res%mden anlamak ba"ka "eyd%r. Res%mden ho"lanan k%mse neden%n%, n%ç%n%n% 
anlatmaya mecbur de#%ld%r. Ama res%mden anladı#ını öne süren k%mse buna mecburdur.”49  
 Bedr% Rahm%, tasarım gücü yüksek endüstr%yel b%r ürün b%ç%m%yle res%m sanatına yen% pers-
pekt%fler sunab%lecek plast%k b%r malzeme olarak yakla"tı#ı otomob%l% "ehr%n %ç%nde, traf%kte pek 
gezd%rmez. Bu açıdan ona tehl%ke saçan b%r “suçlu” olarak yakla"maz. Bedr% Rahm% %ç%n tehl%kel% 

45 Peter Freud-George Martin, a.g.e., s. 119; Enis Akın, “Otomobil Hapishanesi”, Birikim, Sayı: 248, Aralık 2009, s. 85-93.
46 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bedri Rahmi’nin Resim Sergisi”, Ülkü, Sayı: 105, 1 $ubat 1946, s. 6; Ya"adı#ım Gibi, Haz: Prof. Dr. 
Birol Emil, Dergâh Yayınları, !stanbul 2005, s. 420.
47 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Hem Perçine Hem Nakı"”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1954, Pembe Vinç(Yazılar 1953-1954), Türkiye !" 
Bankası Kültür Yayınları, !stanbul 2008, s. 300-304. Bedri Rahmi, otomobili hareket eden bir heykel gibi görmeye e#ilimliyken, 
onun 1950’de Paris’te düzenlenen bir sergide gördü#ü hareketli bir Calder heykeli kar"ısında pek fazla heyecanlanmadı#ını 
ö#reniriz. Calder’in çalı"masını bir heykel olmaktan ziyade “sevimli bir oyuncak” olarak tanımlar. Bkz: Bedri Rahmi Eyübo#lu, 
“Kımıldayan Heykel”, Cumhuriyet 15 $ubat 1954; Pembe Vinç(Yazılar 1953-1954), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, !stanbul, 
2008, s. 90.
48 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Resim ve Tabiat A"kı”, Ulus, 6 Haziran 1943; Dost Dost (Yazılar (1938-1945), Türkiye !" Bankası Kültür 
Yayınları, !stanbul, 2004, s. 171.
49 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Sanattan Anlamak”, Cumhuriyet, 5 Temmuz 1953; Sabır ile Koruk-Yazılar( 1952-1953), Türkiye !" 
Bankası Kültür Yayınları, !stanbul, 2008, s. 205.



olan otomob%l de#%l, tramvay “tekerle#%d%r.” Dahası bu “kudurmu"” tramvaylar “yeryüzünde 
daha rahat dola"ab%lmek, taks%lerle yarı" edeb%lmek %ç%n hazfett%#% canlı mahlûkat arasında” en 
çok çocuklar vardır. Üzer%ne dola"tı#ı rayları sadece ked% ve köpek kanıyla de#%l  “taze, sıcak 
%nsan kanıyla sulayan” ve özell%kle “çocuklara kar"ı %"t%hası yer%nde olan bu elektr%kl% canavar”, 
!stanbul "ehr%ne ve kend%s%n%n gücünü h%çe sayan basına kar"ı büyük b%r k%n beslemekted%r. Bu 
canavarı var eden tramvay "%rket%, bu "%rket%n emr%ndek% memurlar da onunla %" b%rl%#% %ç%nded%r. 
Bütün %nsano#luna duydu#u k%n%, %"led%#% c%nayetlerle kusmaktadır:
 “Sen m%s%n d%yor, tramvay tekerle#%, ben%m b%letç%ler%m%n anasına söven, vatmanlarımın yü-
züne tükürüp kaçan, çoluk çocu#u ba"ıma musallat eden !stanbul "ehr%! Sen m%s%n tramvayda 
halk çok ez%yet çek%yor d%ye gazetelere sütun sütun yazı yazdıran merhamet! Al sana! Ben %"te %n-
sano#luna "öyle d%"ler%m% b%r geç%rd%m m% evelallah sonra "%rket, barsaklarını dı"arı döker%m.”50 
    Bedr% Rahm%’n%n "eh%rdek% ula"ımı tehl%kel% hâle get%ren tramvayı canavarla"tırması, k%"%sel b%r 
deney%mden çok toplumsal prat%#%n b%r yansımasıdır. Cumhur%yet’%n %lk dönem%nde tramvay ba"-
ta olmak üzere pek çok ula"ım aracına kar"ı halkın, konfor beklent%ler%n%n kar"ılanmaması ve 
sıkça ya"anan kazalar sebeb%yle gel%"t%rd%#% b%r güvens%zl%k ve toplu ta"ımada özell%kle 1930’larda 
tramvayın, özel "%rketlerce %"let%lerek, tekelle"mes%ne duyulan b%r tepk% söz konusudur. Özell%kle 
Türk%ye’de %kt%sat pol%t%kası olarak devletç%l%#%n ben%msenmes%yle özell%kle 1937 yılına dek yaban-
cı sermayeye kar"ı sert b%r tutum %zlend%#% görülür.51 Bu tepk%ler%n ço#almasında basının etk%s%n% 
göz ardı etmemek gerek%r. Tramvaylarda b%letç%l%k yapmanın b%le b%r prest%j gösterges% oldu#u bu 
dönemde gazetelerde sıkça toplu ta"ımadak% aksaklıkları, kazaları, memnun%yets%zl%kler%, yeter-
s%zl%kler% ele"t%ren haber ve kar%katürler d%kkat% çeker. Burada “özel sektörün %"lett%#% tramvayın 
devletle"t%r%lmes% %ste#%”n%n etk%l% oldu#unu söylemek mümkündür.52     
 Bedr% Rahm% Eyübo#lu, bu pek haz etmed%#%, “yoku"larını çıkarken %n%m %n%m %nled%kler%, 
%nerken hırsından d%"ler%n% gıcırdattıkları” esk% tramvaylardan z%yade metronun !stanbul "ehr% 
%ç%n “b%ç%lm%" kaftan oldu#unu”  söyler. 1936 yılında yayımlanan b%r yazısında, "üphes%z hızı tem-
s%l eden modern ve yen% toplu ta"ıma aracı metroyu, gündel%k hayatın %ç%nden m%zah% b%r sesle 
tanımlar:
 “Fransızlar “tramvay” kel%mes%n%n sonundak% “vay”dan vazgeç%p kısaca “tram” ded%kler% 
g%b% metropol%ten den%len yeraltı tramvaylarına da sadece metro derler. Sürat%n kel%melerde b%le 
hızını alamadı#ı bu d%yarda metroya metropol%ten d%yenler b%zde anasına “valdem” babasına 
“peder%m” d%yerek konu"anlar kadar %nsanın tuhafına g%der. Metro b%z%m tünel%n b%rkaç kat daha 
yer%n d%b%ne g%rm%"%d%r. (…) Tasavvur ed%n, Fat%h’te yer% burgu g%b% delerek %nen müteharr%k metro 
merd%ven% s%z% yer%n d%b%ne %nd%r%yor. B%r karabatak g%b% oradan dalıyor, tâ $%"l%’de yeryüzüne çı-
kıyorsunuz. (…) B%ze b%r metro lâzım. Zaten tramvay "%rket% b%z% her gün böyle kötü b%r ambalajla 
götürüp get%rmeye devam ett%kçe, tramvaylarda bunalıp:
 -Hay tramvay kere yed% kat yer%n d%b%ne geçes%n d%ye yürekten beddua eden büyük n%ne-
ler%m%z%n sayes%nde günlerden b%r gün !stanbul tramvaylarını kend%l%kler%nden metrola"mı" 
bulaca#ız.”53 
       Sadece otomob%l de#%l, b%r yıkım sırasında görüp tuvale hapsetmek %sted%#% pembe b%r v%nç, 
“gökyüzündek% renklerle u#ra"ırken zonklamaya ba"layıp, tablosunun kenarına kondurdu#u 
ama k%mselere be#end%remed%#% uçak desen%” arkasından hayıflanan Bedr% Rahm%, vapur ve 
trenler%n resm%n%n yapılmasının do#al kar"ılanıp, bu yen% mak%nelere neden kend%n% anlatma 
"ansı ver%lmed%#%ne "a"ırıp kalır.54  

50 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Varan Kaç?”, Tan, 8 Mayıs 1936; Kiraz Ayı-Yazılar(1936-1938), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, 
!stanbul 2003, s. 37-38. Bedri Rahmi’nin “bütün !stanbul halkına dü"man kesilen tramvay biletçilerini” anlattı#ı ba"ka bir yazısı 
için Bkz: “Bedava Dü"man”, Tan, 6 Ekim 1935;Gece Yarısı-Yazılar(1932-1936), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, !stanbul, 2002, 
s. 166-168.Ayrıca 1930’lu ve 1940’lı yıllarda tramvayın !stanbul’un gündelik hayatını nasıl "ekillendirdi#ini, 1936 yılındaki en 
büyük tramvay kazasını anlatan bir yazı için Bkz: Eser Tutel, “!stanbul’un Ortası Kırmızı Tramvay!” Tarih ve Toplum, Sayı: 137, 
Mayıs 1995, s. 8-15; Vahdettin Engin, $stanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayları, !stanbul Ticaret Odası, !stanbul 2011.
51 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, Sava" Yayınları, 1982, s. 166.
52 !brahim Yarı", Karikatürlerle $stanbul’da Toplu Ula"ım(1908-1982), !stanbul Ticaret Odası, !stanbul, 2010, s. 92. 
53 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Metro”, Tan, 29 Nisan 1936; Kiraz Ayı-Yazılar(1936-1938), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, !stanbul, 
2003, s. 19-20.
54 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Pembe Vinç”, Cumhuriyet, 8 $ubat 1954; Pembe Vinç(Yazılar 1953-1954), Türkiye !" Bankası Kültür 
Yayınları, !stanbul 2008, s. 82-87.



 Cumhur%yet’%n %lk yıllarından %t%baren 1950’lere kadar uzanan dönemde basın tarafından da 
yen% b%r kültürel deney%m sunu"unun yanı sıra güven%rl%#%ne de vurgu yapılan modern b%r ula-
"ım aracıdır. Hakkında mar"lar, p%yangolar, balolar tert%p ed%len ve mecmualar çıkarılan, çocuk 
k%tapları yazılan uça#a %lg% ancak “tayyare sevdası” %le tanımlanab%l%r. Uçak hakkında kamuo-
yunda olu"turulmaya gayret ed%len olumlu %nt%ba aydınlar tarafından da destek bulur.55 Bedr% 
Rahm%’n%n 1940’lı ve 1950’l% yıllarda otomob%le düzdü#ü övgüler, uçak %ç%n de geçerl%d%r. !nsan-
lı#ın bütün üm%d%n%n, aklının ve tasarlayab%lme gücünün kend%s%nde toplandı#ı “büyük dem%r 
ku"”, dünyayı kurtaracak b%r güç g%b%d%r: 
 “Sen %nsanlardan %nsanlara taze taze havad%sler, ç%çekler, %laçlar ta"ıdıkça dünyamız daha ça-
buk düzelecek. Uçakları onların hızını, rahatlı#ını, büyüklü#ünü sava"lara borçluyuz d%yenler%n 
d%ller%n% yaban% arılar soksun.  Uçak karma"ık, altı üstüne gelm%" sava" yıllarının de#%l, durul-
mu", d%nlenm%" sulh yıllarının ku"udur. Bugünün meden%yet%n% %lle de sava"lara borçluyuz d%ye 
tep%nenler% sah%c% b%r sava" alanına götürmel%, bombaların altına salıvermel% ve "u sava" müz%#% 
altında b%r "eyler döktür de %st%fade edel%m, demel%. Etrafta kan gövdey% götürürken, bakalım bu 
baba y%#%t neler döktürecek”56  
        Uçak,  Batı’da y%rm%nc% yüzyılda özell%kle B%r%nc% ve !k%nc% Dünya Sava"ı’nda görev alan pek 
çok sanatçı %ç%n “kesk%n b%r dönemec%n kö"e ta"ı, b%r daha esk%s% g%b% olmayacak b%r dünyanın 
haberc%s%, %nsanlı#a kar"ı %"lenen suçların vazgeç%lmez nesnes%yken, Sürreal%st sanatın kurucu-
larından Jul%an Otto Trevelyan’ da oldu#u g%b%, Bedr% Rahm% %ç%n de “ne"el% ve çocuksu b%r dün-
yanın f%gürü” "ekl%nde öne çıkar.57 
 Bedr% Rahm%’n%n 1950’lerde üzer%nde durdu#u b%r ba"ka konu %se köy edeb%yatı %le mak%ne 
arasındak% %l%"k%d%r. Köy Enst%tüler%’n%n 1940 yılında kurulu"unun ardından Anadolu, ekonom%k, 
sosyal, s%yasal ve kültürel alanda ger% kalmı"lıktan kurtarılması gereken b%r co#rafya olarak daha 
da öne çıkar. 1940’lı yıllar “sınıf b%l%nc%n%n, sınıfsal mücadele söylem%n%n” dü"ünce ve edebî söy-
lemde sanatta toplumcu gerçekç%l%#%n öne çıktı#ı yıllardır. Sadr% Ertem, Sabahatt%n Al%, Kemal 
B%lba"ar, Re"at En%s g%b% dönem%n öne çıkan roman ve öykücüler% %le edeb%yat yüzünü köye ve 
köylü sorununa çev%r%r. 1950’l% yıllardan %t%baren %se Mahmut Makal’ın B!z!m Köy’ü %le ba"laya-
rak, Tal%p Apaydın, Dem%rta" Ceyhun, Fak%r Baykurt, Ya"ar Kemal, Orhan Kemal %le bu e#%l%m 
doruk noktasına ula"acaktır. 
 Bedr% Rahm%, b%r Cumhur%yet aydını olarak Anadolu’nun mak%ne ve motor kar"ısında verd%-
#% sınavla da yakından %lg%l%d%r. Söz gel%m% ona göre köyler% kentlere ba#layan  “muhabbetl% b%r 
sese” sah%p olan araç trend%r. Öte yandan "ehr%n otomob%l%ne kar"ılık Anadolu köylüsü arasında 
en %t%bar gören araç traktördür. Bu açıdan Bedr% Rahm% %ç%n, Anadolu’nun mak%ne %le serüven%n% 
anlatan, Kemal B%lba"ar’ın, Pembe Kurt adlı h%kâyes%nde, Türk%ye’de en çok 1950–1960 yıllarında 
boy gösteren traktörler%n “%k% Tanrı yapısı g%b%, %k% bo#a, %k% yarı" atı” g%b% ben%msenmes%, büyük 
b%r edebî yen%l%kt%r. Ayrıca Köy Enst%tüler%’nde on be" on altı ya"ındak% çocukların çe"%tl% motorlu 
ta"ıtlar kar"ısındak% sevg% dolu bakı"ları ve motorların yapısını ö#renmeye yönel%k hevesler% de 
Bedr% Rahm%’y% çok etk%ler:  

55 Gökhan Akçura, “Cumhuriyet’in !lk Yıllarında Tayyare Sevdası Güzel Ku", Demir Ku", Deli Ku"”, P Dünya Sanatı Dergisi: Uç-
mak ve Sanat, Sayı:41, Yaz 2006, s. 116-125.
56 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Mavi Portakal”, Cumhuriyet, 10 Mayıs 1954, Pembe Vinç(Yazılar 1953-1954), Türkiye !" Bankası Kültür 
Yayınları, !stanbul, 2008, s. 176-177.
Bedri Rahmi, di#er bir yazısında uçak korkusunun modern zamanın gereksinimleriyle uyu"madı#ını söyleyerek, bu korkusunu 
defetmenin yollarını arar: “1954 senesinde uçaktan korkmanın utanılacak bir "ey oldu#unu hayal meyal duyuyordum. Bu korku 
haberim olmadan ceketimin bir tarafına kondurulmu" münasebetsiz bir ku" hediyesi gibi ikide bir öteme berime bula"ıyordu. 
Tersine giyilmi" bir yelek, bir ceket gibi durmadan rahatsız ediyordu. Onu kökünden kazımak, ondan kurtulmak lazımdı.” Bkz: 
“Turnalar ve Uçaklar”, Cumhuriyet, 3 Mayıs 1954; Pembe Vinç(Yazılar 1953-1954), Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, !stanbul 
2008, s. 172. Bedri Rahmi’nin de yakın dostu olan Ahmet Hamdi Tanpınar ise otomobil yolcusu ile uçak yolcusunu birbirinden 
ayrı olarak konumlandırır. Otomobil ile insan bedeni birlikte hareket etme yetene#ine kavu"urken, uçak insan bedenine kendi 
egemenli#ini nak"eder. Hatta uçak yolculu#u sürat, hareket, zamanın kurdu#u bütünlükle insan benli#inin bütünlü#ünü bozan, 
kesintiye u#ratan bir araçtır. Bkz: Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bir Uçak Yolculu#undan Notlar”, Ya"adı#ım Gibi, Haz: Birol Emil, 
Dergah Yayınları, !stanbul 2005, s. 235-242.
57 “20.Yüzyıl !ngiliz Sanatçılarının Uçak Yorumları Sava"ın Vazgeçilmez Nesnesi”, P Dünya Sanatı Dergisi: Uçmak ve Sanat, 
Sayı:41, Yaz 2006, s. 134-135.
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Resim 4: Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Ka#nı”, Akrilik, 48x 69/1969, (Bedri Rahmi Eyübo#lu 100. Yıl Sergisi(4 Ekim–4 Kasım 2011)
Katalog, s.80)



“Köylümüzün b%r ata, b%r bo#aya, b%r koça ba#landı#ı güçle b%r kamyona, b%r traktöre, herhang% 
b%r mak%neye ba#landı#ını görmek, b%r hayvanın d%l%nden, derd%nden anladı#ı kadar b%r moto-
run, b%r mak%nen%n hâl%nden anladı#ına "ah%t olmak hep%m%z%n alnımızı a#artacak” der.58 
 Anadolu’da mak%ne, sadece b%r gel%"m%"l%k sembolü de#%l aynı zamanda ona sah%p olan %ç%n 
modern “"eh%rden” a"ırılmı" b%r %kt%dar kayna#ıdır. Bedr% Rahm%, b%r denemes%nde, Kır"eh%r’den 
b%nd%#% b%r otobüsün, köylüler tarafından “kırsal b%r mak%neye” dönü"türülmes%n% hayretle %z-
ler. B%r yandan da "oförün yolcuların üzer%ndek% nüfuzunu göz ardı edemed%#%n% d%le get%r%r:  
“Kır"eh%r’den b%r otobüse b%nd%k, yarısı otobüs, yarısı ahır, arka tarafa koyun keç% almı"lar, otları 
ve tezekler% de beraber. Hele o "oförün b%r köylüye ett%#% ez%yet, onun çalımı, kurumu, haksızlı#ı 
daha neler neler..”59 Ka#nı gıcırtısı kar"ısında “Anadolu yollarında kanadı yolunmu" arılar g%b% 
%nleyen per%"an” otobüsler b%le onun gözüne “tay g%b%, sıpa g%b% "%r%n” gözükür. 
 Bedr% Rahm% %ç%n köydek% %lerlemen%n önündek% en d%kkate de#er engel yava" ve %lkel olan 
ka#nıdır. 1944 yılında kaleme aldı#ı b%r denemede köy edeb%yatının “ka#nı gıcırdamasına” %n-
d%rgenmes%ne %çerleyen Bedr% Rahm%’ye göre “gıcırtısını ed%plere” bırakıp, kend%s%n% yok etmek 
%sted%#% “dünyanın en %bt%da% ve en %nsafsız nak%l aracını” artık uzakla"tırmak elzemd%r. Çünkü 
Bedr% Rahm% %ç%n ka#nı gıcırtısından çok, masallar ve renkler, nakı"larla, saflık ve tem%zl%kle do-
lup ta"an köyün kayna#ı folklor “n%ha% b%r estet%k”t%r.60 Fakat bu estet%#% kend% etrafında toplaya-
rak bütünüyle tems%l edeb%lecek araç, hayvanlara ez%yet eden, “ mun%s, mütevekk%l, cana yakın 
tarafını de#%l, m%sk%n, zal%m, battal tarafının” görülmes% gereken, “trenler%n b%rkaç dak%ka gec%k-
mes%ne s%n%rlen%len b%r dev%rde gıcırtısını övmen%n b%r gaflet” oldu#u ka#nı kes%nl%kle de#%ld%r.61 
O kadar k%; ka#nı sadece %lkel b%r ta"ıt de#%l, terk ed%lmes% gereken toplumun belle#%nde ya"ayan 
kolekt%f b%r alı"kanlıktır. Ka#nı sosyal b%r araç olarak "eh%rlerde hattâ köylerde ya"ayan %nsanlar 
%ç%n nasıl ömrünü tamamlamı" %se, gıcırtısı fazla yorulmu" kültürel mot%f b%ç%m%yle de artık tar%he 
karı"malıdır:
 “Radyoda ka#nı saat%, s%nemada ka#nı geces%, t%yatrolarda ka#nı günü! Bütün meydanlara 
b%rer tane dev g%b% ka#nı heykel% d%kt%r%rd%m. Bütün okur-yazarların gözler%ne, kulaklarına, yü-
rekler%ne b%r ka#nı gıcırtısıdır dü"ürürdüm. !llallah bu ka#nı zırıltısından dey%p co"sunlar. Ne 
yapalım bu mus%betten kurtulmak %ç%n d%ye can havl%yle kaleme, fırçaya, kazma küre#e sarılsın-
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 Hane halkı ara"tırmalarında kullanılan örneklem a#ırlıklandırma yöntem% yardımıyla, ana-
kütle parametreler% hakkında daha güven%l%r tahm%nler yapmak ve kısa sürede sonuca ula"mak 
mümkündür. Yöntem aynı zamanda, anakütle parametres% ve örneklem %stat%st%#% arasında yan-
lılı#a ve farklılı#a neden olan eks%kl%kler% düzeltmek %ç%n de kullanılmaktadır. Bu çalı"mada, 15 
ya" üstü anakütleden, tabakalı s%stemat%k küme örneklemes% yöntem% %le çek%len örneklem %ç%n 
a#ırlıklandırma yöntem% kullanılmı" ve anakütle parametres%ne %l%"k%n tahm%nler elde ed%lerek 
uygulamanın ba"arısı çarpımsal etk% %le de#erlend%r%lm%"t%r.

Hane halkı ara"tırması, örneklem a#ırlıklandırma yöntemi

 Sample we%ght%ng method used %n the household surveys w%th the help poss%ble to make 
rel%able est%mates about the populat%on parameters. The method %s also used to correct the def%-
c%enc%es for b%as and d%vers%ty between populat%on parameter and sample stat%st%c. In th%s study, 
us%ng the we%ght%ng method for the sample taken from the populat%on over age 15 by the strat%f%-
ed cluster sampl%ng method, the parameter est%mates of the populat%on %s obta%ned and evalua-
ted the success of the appl%cat%on.

 Household survey, sample weighting method

 Hane halkı ara"tırmaları, b%rçok ülkede sosyal ve demograf%k ara"tırmaların temel kayna#ını 
olu"turmaktadır. Dünyada sa#lık ve ya"ama %l%"k%n sosyal %stat%st%kler%n önem% dü"ünüldü#ün-
de, sosyal b%l%mler %ç%n elde ed%len %stat%st%ksel sonuçların, %nsan sa#lı#ını de#erlend%rmede sa#-
layaca#ı fayda son derece önem ta"ımaktadır. !nsan sa#lı#ını tehd%t eden zararlı etk%ler%n ba"ın-
da s%gara kullanımı gelmekted%r ve tüm dünyada oldu#u g%b% ülkem%zde de ölümcül hastalıkların 
en öneml% sebepler%nden b%r%d%r. Dünyada her yıl be" m%lyonun üzer%nde %nsan s%gara kullanımı 
sebeb%yle hayatını kaybederken, bu sayının 2030 yılına kadar sek%z m%lyonu bulması beklenmek-
ted%r. Bu kötü tabloyu özetlemek ve olumsuz %çer%kl% ver%y% hanehalkı ara"tırmalarında kullan-
mak her ne kadar sıkıntı verse de caydırıcı olması üm%d%yle anal%zlere konu olmaktadır.
 !stat%st%ksel ara"tırmaların ço#u anakütle den%len yı#ının parametreler%n% bel%rlemeye ve 
bu parametreler %ç%n aralık tahm%nler yapmaya dayanmaktadır. Ara"tırmalarda anakütlen%n 
tamamını %ncelemek yer%ne, anakütle %ç%nden çek%len ve anakütley% en %y% "ek%lde tems%l ett%#% 
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dü"ünülen daha az sayıda b%r%m (örneklem) gözlemlenerek, anakütle parametreler% hakkında en 
yakın tahm%nler%n elde ed%lmes% %sten%r (Korn, E.L., Graubard, B. I., 1995). Örneklem%n anakütley% 
tems%l etme ba"arısının yüksek olması, yapılacak tahm%nler%n de güven%l%rl%#%n% artıracaktır. Bu 
amaçla çok sayıda örnekleme yöntem% gel%"t%r%lm%" ve bu "ek%lde anakütle %ç%n daha kısa sürede, 
daha az mal%yet ve emek harcayarak tahm%n yapmak mümkün hâle gelm%"t%r. Ayrıca  anakütle-
n%n %lg%len%len parametres% %ç%n örneklem a#ırlıklandırmasından yararlanarak sonuçları anaküt-
le %ç%n gen%"letmek de mümündür (Pfe&erman, D., 1996).
 Anakütleden çek%len örneklem% a#ırlıklandırarak, anakütle parametres% ve örneklem %stat%s-
t%#% arasında yanlılı#a ve farklılı#a sebep olan eks%kl%kler% düzeltmek mümkündür. Uygulamada, 
örnekleme g%recek b%r%mler%n e"%t olmayan olasılıklarla seç%m%, anakütlen%n kapsam dı"ı kalan 
kısmı, ankette cevap alınamayan sorular ve ula"ılamayan gözlemler g%b% eks%kl%klerle kar"ıla"-
mak mümkündür (W%nsh%p, C., Radb%ll, L., 1994). Bu tür eks%kl%kler% g%dermek %ç%n uygulanan 
örneklem a#ırlıklandırması, %lg%len%len de#%"ken %ç%n olu"turulan a#ırlıklı örneklem da#ılımında 
ayarlama yaparak, sonucu anakütle parametres%ne uyarlamaya yardımcı olur.

 A#ırlıklandırma yöntem%, örneklemden elde ed%len ver%ler%n, anakütleye genelleneb%lmes% 
%ç%n gereken %"lemler bütünü olarak %fade ed%leb%l%r. Karma"ık ara"tırma tasarımlarında, anaküt-
len%n yansız tahm%n ed%c%ler%, örneklem ver%ler%n%n, uygun a#ırlıklarla çarpılması yardımıyla elde 
ed%l%r. Burada önemle bel%rt%lmes% gereken nokta, güçlü b%r örneklem a#ırlıklandırması yapılmak 
%sten%yorsa, anal%zde %lg%len%len de#%"ken ve hane halkı arasında güçlü b%r %l%"k%n%n bulunması 
gerekt%#%d%r. Güçlü b%r %l%"k% durumunda, a#ırlıklandırılmı" ve a#ırlıklandırılmamı" sonuçlar ara-
sında öneml% derecede farklılıklar olacaktır ve bu sonuç kullanılan yöntemde elde ed%len ba"arı-
yı ortaya koyacaktır (Champagne M.J., Ravel, A., 2005).
 Örneklem a#ırlıklandırma sürec% üç a"amada gerçekle"t%r%l%r. !lk a"ama, temel a#ırlıkların 
(base we%ghts) bel%rlenmes% %le ba"lar. Temel a#ırlıklar, hem hane halkı hem de b%reysel düzeyde 
hesaplanmı" a#ırlıklardan olu"maktadır. !k%nc% a"amada, hane halkı ve b%reysel düzeyde cevap-
sızlık düzeltmes% yapılır ve son a"amada, örneklem ver%ler%nden hareketle anakütleye %l%"k%n tah-
m%n %ç%n ayarlama (cal%brat%on) %"lem% yapılarak sonuçlar de#erlend%r%l%r. 

 Temel a#ırlıkların olu"turulmasındak% amaç, e"%t olmayan seç%m olasılıklarında düzenleme 
yapmaktır. Genel b%r tanım olarak temel a#ırlı#ı, tek b%r örneklem b%r%m%n%n seç%len örnekleme 
g%rme olasılı#ının ters% olarak %fade etmek mümkündür (Yansaneh, I., 2003). Temel a#ırlıklar a"a-
#ıdak% e"%tl%k yardımıyla elde ed%l%r:

         
     (1)

E"%tl%kte  pg
(1), anakütleden “g” alanını seçmen%n ko"ulsuz olasılı#ını %fade etmekted%r. Ara"tırma-

da alan seç%m% tek a"amada yapılıyorsa, pg
(1) , b%r%nc%l örneklem b%r%m%n%n seç%lme olasılı#ına e"%t 

olacaktır. pg
(1)  olasılı#ı %se a"a#ıda ver%len e"%tl%ktek% g%b% %fade ed%l%r:

            
               (2)

(1) nolu e"%tl%ktek%  pg
(2), seç%len “g” alanından Hg hane halkı örneklem%n% seçme olasılı#ı olarak 

%fade ed%l%r. E"%tl%kte yer alan  pg!
(3), %k% farklı gruba %l%"k%n atama olasılı#ıdır. Grup olarak %fade 

ed%len de#%"ken “kadın” ve “erkek” olarak %k% kategor%den olu"makta ve  pg!
(3), kadın veya erkek 



grubuna yapılan atama olasılı#ı olarak bel%rlenmekted%r. pg!
(4)  %se b%r alt seç%m olasılı#ıdır ve 

ara"tırmada eks%k haneler bulundu#unda hesaplanan b%r olasılık de#er%d%r. Eks%k hane bulun-
madı#ında, bu olasılık “1” de#er%ne e"%t olur. (1) nolu e"%tl%ktek% son ter%m olan pg!

(5) olasılı#ı, seç%l-
m%" olan b%r hane %ç%nden “j” k%"%s%n% seçme olasılı#ı olarak %fade ed%lmekted%r. Tüm bu olasılıklar 
b%r araya gelerek g,%, ve j k%"%ler%n% seçme, ko"ulsuz olasılı#ını olu"turur ve bu olasılık (3) nolu 
e"%tl%kte %fade ed%lmekted%r:

   (3)

Temel a#ırlıkların olu"turulması, a#ırlıklandırmanın en öneml% a"amasıdır. Yanlı" olu"turulmu" 
temel a#ırlıklar kullanılarak yapılacak tüm %"lemler hatalı olaca#ı %ç%n, bu a"amanın d%kkatl% ve 
özenl% yapılması d%#er a"amalarda meydana geleb%lecek hataları da en aza %nd%recekt%r.

 B%r%nc%l örneklem b%r%mler%n% temel alarak hane halkı ve b%reysel düzeyde cevap oranları elde 
ed%l%r. Hane halkı cevap oranı (HHCO) a"a#ıdak% e"%tl%k yardımıyla hesaplanır:

   
    (4)

E"%tl%kte yer alan  I, hane halkına yapılan anket%n tamamının uygulandı#ı k%"% sayısını; P , an-
ket%n kısmen uygulanab%ld%#% k%"% sayısını; R , anket yapmayı reddeden k%"% sayısını; NC , anket 
yapmak üzere %let%"%m kurulamayan k%"% sayısını; O , ba"ka nedenlerden dolayı anket yapmak 
%ç%n uygun olmayan k%"% sayısını; UH anket yapmak %ç%n neden uygun olmadı#ı b%l%nmeyen k%"% 
sayısını ve UO  %se anket yapmak üzere neden uygun olmadı#ı b%l%nmeyen k%"%ler arasından 
ula"ılamayanların sayısını bel%rtmekted%r. HHCO %ç%n elde ed%len de#erler ser%s% %ncelend%#%nde 
0.9’dan büyük de#erler%n varlı#ı sorun olmazken, 0.9’a e"%t veya daha küçük de#erler%n varlı#ı b%r 
düzeltme %"lem% gerekt%rmekted%r. Düzeltme %"lem% %ç%n (4) nolu e"%tl%#%n paydasında yapılacak 
de#%"%kl%k sonucu e"%tl%k a"a#ıdak% "ekle dönü"ür:

          (5)

Yukarıdak% e"%tl%#%n paydasında yer alan HHCO de#erler%, (4) nolu e"%tl%k %le elde ed%len de#er-
lerd%r ve (5) nolu e"%tl%k düzelt%lm%" HHCO de#erler%ne ula"ılmayı sa#lar. Yapılan düzeltmen%n 
ardından HHCO %ç%n, tüm gözlem de#erler% üzer%nden elde ed%lecek b%r düzeltmeye g%d%l%r ve bu 
%"lem HHCO’nın ters%n%n alınması yan% 1/HHCO’nın elde ed%lmes%yle gerçekle"t%r%l%r. Düzelt%lm%" 
oranlar arasından  “3” de#er%n% a"anlar var %se, bu de#erler  3’e e"%t olarak kabul ed%lerek %"lem-
lere devam ed%l%r.
 Hane halkı düzey%nde yapılan düzeltmen%n ardından, b%reysel düzeyde cevap oranının elde 
ed%lmes% gerekmekted%r. B%reysel düzeyde cevap oranına, sek%z sınıf yardımıyla yapılacak b%r 
a#ırlıklandırma %le ula"ılır. A#ırlıklandırmada kullanılacak sınıflar uygulamada kullanılan ver% 
set% yardımıyla bel%rlenecekt%r. Bölgesel tabakalamanın yanı sıra, c%ns%yet, anket% cevaplama/ce-
vaplamama ve %lg%len%len de#%"kene %l%"k%n bel%rlenecek kategor%ler sınıflamada rol oynayacak 
ve elde ed%len b%reysel düzeyde cevap oranları tüm gözlem ver%ler%ne gen%"let%lecekt%r. B%reysel 
düzeyde cevap oranı a"a#ıdak% e"%tl%k yardımıyla elde ed%l%r:

            
(6)
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E"%tl%#%n hane halkı düzey%nde yapılan düzeltmeden tek farkı, düzey%n b%reysel olarak seç%lmes%-
d%r ve sonuçların NUTS (Nomenclature of Un%ts for Terr%tor%al Stat%st%cs) ver%ler%ne göre yapılacak 
sek%z sınıflandırma kategor%s%ne göre elde ed%l%yor olmasıdır. B%reysel düzeyde yapılan hesapla-
malar da düzeltme gerekt%rmekte ve düzeltme oranı 1/(BDCO) %le elde ed%lmekted%r. 

 A#ılıklandırmanın son a"amasında, örneklem de#erler%nden hareketle anakütle toplamı-
na %l%"k%n tahm%nlere ula"ab%lmek amacıyla ayarlama %"lem% yapılır ve ayarlamada E#%k Oran 
Yöntem%’nden (EOR) faydalanılır. EOR yöntem%, %lk kez 1940 yılında Dem%ng ve Stephan tarafın-
dan öne sürülmü" ve günümüzde de kullanılmaktadır. EOR Yöntem%, satır ve sütun toplamlarını, 
öngörülen de#erlere atama yaparak önceden bel%rler ve %k% yönlü kontenjans tablolarını %terat%f 
b%r %"leme tab% tutar (B%nder, D.A.,  Theberge, A., 1988). Yapılan atama %"lemler%n%n ardından de-
#%"kenler ayarlanarak (cal%brat%on), bölgelere göre %stat%st%ksel b%r%m sınıflandırması yapılır. Bu 
sınıflandırma, uluslararası b%r sınıflandırma sürec%nden faydalanarak (NUTS) gerçekle"t%r%l%r. 
 A#ırlıklandırma sürecn%n% tamamlanmasının ardından, yapılan a#ırlıklandırmanın kal%tes%, 
b%r ba"ka dey%"le etk%nl%#% ölçülür. Ölçüm %"lem%nde, ver% kümes%nde bulunan uç de#erler (extre-
me values)  %ç%n, a#ırlıklarda herhang% b%r düzeltmeye %ht%yaç olup olmadı#ına bakılır ve karar, 
hesaplanan ölçüm de#er%ne göre ver%l%r ( Dev%lle, J. C., Sarndal, C.E., 1992). Karar verme süre-
c%nde kullanılan çarpımsal etk% (mult%pl%cat%ve e&ect) de#er% K%sh tarafından 1965 yılında ortaya 
konulmu" ve a"a#ıdak% e"%tl%k %le %fade ed%lm%"t%r: 

    (7)

E"%tl%kte, , a#ırlıklandırmanın varyansını,         %se a#ırlıkların ortalamasını %fade etmekted%r.  
Hesapla- nan çarpımsal etk%n%n “2”  de#er%n% a"maması beklen%r. Bu de#er% a"an a#ırlıklar söz 
konusu oldu#unda, kullanılan örneklemde uç de#erler%n varlı#ına %"aret ed%l%r ve örneklem%n ya 
da örneklem seç%m yöntem%n%n gözden geç%r%lmes% öner%l%r.

 Hane halkı ara"tırmalarında, toplumsal sorunların sayısal göstergeler% önem ta"ımakta ve bu 
de#erler baz alarak yapılan ara"tırmalarda elde ed%len sonuçlar do#rultusunda yapılan %y%le"-
t%rme çabaları olumlu sonuçlar do#urmaktadır. Tüm dünyada oldu#u g%b%, ülkem%zde de öneml% 
sa#lık sorunlarını beraber%nde get%ren s%gara kullanımının önüne geçmen%n yolları g%tt%kçe daha 
gen%" alanları kapsamakta ve %nsan sa#lı#ının önem% çok sık hatırlatılmaktadır. Bu çalı"mada, 
ülkem%zdek% s%gara kullanıcılarının toplam sayısını bel%rlemeye yönel%k b%r ara"tırma yapılmı"tır. 
 Uygulamada ver%ler, kümelere göre örneklemen%n, %k% a"amalı tabakalı küme örneklemes% 
yöntem%yle seç%len, örneklem üzer%nden anal%z ed%lm%" ve her b%r% 30 gözlem %çeren 66 tabakadan 
olu"an ver% kümes% yardımıyla, anakütle %ç%n tahm%n yoluna g%d%lm%"t%r. Dolayısıyla 1980 gözlem-
den olu"an ver% kümes% anal%z ed%lm%"t%r. !lk adımda 33 küme kent ve 33 küme kırdan olu"mak 
üzere bölgeler ve bu bölgelerden adresler bel%rlenm%"t%r. B%r%nc%l b%r%m olarak adlandırılan adres-
ler, e"%t olasılıklar kullanılarak seç%lm%"t%r. !k%nc% adımda %se bu b%r%nc%l b%r%mlerden her b%r%nden 
30’ar hane seç%lm%"t%r. Bel%rlenen haneler %se  “kadın hanes%” ve “erkek hanes%” olmak üzere %k% 
gruba ayrılmı"tır. Son adımda %se, seç%len hanelerden 15 ya" ve üzer% olan b%reyler bel%rlenm%"t%r. 
 Uygulamadak% amaç, anakütleden çek%len örneklem% a#ırlıklandırarak, anakütle parametre-
ler%n%n tahm%nler%n% elde etmekt%r. Bu amaçla, hane halkı ve b%reysel düzeyde a#ırlıklandırmalar 
yapılmı" ve 1980 gözlemden olu"an örneklem, ver% kümes%ne %l%"k%n frekans tabloları a"a#ıdak% 
g%b% özetlenm%"t%r:



 S!gara Kullanımı Erkek Kadın Toplam
 EVET   785 428 1213

 HAYIR   260 507 767

 Genel Toplam  1045 935 1980

 S!gara Kullanımı Anket! Tamamlamayan Anket! Tamamlayan       Toplam
 EVET    706   382  1088

 HAYIR    13   879  892

 Genel Toplam   719   1261  1980

 S!gara Kullanımı Kent Kır Toplam
 EVET   578 515    1093

 HAYIR   411 476    887

 Toplam   989 991   1980

 Bu noktada amaç, 1980 gözlemden olu"an örneklemden hareketle, anakütleye geç%", yapab%l-
mek ve bu geç%" sırasında örneklem a#ırlıklandırma yöntem%n% kullanmaktır. A#ırlıklandırmada 
%lk a"ama temel a#ırlıkların elde ed%lmes% %le ba"lar. Kullanılan örneklem, ver% kümes%n%n gözlem 
sayısının çok olması, sonuçları tüm tabakalar üzer%nden verme "ansını azaltmakta ve bu nedenle 
ver% kümes% %ç%n elde ed%len temel a#ırlıklar sadece “Tabaka 1” üzer%nden elde ed%len temel a#ır-
lıklar Tablo 4’ de özetlenm%"t%r.
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Tablo 1: Sigara Kullanımı-Cinsiyet Frekans Tablosu

Tablo 2: Sigara Kullanımı- Anketi Tamamlama Durumu Frekans Tablosu

Tablo 3: Sigara Kullanımı- Yerle"im Yeri Frekans Tablosu

Tablo 4. Temel A   
 

Tabaka 

no 

S

no 

( )1
gp  

( )2
gp  

( )3
gip  

( )4
gip  

( )5
gip  

Ç  A  

1 1 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 2 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 3 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0000210 1.07143E-06 933333.4827 
1 4 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 5 0.1 1.020408 0.5 0.25 5.963E-05 7.60627E-07 1314705.120 
1 6 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 7 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 8 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 9 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001193 3.04251E-06 328676.2801 
1 10 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001193 3.04251E-06 328676.2801 
1 11 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001190 3.03571E-06 329411.8174 
1 12 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 13 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0001190 1.51786E-06 658823.6348 
1 14 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0000210 5.35714E-07 1866666.965 
1 15 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0002300 2.93367E-06 340869.6198 
1 16 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0001970 2.51275E-06 397969.6068 
1 17 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.217E00-05 82169.07002 
1 18 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001230 3.13775E-06 318699.2380 
1 19 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001193 3.04251E-06 328676.2801 
1 20 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0001410 1.79847E-06 556028.4578 
1 21 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0002310 2.94643E-06 339393.9937 
1 22 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0002140 5.45918E-06 183177.5994 
1 23 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 24 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 25 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 26 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0000235 5.99490E-07 1668085.373 
1 27 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 28 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0002356 3.00510E-06 332767.4556 
1 29 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0001190 1.51786E-06 658823.6348 
1 30 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0002350 2.99745E-06 333617.0747 

 
( )1
gp

( )2
gp

( )3
gip

( )4
gip  ( )5

gip  

 

 (4

  

  

Tablo 5. çin HHCO BDCO De  

 

Tabaka 

No 
 

O  
 

1 1 1.504808 1.015 
1 2 1.504808 1.003 



 Olasılıklar çarpımı olarak elde ed%len sütun, sırasıyla pg
(1), pg

(2), pg!
(3), pg!

(4) ve pg!
(5)  sütunlarının 

çarpımı %le elde ed%lm%"t%r. Temel a#ırlıklar %se olasılıklar çarpımları sütununun ters%d%r. Temel 
a#ırlıklar b%r sonrak% a"amada hane halkı cevap oranları %le %"leme tab% tutulacaktır. Hane halkı 
cevap oranları (4) nolu e"%tl%k yardımıyla elde ed%lm%"t%r ve düzelt%lm%" HHCO ve BDCO aynı tab-
loda özetlenm%"t%r.
 
   Tabaka          Sıra No               1/Hanehalkı      1/B%reysel Düzeyde                
     No                 Cevap Oranı  cevap Oranı  
 1  1  1.504808 1.015
 1  2  1.504808 1.003
 1  3  1.504808 1.012
 1  4  1.504808 1.015
 1  5  1.504808 1.003
 1  6  1.504808 1.003
 1  7  1.504808 1.003
 1  8  1.504808 1.015
 1  9  1.504808 1.012
 1  10  1.504808 1.015
 1  11  1.504808 1.003
 1  12  1.504808 1.003
 1  13  1.504808 1.015
 1  14  1.504808 1.005
 1  15  1.504808 1.015
 1  16  1.504808 1.003
 1  17  1.504808 1.012
 1  18  1.504808 1.015
 1  19  1.504808 1.003
 1  20  1.504808 1.005
 1  21  1.504808 1.012
 1  22  1.504808 1.003

Tablo 4. Temel A   
 

Tabaka 

no 

S

no 

( )1
gp  

( )2
gp  

( )3
gip  

( )4
gip  

( )5
gip  

Ç  A  

1 1 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 2 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 3 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0000210 1.07143E-06 933333.4827 
1 4 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 5 0.1 1.020408 0.5 0.25 5.963E-05 7.60627E-07 1314705.120 
1 6 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 7 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 8 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 9 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001193 3.04251E-06 328676.2801 
1 10 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001193 3.04251E-06 328676.2801 
1 11 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001190 3.03571E-06 329411.8174 
1 12 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 13 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0001190 1.51786E-06 658823.6348 
1 14 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0000210 5.35714E-07 1866666.965 
1 15 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0002300 2.93367E-06 340869.6198 
1 16 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0001970 2.51275E-06 397969.6068 
1 17 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.217E00-05 82169.07002 
1 18 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001230 3.13775E-06 318699.2380 
1 19 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0001193 3.04251E-06 328676.2801 
1 20 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0001410 1.79847E-06 556028.4578 
1 21 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0002310 2.94643E-06 339393.9937 
1 22 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0002140 5.45918E-06 183177.5994 
1 23 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 24 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 25 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 26 0.1 1.020408 0.5 0.50 0.0000235 5.99490E-07 1668085.373 
1 27 0.1 1.020408 0.5 1.00 0.0002385 1.21700E-05 82169.07002 
1 28 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0002356 3.00510E-06 332767.4556 
1 29 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0001190 1.51786E-06 658823.6348 
1 30 0.1 1.020408 0.5 0.25 0.0002350 2.99745E-06 333617.0747 
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Tablo 4: Temel A#ırlıklar (Tabaka 1)



Tabaka             Sıra No               1/Hanehalkı      1/B%reysel Düzeyde                
     No                 Cevap Oranı  cevap Oranı 
 1  23  1.504808 1.015
 1  24  1.504808 1.015
 1  25  1.504808 1.015
 1  26  1.504808 1.005
 1  27  1.504808 1.003
 1  28  1.504808 1.015
 1  29  1.504808 1.015
 1  30  1.504808 1.003

 Tüm tabakalar üzer%nden sonuçlar de#erlend%r%ld%#%nde, 1/HHCO’larının 3 de#er%n% a"madı-
#ı görülmü"tür. B%reysel düzeyde cevap oranları, yerle"%m yer% (kent/kır), anket%n cevaplanma 
durumu (cevaplanan/cevaplanmayan), c%ns%yet (kadın/erkek) ve s%gara %çme durumu (%çen/%ç-
meyen) olmak üzere sek%z kategor%de ayarlama yapılmı", 66 tabakanın her b%r%ne 30’ar gözlem 
de#er% üzer%nden da#ıtılmı"tır. Tablo 5.’de ver%len 1/HHCO ve 1/BDCO de#erler%, tablo 1’%n göz-
lemler% %ç%n örneklem de#erler%n%n çarpılaca#ı düzeltme faktörler%n% göstermekte ve bu de#erler 
yardımıyla örneklem a#ırlıklandırılmaktadır.
 Kullanılan yöntem%n ba"arısı, e"%tl%k (7) de ver%len çarpımsal etk% de#er% %le de#erlend%r%lmek-
ted%r. A#ırlıklandırmanın varyansı ve a#ırlıkların ortalaması kullanılarak, etk% de#er%  Meƒƒw=1.604   
olarak elde ed%lm%"t%r. Bunun anlamı, beklenen en yüksek etk% de#er%n%n “2” oldu#u dü"ünülürse 
hesaplanan a#ırlıklarda herhang% b%r uç de#er olmadı#ı ve hesaplamalarda herhang% b%r düzelt-
meye %ht%yaç kalmadı#ıdır. Buradan hareketle 1980 gözlemden olu"an örneklem%n, anakütle %ç%n 
elde ed%len a#ırlıklandırılmı", b%r ba"ka dey%"le gen%"let%lm%" frekans tabloları sırasıyla a"a#ıdak% 
g%b% elde ed%l%r.

 S!gara Kullanımı Erkek  Kadın  Toplam
 EVET   11.653.149 10.532.671 22.185.820

 HAYIR   13.478.194 14.619.423 28.097.617

 Genel Toplam  25.131.343 25.152.094 50.283.437

 S!gara Kullanımı Anket! Tamamlamayan  Anket! Tamamlayan Toplam
 EVET    9.139.403          13.787.757  22.927.160

 HAYIR    2.987.536          24.368.741  27.356.277

 Genel Toplam   12.126.939          38.156.498  50.283.437

 S!gara Kullanımı Kent  Kır  Toplam
 EVET   12.952.635 12.997.981 25.950.616

 HAYIR   12.705.316 11.627505 24.332.821

 Toplam   25.657.951 24.625.486 50.283.437

Meral Yay

Tablo 5: Tabaka 1 !çin 1/HHCO, 1/BDCO De#erleri

Tablo 6: Sigara Kullanımı - Cinsiyet A#ırlıklandırılmı" Frekans Tablosu

Tablo 7: Sigara Kullanımı - Anketi Tamamlama A#ırlıklandırılmı" Frekans Tablosu

Tablo 8: Sigara Kullanımı - Cinsiyet A#ırlıklandırılmı" Frekans Tablosu



Tablolarda 66 tabaka ve her tabaka %ç%nde 30 gözlem üzer%nden a#ırlıklandırmalar yapılmı" ve 
s%gara kullanımı açısından frekans tabloları düzenlenm%"t%r. Kullanılan a#ırlıklandırma yöntem% 
yardımıyla elde ed%len parametre tahm%nler% göz önünde bulundurularak, sa#lı#ı tehd%t eden 
“s%gara kullanımı” rakamlarına bakılarak alınacak önlemler%n ya da yapılacak uyarıların d%kkate 
alınaca#ı üm%t ed%lmekted%r. 

 Örneklem a#ırlıklandırması, ba"arılı b%r örnekleme yöntem%n%n seç%m%n% de beraber%nde get%-
r%r. !ncelenen anakütlen%n yapısına uygun olan örnekleme yöntem%n% do#ru seçen b%r ara"tırma-
cı, anakütle parametreler%n%n tahm%n%nde kullanılacak a#ırlıklandırılmı" örneklem%n anal%z%n% 
de ba"arı %le tamamlama "ansına sah%p olur. Uygulamada örneklem de#er% %le anakütle paramet-
res%n%n aynı çıkması beklenemez, ancak arzu ed%len a#ırlıklandırılmı" örneklem de#er%, anakütle 
parametres% arasındak% farkın mümkün oldu#u kadar az olmasıdır. Uygulamada özell%kle hane 
halkı ara"tırmalarında kullanılan a#ırlıklandırma yöntem%, örneklemen%n temel kurallarını da 
%y% b%r "ek%lde özümsemeye dayanmaktadır.
 Bu çalı"mada, anakütleden %k% a"amalı tabakalı küme örneklemes% yoluyla seç%len 1980 b%-
r%ml%k örneklem yardımıyla a#ırlıklandırma yapılmı"tır. C%ns%yet üzer%nden yapılan de#erlend%r-
me sonuçlarına göre, 15 ya" ve üzer% 50.283.437 k%"%den %50 s% kadın, %50 s% erkekt%r ve kadınla-
rın %42’s%, erkekler%n %se %46’sı s%gara kullanmaktadır. Bu sonuç, erkekler%n kadınlardan daha 
fazla s%gara kullandı#ı gerçe#%n% ortaya koymaktadır. Anket% tamamlama açısından yapılan a#ır-
lıklandırma sonuçlarına göre, anket% tamamlamayanların %75’% s%gara kullanırken, tamamla-
yanların %se % 36’sı s%gara kullanmaktadır. Bu sonuç s%gara kullananların anket% cevaplamaktan 
çek%nd%#% sonucunu ortaya koymaktadır. Son olarak yerle"%m yer% açısından yapılan de#erlen-
d%rmeye göre, kentte ya"ayanların %50’s% s%gara kullanırken, kırda ya"ayanların %53’ü bu kötü 
alı"anlı#ı devam ett%rd%#% görülmekted%r. Buna göre, kır yerle"%m bölges%nde s%gara kullanımının 
kente oranla daha fazla oldu#u göze çarpmaktadır. Tüm de#erlend%rmeler göz önünde bulun-
duruldu#unda, s%garayı bırakma konusunda yapılacak b%l%nçlend%rme çabalarının ve alınacak 
önlemler%n c%dd%yet% önemle vurgulanmaktadır. 

B!nder, D. A.,  Theberge, A.; Canad%an Journal of Stat%st%cs, Est%mat%g the Var%ance of  Rak%ng-
Rat%o Est%mators, Vol. 16, p. 47-55, 1988.

Champagne, M., J., Ravel, A., Da!gnault, D.; Journal of Food Protect%on, A Compar%son of 
Sample We%ght and Culture Methods for the Detect%on of Salmonella %n P%g Feces, Vol. 68, p, 1073-
1076, 2005.

Dev!lle, J. C., Sarndal, C. E.; Journal of the Amer%can Stat%st%cal Assoc%at%on, Cal%brat%on 
Est%mators %n Survey Sampl%ng, Vol.87, p. 376-382, 1992.

Korn, E.L., Graubard, B. I.;The Amer%can Stat%st%c%an, Examples of D%&er%ng We%ghted and 
Unwe%ghted Est%mates from Sample Survey, Vol. 49, p.291-295, 1995.

Pfe'erman, D.; Stat. Methods Med. Res., The Use Of Sampl%ng We%ghts for Survey Data 
Analys%s, Vol. 5., p. 239-261, 1996.
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Analys%s, Vol. 23, p. 230-57, 1994.
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 18. yüzyıl %ç%nde Avrupa’da artan para rezervler% ve buna ba#lı olarak kurulan mahall% ban-
kalar, t%car% hayatın canlanmasına neden olmu"tur. Artan üret%m ve tüket%m olanakları, Sanay% 
Devr%m%yle b%rl%kte ekonom%, ula"ım ve %let%"%m alanlarında yen% d%nam%kler%n%n hayata geç%r%l-
mes%n% sa#lamı"tır. 20. yüzyıla g%rerken meydana gelen bu hızlı de#%"%m, küresel b%r karga"a orta-
mı ve kontrolsüz toplumsal yapıları da beraber%nde get%rm%"t%r. Aydınlanma dönem%n%n dü"ünce 
s%stem%nden do#an ve gelenekselc%l%#%n hak%m oldu#u bu yen% dünya düzen%ne kar"ı çıkan mo-
dern%zm ve II. Dünya Sava"ı’ndan sonra modern%zm’e tepk% olarak ortaya atılan postmodern%zm, 
protest anlayı"larıyla sanatı ve özell%kle de graf%k tasarımın görsel d%l%n% etk%lem%"lerd%r.

Üretim ili"kileri, ekonomi, ileti"im, yeni dünya düzeni,  grafik tasarım.

 The %ncreas%ng volume of cash reserves %n the 18th century’s Europe, accompan%ed by local 
banks wh%ch came %nto be%ng %n parallel to that development, has g%ven a s%gn%f%cant momen-
tum to an accelarat%on %n bus%ness l%fe. The grow%ng product%on and consumpt%on opportun%t%es 
comb%ned w%th the %ndustr%al revolut%on have %ntroduced new dynam%cs %nto the spheres of eco-
nomy, transportat%on and commun%cat%on. Th%s rap%d change exper%enced at the turn of the 20th 
Century has also g%ven b%rth to a global mess and uncontrolled soc%al structures. Modern%sm, a 
movement born from the system of thought of the Age of Enl%ghtenment and launched aga%nst 
th%s new world order dom%nated by trad%t%onal%sm, and postmodern%sm launched %n react%on 
to modern%sm after the World War II have both had s%gn%f%cant %mpacts on arts, part%cularly on 
v%sual language of graph%c des%gn, by reason of the%r protest-or%ented approach.

 Relations of production, economy, communications, new world order, graphic de-
sign.

 16. yüzyılda Avrupa’dak% hızlı nüfus artı"ı, kentlere göç, orta Amer%ka’dak% altınların Avrupa’ya 
ta"ınması, 1750 tar%h%nde H%nd%stan’da Fransızları yenen !ng%l%zler%n Babür !mparatorlu#u’nun 
ola#anüstü haz%neler%n% !ng%ltere’ye ta"ıması, Avrupa ülkeler%n%n sömürdükler% ülkelerden ge-
t%rd%kler% mallar ve orta sınıfın zeng%nle"mes%, 18. yüzyılın ortalarına do#ru para tedavüller%n%n 
artmasını sa#lamı"tır. Buna ba#lı olarak önce !ng%ltere’de daha sonra Avrupa genel%nde l%k%t para 
rezervler%n% sermayeye çev%rmek %steyen k%"%ler arasında aracılık fonks%yonunu yer%ne get%ren
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özel bankalar kurulmu"tur. Bu kapsamda olu"an mahall% bankalar mevduat kabul ed%yorlar, 
banknot basıyorlar ve t%car% senetler kırıyorlardı. Böylece modern banka s%stem%n%n %lk temeller% 
atılmı" oluyordu.1 Bankaların para hareketler%ne dah%l olması, yatırımcıların daha çok üret%m 
yapmasına ve ekonom%k alanların daha çok canlanmasına yol açmı"tır. 
 Sanay% Devr%m%yle b%rl%kte para sermaye p%yasası gen%"lem%" ve büyük ölçüde de de#%"%me 
u#ramı"tır. Toplumun prekap%tal%st tabakalarından (toprak sah%pler%, tüccarlar, zanaatkârlar, 
devlet memurları) yükselen para sermaye taleb%n%n yanı sıra b%zzat kap%tal%st üret%m%n mekan%z-
masının sonucu olan b%r para arz taleb% görülmü"tür.2 Ayrıca, dem%ryolları ve buharlı gem% yapı-
mı g%b% teknoloj%k gel%"meler, sermaye ve ula"ım olanaklarına büyük kolaylıklar ve hız get%r%rken,  
t%caret%n uluslararası yapılmasına da olanak tanımı"tır. Bu noktada Fredr%c Jameson, teknoloj% 
ve sermaye %l%"k%s%n% Marks%st görü" çerçeves%nde bet%mlerken, teknoloj% kend% ba"ına asl% b%r 
neden de#%l, sermaye gel%"%m%n%n sonucu oldu#unu bel%rt%r. Bu nedenle sermaye dah%l%nde çe"%tl% 
mak%ne gücü ku"aklarını, çe"%tl% teknoloj%k devr%m a"amalarını b%rb%r%nden ayırmanın yer%nde 
olaca#ını savunur.3 
 Güç teknoloj%s%ndek% motorlu mak%neler%n mak%neler tarafından üret%m% teknoloj%k temel-
l% devr%mler, bütün olarak teknoloj%dek% devr%mler%n bel%rley%c% neden% olarak ortaya çıkmı"tır. 
1848’den sonra buharlı motorların mak%ne %le üret%lmes%, 1890’lardan sonra elektr%kl% ve yanma-
lı motorların mak%ne %le üret%lmes%, 1940’lardan sonra ve günümüze dek elektron%k ve nükleer 
enerj%l% c%hazların mak%ne %le üret%lmes%, 19.yüzyıl kap%tal%st üret%m tarzı tarafından meydana ge-
t%r%len üç genel teknoloj% devr%mler%d%r.4 
 Sermaye olanakları, teknoloj%k gel%"meler, para rezervler%ndek% artı" ve ula"ım olanaklarının 
artması, b%rb%r% ardına üret%len yen% ürünler%n daha fazla %nsan k%tleler%ne ula"tırılmasına %mkan 
tanımı" ve tüket%me dayalı toplum yapısının %lk temeller% atılmı"tır.
 Bütün bu gel%"meler%n uygulanmasında, yönlend%r%lmes%nde, %let%lmes%nde kullanılan yön-
temler, genell%kle aydınlanma dü"ünces% çerçeves%nde olu"an modern%zm%n rasyonel anlayı"ıyla 
hayata geç%r%lm%"t%r.

 Modernl%k projes%, 18. Yüzyılda b%l%m ahlâk ve sanatın b%rb%r%nden ayrılmasını öngörüyordu. 
Nesnel b%l%m, evrensel ahlâk ve yasanın yanı sıra ayrıca, sanatın özerkl%#%n% gel%"t%rme dü"ünces% 
de %çer%yordu. Kant’ın ba"ını çekt%#% aydınlanma f%lozofları tarafından %ler% atılan bu proje aynı 
zamanda b%l%m, ahlâk, yasa ve sanatın kend% potans%yeller%n% süre gelen (Bell% guruplara h%tap 
eden) uygulamalarından kurtarma n%yet%ndeyd%. Bu proje, 20.yüzyılının %lk çeyre#%ne kadar ge-
nell%kle ben%msenm%"t%r. Ancak daha sonra de#%"en ekonom%k, sosyal ve kültürel d%nam%kler%n 
etk%s%yle de yo#un ele"t%r%lere hedef olmu"tur. 

 19. yüzyıla gelene kadar sanat %ç%n sanat kavramı söz konusu olmamı"tır. Endüstr% Devr%m%n-
den önce %nsanların meydana get%rd%#% b%ç%m ve görüntüler%n güzell%#% sürekl% olarak toplumdak% 
%"levler%yle ba#lantılı olmu", sanat ve ya"am b%r bütün olarak ele alınmı"tır. Endüstr% Devr%m%n%n 
get%rd%#% toplumsal gel%"me %le ya"am standartları de#%"m%", mak%na ça#ı, el sanatlarını sosyal 
yönden kopararak %nsanın madd% ya"amıyla manev% gereks%nmeler% arasında farklılıklar olu"tur-
mu"tur. Tasarım sanatları, m%mar%, ürün tasarımı, %ç mekan tasarımı ve graf%k tasarım bu soruna 
çözüm olmak %ç%n %nsanın do#al çevres%yle olan b%rl%#%n% yen%den kurma çabalarının sonucu ola-
rak ortaya çıkmı"tır.5  

1 Ernest Mandel, 
2 Mandel, a.g.e., s. 373.
3 Lyortad, Jameson, Habermas, Posrmodernizm, Kıyı Yayınları, !stanbul, 1990, s. 92.
4 Lyortad, Jameson, Habermas, a.g.e., s. 93.
5 Dilek Bekta", Ça#da" Grafik Tasarımının Geli"imi, Yapı Kredi Yayınları, !stanbul, 1992, s. 9.



 20. yüzyılın %lk y%rm% yılı %nsan ya"amının tüm alanlarında büyük de#%"%kl%klere yol açmı"tır. 
I. Dünya Sava"ı sırasında sosyal, pol%t%k kültürel ve ekonom%k ya"am büyük kr%zlere ve çıkmazla-
ra g%rm%"; Avrupa’da monar"%, yer%n% demokras%, sosyal%zm ve Rus komün%zm%ne bırakmı"tır. Mo-
torlu ta"ıtların gel%"mes% ve uça#ın bulunması g%b% ta"ımacılıkta yen% de#%"%me neden olan tekno-
loj%k ve b%l%msel %lerlemeler,  t%caret ve endüstr%n%n yapısını de#%"t%rm%"t%r. Bu karga"a ortamında 
Avrupa’nın yozla"masına, gelenek ve sosyal düzen%ne kar"ı çıkan sanat hareketler% meydana gel-
m%"t%r. Mevcut sanat ve tasarım ortamını tamamen de#%"t%ren bu hareketler%n %fade aracı graf%k 
tasarım ve t%pograf% olmu"tur. Bunun yanı sıra modern sanat hareketler%n%n bazıları, fauv%z%m 
ve Alman dı"a vurumculu#u graf%k tasarıma etk% etmekle beraber küb%zm, dada, sürreal%zm, de 
st%jl, süpermat%zm ve konstrükt%v%zm, graf%k d%l%n b%ç%m%n% ve ça#ımızdak% görsel %let%"%m% do#ru-
dan etk%lem%"lerd%r.6 Bu ba#lamda, 20. yüzyılın %lk çeyre#%nden sonra etk%n b%r "ek%lde kullanılan 
graf%k tasarım, %let%"%m olanaklarının artmasıyla hız kazanan ürün reklamlarında gen%" tüket%c% 
k%tleler% olu"turmak %ç%n kullanılmı", hem reklamcılık sektörüne hem de t%car% hayata daha fazla 
canlılık get%rm%"t%r. Ernest Mandel 1934’de reklamcılı#ın f%nansmanı hakkındak% saptamasında, 
büyük ma#azaların sanay% %"letmeler%nden çok yüklü m%ktarda reklam parası aldıklarını söyle-
m%"t%r.7 
 Adorno ve Horkhe%mer’a göre, reklamcılı#ın toplumsal b%r %"lev% vardır. Tüket%c%y% pazar ko-
nusunda b%lg%lend%r%r, seç%m% kolayla"tırır ve tanınmayan fakat ver%ml% b%r üret%c%n%n pazarda yer 
alab%lmes%n% sa#lar. Reklam, zaman kayıp ett%rmez aks%ne kazandırır. S%stem% kontrol edenler 
reklamların arkasına saklanır. Reklam damgasını ta"ımayan her ürün ekonom%k olarak "üphel%-
d%r. Reklamcılık ve kültür endüstr%s%, tekn%k ve ekonom% olarak %ç %çe geçm%"t%r. Her %k%s% de aynı 
üründe pek çok farklı yerde görüleb%lmekte ve aynı "ey%n mekan%k tekrarı b%r propaganda sloganı 
%"lev% görmekted%r.8 

 En etk%n b%r "ek%lde 18. yüzyılda ortaya atılan modernl%k projes%, 20. yüzyılın %lk çeyre#%ne 
kadar %nsan ya"amı standartlarını yükseltmek %ç%n dü"ünülmü", (ahlâk, yargı, sosyal, ekonom%, 
pol%t%ka, sanat) o dönem%n "artlarına göre en mükemmel projelerden b%r%yd%. Ancak, özell%kle 
Avrupa’nın karı"ması ve sonrasındak% dönem%n f%lozofları tarafından modernl%k projes%ne yava" 
yava" ele"t%r%ler yönelt%lmeye ba"lamı"tır. Oysa bu proje, %nsanlar arasındak% d%n, kültür, ırk g%b% 
farklılıkların de#%l benzerl%kler%n pe"%ndeyd%. Dünyanın b%r bütün olarak ve ku"kusuz ussal te-
meller üzer%nde yen%den yapılandırılmasını ön görüyordu.9 
 3 $ubat 1923’te Frankfurt Ün%vers%tes%ne ba#lı olarak, toplumsal ara"tırmalar adıyla kurulan 
Frankfurt Okulu’na daha sonradan üye olan Teodor W. Adorno ve Frankfurt Okulu’nun dü"ünsel 
anlamda kurucularından olan Max Horkhe%mer’%n beraberce kaleme aldıkları “Aydınlanmanın 
D%yalekt%#%” yapıtı modern%zme kar"ı en a#ır ele"t%r%ler% yapan, hatta bazen acımasız olan yapıt-
lardan b%r%d%r. Aydınlanmanın kend% %dealler%ne %hanet%, Adorno ve Horkhe%mer’%n “Aydınlanma-
nın D%yalekt%#%” yapıtının ana temasıdır. Frankfurt okulunun en güçlü temalarından b%r% aydın-
lanmayı yen% ba"tan yazmasıdır. Bunun temel%nde %se aydınlanmanın ula"tı#ı sonuçlar vardır. 
Frankfurt okuluna göre, aydınlanmanın vardı#ı sonuç kend% kend%n% %mhadır ve bunun %k% ana 
neden% vardır. Bunlardan b%r%nc%s%, aydınlanmanın akla get%rd%#% noktada b%rey%n s%l%n%"%d%r. Ak-
lın yalnızca amaçlara ula"mak %ç%n kullanılan araçlarla tanımlanır olması yen% b%r egemenl%k 
b%ç%m% meydana get%rm%"t%r. Tümel%n akıl yoluyla t%kel üzer%ndek% egemenl%#%, artık tümel aklın 
sanattak% gerçekle"mes% g%b% görülmekted%r. B%reye yapılan bu dayatma, gerçekle"m%" evrensel 
akıl olarak algılanmakta ve b%rey%n toplumsal %"bölümündek% konumu, böylel%kle sürekl% olarak 
yen%den üret%lmekted%r.

6 Bekta", a.g.e., s. 39.
7 Mandel, a.g.e., s. 327.
8 Besim F. Dellalo#lu, Cogito, Sayı:36, Yapı Kredi Yayınları, !stanbul, 2003, s. 27, 28.
9 Yalçın Sadak, http://mimozi.marmara.edu.tr (18.12.2011).



 !k%nc% neden %se, aydınlanmanın özne %le do#ayı b%rb%r%nden kes%n ç%zg%lerle ayırmasıdır. M%t, 
%nsanı do#aya tab% kılarken; aydınlanma, do#ayı %nsana tab% kılmı"tır. Bu mutlak ayrım, %nsanın 
%ç%nde var oldu#u do#ayı kend%s%ne tamamen dı"sal b%r ö#e olarak algılanmasına yol açmı"; bu 
da do#anın %nsan %ç%n "eyle"mes%ne neden olmu"tur.10 
 Adorno’nun aydınlanma projes%yle ve Kant’la hem f%k%r oldu#u konu %se, sanatın özerkl%#% 
konusudur. Adorno, sanatın varlık alanını, toplumsal gerçekç%l%#%n tümüyle dı"ında bulunan 
ba"ka "ey olarak bel%rler. Böylece sanatın toplum gerçe#%ne do#rudan müdahales% korunmu" 
olur. Bu anlayı", Adorno’ya model dü"ünces%n% sanatta örnekleme olana#a ver%r. Sanat, mümkün 
uzla"maların model%d%r.11 
 Modern%zm%n en ünlü savunucularından olan Habermas’a göre klas%kler%n ant%k dünyaya at-
fett%kler% büyü, %lk defa Fransız aydınlanmasının %dealler%yle çözüldü. Özell%kle, ant%k ça#lara 
bakarak modern olma f%kr%, modern b%l%m%n es%nlend%#% b%lg%n%n sonsuz %lerley%"% ve toplumsal 
ahlâ'k% %y%le"men%n sonsuz artı"ı, %nançlarıyla de#%"%me u#radı. Bu de#%"%m%n ortaya çıkmasıyla 
b%rl%kte ba"ka b%r modern%st b%l%nç serg%lend%. Romant%k modern%st klas%kç%ler%n ant%k f%k%rler%ne 
kar"ı çıkmaya çalı"tı. Yen% b%r tar%hsel dönem arayı"ına g%rd% ve onu %dealle"t%r%lm%" orta ça#da 
buldu. Ancak, 19. yüzyılın ba"larında kabul ed%len bu yen%ça# sab%t b%r %deal olarak kalmadı. 19. 
yüzyıl boyunca bu romant%k ruhtan kend%n% bütün bel%rl% tar%hsel ba#lardan kurtaran rad%kal 
b%r modernl%k b%l%nc% do#du. Bu en yen% modern%zm, bas%tçe gelecek ve "%md% arasında soyut b%r 
kar"ılık kurar. B%zler de hâlâ, %lk kez 19. yüzyılın ortalarında gel%"en bu türden b%r estet%k moder-
n%zm%n ça#ındayız.12 
 Jameson, Modern%zm ve Postmodern%zm’% kar"ıla"tırdı#ı b%r görü"ünde "öyle d%yordu: 
“Postmodern%zm’% olu"turan özell%kler%n tümü, esk% Modern%zm’%n özell%kler%yle özde" ve ardıl 
olsalar b%le, k% bence olmadıkları açıktır ama bunu ortaya koymak %ç%n Modern%zm’%n tahl%l%n% 
daha da uzun tutmamız gerek%r. Gene de bu %k% olgu, Postmodern%zm’%n geç sermaye %kt%sad% ça-
#ında sah%p oldu#u çok farklı konum ve bunun ötes%nde, ça#da" toplumda b%zzat kültür alanının 
geç%rd%#% dönü"üm dolayısıyla, anlamları ve toplumsal %"levler% açısından b%rb%r%nden tamamen 
ayrı olurlardı.”13  

 G%derek artan b%r dev%r hızıyla (g%ys%den uça#a kadar) sürekl% olarak daha yen% görünümlü 
mal ku"akları üretme yolundak% çılgın %kt%sad% zorunluluk, estet%k yen%l%k ve deneylerle günden 
güne daha asl% b%r %"lev ve konum kazanmı"tır.14  
 Postmodern’e %l%"k%n teor%ler%n en ünlü %sm% Dan%el Bell, sık sık tüket%c%, medya, enformas-
yon, elektron%k %ler% teknoloj%k toplumları d%ye de adlandırılan, yepyen% b%r toplum t%p%n%n gel%p 
yerle"mekte oldu#unu söylem%"t%r. Söz konusu bu yen% toplumsal olu"umun, artık klas%k kap%ta-
l%zm%n yasalarına, yen% endüstr%yel üret%m%n öncel%#%ne ve sınıf mücadeles%n%n her yerde mevcut 
olmasına göre %"lemed%#% açıkça görülmekted%r.15 
 II. Dünya Sava"ı’ndan sonra dünyanın yen%den yapılanması, Amer%ka ve Avrupa ba"ta olmak 
üzere gel%"en ekonom%k ve teknoloj%k yapının meydana get%rd%#% tüket%me dayalı popüler kültür 
anlayı"ını da beraber%nde get%rd%. Özell%kle, reklamcıların küresel %let%"%m olanaklarını kullana-
rak yaygınla"tırdı#ı bu kültürün %çselle"t%rd%#% özent%, %rrasyonel tutum, kuralsızlık, kaos g%b% alı-
"ılmadık olgular karakter%st%k b%r hayat tarzı olu"turdu. 
 Geçm%" kültür de#erler%n%n unutulmaya yüz tuttu#u bu dönemlerde, önce m%mar% tasarımda 
ba"layıp g%derek tüm sanat dallarını %çer%s%ne alan ve modern hareket%n gelenekselc%l%#%n% red-
deden tavrına kar"ı çıkı" g%b% görünen b%r geçm%"e e#%l%m ba"ladı. Bu geçm%"e e#%l%m, esk% üslup 

10 Dellalo#lu, a.g.e., s. 36.
11 Besim F. Dellalo#lu, Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, Ba#lam yayınları, !stanbul 2003, s. 51.
12 Lyortad, Jameson, Habermas, a.g.e., s. 32.
13 Lyortad, Jameson, Habermas, a.g.e., s. 63, 64.
14 Lyortad, Jameson, Habermas, a.g.e., s. 63.
15 Bekta", a.g.e., s. 230.



ve akımların kullandı#ı malzemeler% alarak yen% anlatımlar olu"turma amacındaydı. Postmoder-
n%zm olarak adlandırılan bu tasarım e#%l%m%, graf%kte %lk önceler% !sv%çre st%l%nde çalı"an ve bu 
st%l%n b%ç%msel d%l%n% gel%"t%rmek %steyen k%"%ler%n çalı"malarında ortaya çıktı. Temel felsefes% ve 
ortak b%r ç%zg%s% olmayan bu yakla"ım, sanata ve graf%k tasarıma yen% b%r b%ç%m ve hareket çe"%tl%-
l%#% kazandırdı. Anlatım b%ç%m%, bazen son derece k%"%sel olurken, enformasyon genell%kle görsel 
anlatım katmanları arasına yerle"t%r%lmekte, bu durumda da konuyu ayrıca açıklayan ba#lamsal 
yorum ve ek dü"üncelere %ht%yaç duyulmaktadır. !fade b%ç%m% bazen kı"kırtıcı ve küstah b%r b%ç%m 
aldı#ı g%b% bazen de son derece duyarlı olab%l%yordu. Bu yen% yakla"ım, duygu ve hayal gücünü 
yüreklend%ren "ok etk%s% yapmayı amaçlayan b%reysel b%r tutum %çer%s%ndeyd%.16 
 Postmodern%zm’%n kullandı#ı yöntem, d%l ve eklet%zm’d%r. Eklekt%k bütün ögeler%n toplamın-
dan %barett%r; bütünlü#ü olu"turan ögeler b%rb%r%ne eklenm%"t%r. Ögeler arasındak% %l%"k% yan ya-
nalık %l%"k%s%d%r. Bel%rley%c% olan her öge b%rba"ınalı#ını korur: Bulundukları yere a%t olmama du-
rumundadır. B%z% sürekl% olarak asıl d%z%s%ne ger% götürür.17 
 Postmodern%zm, genelde teknoloj%k %lerlemeyle paralel b%r yol ç%zd%. Ekonom%ye dayanan üre-
t%m %l%"k%ler%n%n meydana get%rd%#% toplumsal yapının %fadesel ba#lamda sanata yansıyan dolaylı 
etk%s%yle de yen% b%r %fadesel ve görsel d%l olu"turdu.

 Ant%k ça#lardan ba"layarak günümüze kadar geçen süreçte sosyal, kültürel ve ekonom%k 
gel%"meler, çe"%tl% dönemsel d%nam%kler%n etk%s%yle yen% gel%"melere yol açmı"tır. Özell%kle 16. 
yüzyıldan %t%baren Avrupa’da ba"layan hızlı nüfus artı"ı, tarımsal gel%"meler, sömürgec%l%k, Ay-
dınlanma Ça#ı’nda, b%lg%n%n b%l%m ve akıl yoluyla %n"a ed%lme b%l%nc% ve Fransız !ht%lal’% g%b% gel%"-
meler%n b%r sonucu olarak ortaya çıkan sanay% devr%m%, I. ve II. dünya sava"ları, dünya tar%h%nde 
öneml% b%r yere sah%pt%rler. Bu dönemlerde gel%"t%r%len yen% %catlar, %let%"%m ve ula"ım olanak-
larının artması, I. Dünya Sava"ı’na kar"ı olu"an tepk%ler ve II. Dünya Sava"ı’ndan sonra artan 
sermaye b%r%k%m%ne ba#lı olarak üret%m ve tüket%m döngüsünün meydana get%rd%#% b%lg%lend%rme 
%ht%yacı, yen% %let%"%m yöntemler% gel%"t%r%lmes%ne neden olmu"tur. 
 B%lg% %let%m%, I. Dünya Sava"ı sırasında Aydınlanma Ça#ı’nın dü"ünce yapısıyla evr%mle"en 
modernl%k projes% ı"ı#ında rasyonel temeller üzer%nden aktarılırken, II. Dünya Sava"ı’ndan sonra 
modern%zme tepk% olarak do#an postmodern sanat adı altında %rrasyonel olarak aktarılmı"tır. 
Modern%st ve Postmodern%st dü"ünceler%n görselle"t%r%lmes%nde kullanılan en öneml% alan %se 
graf%k tasarım olmu" ve bu akımların o dönemler %ç%n sıra dı"ı olarak algılanan %fade d%l%nden 
etk%lenen sanatçılar graf%k tasarıma yen% b%r yön verm%"t%r. 
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1. M%mar S%nan Güzel Sanatlar Ün%vers%tes% Sosyal B%l%mler Derg%s% altı ayda b%r yayımlanan hakeml% b%r 
derg%d%r. 
2. Derg%de yayınlanmak üzere gönder%len yazılar daha önce yayınlanmamı", b%l%msel n%tel%kte özgün ma-
kale, ara"tırma, %nceleme, saha derleme yazıları, çev%r%, k%tap tanıtımı/ele"t%r%s% olmalıdır. 
3. Derg%de yayınlanan yazıların b%l%m ve d%l bakımından sorumlulu#u yazarlarına a%tt%r. Derg%de yazım 
tutarlılı#ı sa#lamak %ç%n Türk D%l Kurumu’nun yayınladı#ı Yazım Kılavuzu’nun son baskısının esas alınması 
tavs%ye ed%l%r. 
4. Derg%ye gönder%len yazılar Türkçe, !ng%l%zce, Fransızca, Almanca, Rusça yazılab%l%r. Türk%ye’de yayınla-
nan b%r derg% oldu#u %ç%n yazının Türkçe olması terc%h sebeb%d%r. 
5. Derg%ye gönder%len yazılar, yayın kurulu tarafından %ncelend%kten sonra, konunun uzmanı üç hakem 
tarafından de#erlend%r%l%r, raporların olumlu gelmes% hâl%nde yayımlanır. Yayım kararının alınmasından 
sonra yazının yayımlanaca#ı yazar(lar)a b%ld%r%l%r. 
6. Derg%ye gönder%len çalı"malar dört kopya hâl%nde (üç kopyasında yazar(lar)ın adı, soyadı ve d%#er k%"%-
sel b%lg%ler% bulunmayacak "ek%lde) yazılı met%n olarak hazırlanmalıdır. Yazılı met%nler v%rüs taramasından 
geç%r%lm%" yen% b%r d%sket/CD ve yazar(lar)ın çalı"tıkları kurum(lar), bölüm(ler), ve anab%l%m dal(lar)ı bel%rt%l-
m%", kısa özgeçm%"ler%n%n ve %rt%bat sa#lamak %ç%n kullanılab%lecek telefon, faks, elektron%k posta adres%n%n 
yer aldı#ı %mzalı b%r d%lekçe %le b%rl%kte, derg% yazı"ma adres%ne ve derg%n%n elektron%k posta adres%ne gön-
der%lmel%d%r. D%lekçede, gönder%len çalı"maların ba"ka b%r yerde yayımlanmamı" veya yayımlanmak üzere 
gönder%lmem%" oldu#u bel%rt%lmel%d%r. Tezlerden veya kongre, sempozyum, panel b%ld%r%ler%nden üret%len 
makalaler%n bu durumu met%nde b%r açıklama notuyla bel%rt%lmel%d%r. 
7. Türkçe özgün makaleler %ç%n özet yapılan d%lde ba"lık ve Abstract, Resume, Zusammenfassung ba"-
lıkları altında 100 kel%mey% geçmeyen !ng%l%zce, Fransızca, Almanca d%ller%nden b%r%nde özet ver%lmel%d%r. 
(Önce makalen%n Türkçe ba"lı#ı ve Türkçe özet% 100 kel%mey% geçmeyecek "ek%lde ver%lmel%d%r. Sonra makale 
d%l%nde 3-5 tane anahtar kel%meler ver%lmel%d%r. Bunların altına çev%r% ba"lık, özet ve anahtar kel%meler ek-
lenmel%d%r.)  
8. Yayına kabul ed%lmeyen çalı"malar yazar(lar)a %ade ed%lmez. 
9. Yazar(lar)a, kend% yazısının yayınlandı#ı derg%den 2 nüsha ver%l%r.
10. Görsel unsur kullanan makaleler%n foto#raf ve ç%z%mler% 300 dp% çözünürlükte ayrı b%r dosyada, gerek%-
yorsa ayrı b%r CD’de tesl%m ed%lmel%d%r. 

1. Yazılar IBM ve uyumlu b%lg%sayarlarda W%ndows Word programıyla, normal met%n %ç%n T%mes veya T%mes 
New Roman karakter% 12 puntoyla, 1,5 satır aralı#ıyla yazılmı" olmalıdır. 
2. Yazıların uzunlu#u konusunda sınırlama olmasa da yazının tek sayıda yayımlanab%lmes% %ç%n kaynak-
çayla b%rl%kte 25 sayfayı geçmemes% tavs%ye ed%l%r. 
3. Met%nde "ek%l, tablo, res%m vb. Kullanılacaksa met%n %ç%nde %lg%l% yere, met%nle arasında üstten ve alt-
tan b%rer aralık bırakılmak suret%yle yerle"t%r%lmel%d%r. Mümkün oldu#u kadar b%lg%sayar aracılı#ıyla hazır-
lanmı" "ek%ller kullanılmalı, tarayıcıyla en az 300 dp% çözünürlükte t%& veya jpg "ekl%nde taranmı" olarak 
metne yerle"t%r%lmel%d%r. $ek%ller b%rb%r%n% %zleyerek numaralandırılmalıdır. Her "ekl%n altına numarası %le 
b%rl%kte kısa b%r açıklama, ortalanmı" olarak yazılmalıdır. 
4. D%pnotlar sayfa altına numaralandırılarak ver%lmel%d%r. D%pnotlarda k%taplar %ç%n b%bl%yograf%k künye 
sırası (büyük küçük harf durumuna d%kkat ed%lerek) "u "ek%lde olmalıdır: Yazar Adı, Soyadı, K%tap Adı, Ya-
yınev%, kaçıncı baskı oldu#u, basıldı#ı yer, yıl, sayfa numarası. Makalelerde %se "unlar bel%rt%lmel%d%r: Yazar 
Adı Soyadı, “Makale Adı”, K%tap veya Derg% Adı, c%ld%, sayısı, Yayınev%, baskı yer%, yılı, alıntı yapılan yer%n 
sayfa numarası. !nternetten alınan makale %se yazarın Adı Soyadı, “Makalen%n Adı”, Derg%n%n Adı, sayısı, 
yayın tar%h%, %nternet adres% ve er%"%m tar%h% yazılmalıdır. Aynı "ek%lde %nternetten alınan k%tap, rapor g%b% 
kaynaklarda da aynı b%lg%ler göster%l%p sonuna tam %nternet adres% ve er%"%m tar%h% eklenmel%d%r. 
5. Kaynakçada %se yazar soyadı ba"a alınmalı, d%#er b%lg%ler aynı "ek%lde ver%lmel%d%r. Kullanılan kaynak 
makale %se makalen%n %lk ve son sayfası bel%rt%lmel%d%r. 


