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On iki bin yıl öncesi insanoğlunun yaĢamını incelerken Göbeklitepe‟ nin 

keĢfedilmesiyle gizemli bir yaĢamın kapısı aralanmaktadır. Göbeklitepe‟ nin mekân stilini 

incelerken din sosyolojisi ve dini sembolizmlerin insanoğlunun yaĢamında nasıl bir etki 

oluĢturduğu ve sonucu dinler tarihini nasıl etkilendiği araĢtırılmıĢtır. Sanat tarihi oluĢumunun 

yer aldığı ilkel dönemde yaĢamını sürdüren arkaik insanın düĢünce dünyasındaki büyüyü bize 

göstermektedir. Neolotik çağın aslında düĢünülenin aksine insanoğlunun ilkel olmadığı aklın, 

doğanın ve inancın gücü anlaĢılmaktadır. Göbeklitepe inançların baĢlangıcı, toplanma alanı ve 

dini ritüellerin gerçekleĢtirildiği bir mabet olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Bunun yanı sıra 

ölülerin ziyaret etmek amacıyla kullanılan dairesel formlu bir mekân olarak bilinmektedir. 

ÇalıĢmanın sonunda Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık kapmasında ibadet mekânlarının 

oluĢumu ile Göbeklitepe ile bağlantısı ortaya konulmaktadır. Ġbadet mekânlarındaki belirli 

sembolik değerlerin ilk inanıĢın temeline dayandığı düĢünülmektedir. ĠnanıĢ temeline dayandığı 

üzerine bir kanı ortaya koyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan araĢtırma sonucunda semavi dinler 

ile Göbeklitepe arasında ki temel bağ kurulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Dini Mekan, Din, Ġnanç, Tapınak, Mimari, Sanat.  

 

 

 

 

 

 

  



 

vi 

 

ABSTRACT 

 

THE REVĠEW OF THE CONCEPT OF FAĠTH ĠN THE PAST, THE 

RELĠGĠOUS STRUCTURES: THE EXAMPLE OF GÖBEKLĠTEPE  

 
Elif Bengisu 

Master Thesis 

Department of Interior Architecture 

Interior Architecture Programme 

Thesis Advisor: Asst. Prof.  Elif Altın 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

The main purpose of this study is that while researching the life of human beings twelve 

thousand years ago, the door to a mysterious life is opened with the discovery of Göbeklitepe. 

While researching the spatial style of Göbeklitepe, it has been investigated how the sociology of 

religion and religious symbolisms have an impact on the life of human beings and how they 

affect the history of religions. It shows us the magic in the world of thought of the archaic man 

who lived in the primitive period of art history formation. It is understood that the Neolithic age 

is not primitive in human beings, contrary to what is thought, the power of reason, nature and 

belief. It is concluded that Göbeklitepe was the beginning of beliefs, a gathering area and a 

temple where religious rituals were performed. In addition, it is known as a circular shaped 

place used to visit the dead. At the end of the study, the formation of places of worship in the 

conquest of Judaism, Christianity and Islam and its connection with Göbeklitepe are revealed. 

Certain symbolic values in places of worship are thought to be based on the first belief. A belief 

is put forward that it is based on belief. As a result of the research carried out in this context, the 

basic connection between the heavenly religions and Göbeklitepe has been established. 

Keywords:  Religious Place, Religion, Faith, Temple, Architecture, Art. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Ġnsanlık tarihinde farklı kültür, inanç ve dinler ortaya meydana gelmiĢ dönem 

ilerledikçe zamanla kaybolmuĢ ve değiĢime uğramıĢtır. Bugün yaĢamıĢ olduğumuz 

kültürlerin ve gelenek-göreneklerin tamamı geçmiĢi anlamamız için önemli bir 

unsurdur. Türkiye‟nin güneydoğu bölgesindeki Urfa; farklı din ve onlarla bağlantısı 

olan efsanelerin yeraldığı Sümer, Asur, Babil ve Keldani devletleri gibi önemli inanç 

merkezine sahip medeniyetlerin konumlandığı kadim bir kültür Ģehridir.
1
 

Ġlerlemenin en belirgin olanı Göbeklitepe olarak tanımlanan Neolitik Çağ„dır. 

Bu dönem günümüzden yaklaĢık olarak 12 bin yıl önce baĢlamıĢtır. Paleolitk Çağın 

sonlarına ait dünyanın en eski tapınağı bulunmuĢ. Ġlkel dinlerden zamanla Ģekillenen 

dinler bu bölgede yer almıĢ ve çok tanrılı inançların baĢkenti olarak Yahudilik, 

Hristiyanlık ve Ġslam dinleri oluĢmuĢtur. Ġlkel dinlerin dünyada ilk defa ortaya çıktığı 

çağ olarak bilinmektedir. Göbeklitepe; zaman çizelgesi, yapısal formu, dizili taĢların 

üzerindeki sembollerle  dinler tarihine ıĢık tutabilecek niteliktedir. Arkeolojik kazılarda 

keĢfedilen buluntularda insanoğlunun avcılık, göçebe hayat sonrası yerleĢik yaĢama 

geçerek ilk köy oluĢturarak tarıma geçiĢ sağlamıĢ ve üretime geçmiĢlerdir. 

Göbeklitepe‟nin 1994 yılında Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt‟in yapmıĢ 

olduğu kazı çalıĢmaları ve karbon deneyleriyle neolitik çağda oluĢturulduğu 

keĢfedilmiĢtir.  Neolitik yerleĢim alanlarından farklı ve öncesi olmayan dinî yapılar 

keĢfedilmiĢtir.  

Hayvan figürlerinin ve sembollerin yer aldığı T biçimindeki dikili taĢların 

oluĢmasıyla daire biçimindeki anıtsal yapılar dikkat çekmektedir. Manyetik ve radar 

taramalarında çemberimsi yapıların bulunduğu tespit edilmiĢtir. Bölgenin jeolojik yapısı 

bazalt ve kireç taĢından oluĢtuğu halde, buluntuların birinci tabakanın yumuĢak 

yapıdaki topraktan meydana gelmesi ve toprak tabakasının yöreye ait olmadığı taĢ 

aletler ve kemik kalıntılarının görülmesi, Göbeklitepe‟nin organik yollarla değil, 

                                            

1
 Hasan Özalp, İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler?, Bilimname 2016.1: 59-74. 



 

2 

 

insanoğlunun bilinçli olarak bölgeden ayrılmadan önce üstünün toprakla örtüldüğü 

sonucuna varılmıĢtır. Aslında tapınakların toprakla örtülmesi günümüze kadar 

bozulmadan ulaĢmasını sağlamıĢtır.
2
  

Amaç 

Bereketli Hilal olarak gösterilen Güneydoğu bölgesi ġanlıurfa‟da keĢfedilen 

Göbeklitepe arkeolog araĢtırmacılarına göre insanoğlunun yaklaĢık 12 bin yıl öncesine 

dayanan en eski tapınak alanlarından biri olmaktadır. Göbeklitepe yapısının nasıl var 

olduğu ve insanlık tarihi hakkında çalıĢmalar sonucu tapınağın nasıl ortaya çıktığı 

hakkında bilgi verilmeye çalıĢılmaktadır. AraĢtırmada, Göbeklitepe  arkeoloji, sanat 

tarihi, inanç, din ritüelleri ve mimari mekân niteliği açısından incelenmektedir.  

ÇalıĢmanın temel amacı; bölgenin arkeolojik kazılarında elde edilen buluntular 

sonucu Göbeklitepe, insanlığa ne anlatıyor sorusuna cevap aramak ve sonucu 

değerlendirmektir. Ġnsanoğlunun binlere yıl öncesinde ilkel sanılan insanoğlunun aksine 

ilkel olmadığı görülmektedir. Göbeklitepe‟nin kutsal mekân alanı olduğunu ve inancın 

insanlık tarihi kadar eski döneme ait önemli gerekçelerin belki de medeniyetin 

baĢlangıcı sonucuna ulaĢılmıĢtır ayrıca Göbeklitepe‟de tapınak olarak adlandırılan 

mekânın aslında mezarlık mabeti olduğu buluntular ile ortaya çıkmıĢtır. 

ÇalıĢmanın temel amacının devamı olarak Göbeklitepe'yi sanat, semboller, din ve 

mimarlık açısından ele almak gerekmektedir.  Bu sebeple çalıĢma sadece bir yorum 

denemesidir.  

Sınırlıklıklar  

Yapılan çalıĢma Anadolu‟da inĢa edilen ilk tapınak olma özelliğine sahip 

Göbeklitepe‟nin üç büyük semavi din ile mekân kavramı arasındaki benzer yapısal 

özelliklerin karĢılaĢtırmasını kapsamaktadır. Bu kapsam çerçevesinde incelenen 

                                            

2 Ali Osman Kurt ve Mehmet Emin Göler. "Anadolu‟da İlk Tapınak: Göbeklitepe." Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21.2 (2017): 1107-

1138. 
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yapıların dini mimari özellikleri ele alınarak Göbeklitepe ören yeri ile bağlantıları 

kurulmaktadır.  

Göbeklitepe ören yerinde yapılan incelemeler sonucu, burada yaĢayan ilkel 

insanların dinden ve inançtan yoksun ilkel bir hayat sürmediklerini, aksine bir inanca 

sahip olduklarını, inançlarını yaĢamak için tapınak inĢa ettiklerini ve zengin bir dinî 

sembol kullandıklarını göstermektedir. Yapılan çalıĢma bu düĢünceyi destekler nitelikte 

olup, çalıĢmanın kapsamı ve çerçevesi de bu doğrultuda oluĢturulmaktadır.  

Göbeklitepe‟de yaĢayan insanların kutsal ile kurdukları bağlantının nasıl olduğu, 

kutsal mekânda kullandıkları objeler ve sembollerin anlamlarına değinilerek bu konu 

hakkındaki araĢtırmalara yer verilmiĢtir.  

Yöntem  

Yapılan çalıĢmanın hazırlık safhasında kütüphaneler, bu alanda yazılan tezler ve 

makalelerden elde edilen araĢtırmalar sonucu elde edilen kaynakça ve çeĢitli dönemde 

yapılan araĢtırmalar çerçevesinde Göbeklitepenin mekânsal unsurları ve inanç sistemi 

incelenmiĢtir. Bu doğrultuda üç büyük semavi din ile Göbeklitepe‟nin mekânsal 

oluĢumu arasında bağlantı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada öncelikle insanın 

Göbeklitepe‟de ilkel toplumlarda kutsal mekan kavramı anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

YaratılıĢ, evren ve evrim konularının antik dönemlerdeki uygarlıklar ve bilim 

çerçevesinde ele alınıĢı incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın devamında üç büyük dinin mekânsal 

oluĢumlarının günümüzdeki Ģekillenme süreci üzerinde durulmuĢtur. Ġlkel ve modern 

kutsal kavramı önce iki ayrı konu olarak baĢlı baĢına incelenmiĢ, sonrasında 

birleĢtirilerek anlamlı bir bağlantı kurulmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın bilimsel yönünü 

kuvvetlendirmek için Göbeklitepe ören yerinde kazı çalıĢmasını yapan arkeolog Prof. 

Dr. Klaus Schimidt baĢkan yardımcılığını üstlenen sanat tarihçisi Prof. Dr. Cihat 

Kürkçüoğlu ile röportaj yapılmıĢtır. 
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BÖLÜM 2. DĠNĠ ĠNANÇ VE KAVRAMLARI 

2.1 Din Nedir? 

Ġnsanlık tarihine bakıldığında, dinin doğuĢu ile insanlığın doğuĢu aynı zamana 

tekabül etmektedir. Bu nedenle, insan topluluğunun olduğu her yerde dinin varlığından 

söz etmek mümkündür. Din kavramı kültürü oluĢturan, ana öğelerden biri olmakla 

birlikte toplumsal hayatla aynı zaman diliminde baĢlamıĢtır. Din, bir toplumdaki  

bireylerin düĢüncelerini, yaĢam biçimlerini, „tutum ve davranışlarını etkileyen en ilkel, 

gerekli örgütlenme biçimlerinden biridir‟. Dil, din ve etnik kimlik zamanla değiĢime 

direnç gösteren, değiĢmesi ise oldukça zor olan kavramların baĢında gelse de toplumlar 

geliĢtikçe ve küreselleĢtikçe bu kavramlarda da ciddi değiĢimler söz konusu olmuĢtur.
1
 

Bu konuya Prof. Dr. Günay Tümer ve Prof. Dr. Abdurrahman Küçük „Dinler Tarihi‟ 

isimli eserlerinde Ģu Ģekilde değinmiĢlerdir:  

“Din; insanla beraber var olmuş, insanla beraber var olmakta ve öyle 

görünüyor ki insanla beraber var olacak bir kurumdur. İnsanlık tarihinde ne 

kadar gerilere gidilirse gidilsin, dini inançlardan yoksun bir topluma 

rastlanmamaktadır. Tarihi devrelerde olduğu kadar tarih öncesinde de 

insanoğlunun bazı inançlara sahip olarak yaşadığı, yapılan ilmi 

araştırmalardan anlaşılmaktadır. Bütün bunlardan, toplumu ayakta tutan temel 

esasların başta gelenlerinden birinin din olduğu açıklık kazanmaktadır. Öte 

yandan felsefe, hukuk, ahlak gibi bir kısım insan ilimlerinin kaynağının din 

olduğu kabul edilmektedir.”
3
 

Dinin tanımları, insanların dine bakıĢ açıları değiĢtikçe çeĢitlilik göstermektedir. 

“Kimi zaman aynı dini paylaşan kişilerin bile dinin inanç ve ibadet/uygulama 

boyutunda farklı görüş ile uygulamalarda bulundukları sebebiyle farklılık, çeşitlilik arz 

etmektedir”. Bu nedenle din nedir sorusunun çeĢitli cevapları vardır; “Din” inanç, ahlâk 

ve değerler sistemidir, “din” kültür ve yaĢam biçimidir, “din” yaĢadığımız hayatı 

anlamlandıran veya anlamsızlığı ortaya koyan, mutluluğu ve mutsuzluğu anlamlandırma 

                                            

3 Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, (Ankara: II. Baskı, Ocak Yayınları, 1993) 1. 
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biçimidir, “din” ibadet ve ritüellerinde bir araya gelerek uyulması gereken kurallardır. 

Bir kesime göre ise “din “bir amaç ve hedefe ulaĢmak* için ideoloji yayma aracıdır.
4 

 

Bir toplulukta var olan insanların birbirlerine karĢı bir takım görev ve hakları 

vardır. Bu aĢamada din devreye girer ve toplumdaki düzeni sağlamaktadır. Bu nedenle 

din toplumsal bir olgudur ve bunun sonucunda insanoğlunun var olduğu her yerde bir 

dinin bulunması veya dini inancın olması doğal bir olaydır. Burada bahsedilen din 

sadece kendileri ile birlikte kitap gönderilen semavi dinler değildir. Gerek ilkel ve 

beĢeri, gerekse evrensel ve ilahî olsun, genel anlamda dini kapsamaktadır. Ġnsanoğlu 

yaratılıĢından beri kendisini aĢan, kendinden üstün bir kuvvete inanmıĢ ve o güç adına 

fiillerde bulunmuĢtur. Burada insanın uğruna eylemler gerçekleĢtirdiği inanılan güç en 

geniĢ manasıyla bir dindir.
5 

 

Ġnsanlar toplu halde yaĢanılan bölgelerde muhakkak dini de kendileri ile birlikte 

var etmiĢlerdir. Yapısı gereği hayatta kalmak için bir Ģeylere inanma gereksinimi 

duymuĢlardır. Ġnanma ile birlikte din kavramını ortaya çıkarmıĢ ve gereksinim 

duydukları gibi din, insan yaĢamının her boyutunu koyduğu kurallarla düzenlemiĢ, 

ĢekillendirmiĢ ve medeniyetlerin kökenini oluĢturmuĢtur. Din olduğu için toplumu 

düzenleyen kurallar ortaya çıkmıĢ, akabinde din, toplumların bir arada yaĢamalarını 

sağlamıĢ ve birlikte geliĢmesini sağlayan bir esas özne olarak var olmuĢtur.
6 

  

Bu kapsamda; toplumlarda soyut kuvvetlerin varlığı inkâr edilmemektedir. Bu 

nedenle her toplumda mutlaka bir dine bağlanma ihtiyacı doğmaktadır. 
7 

Çünkü 

insanların yapısında bir Ģeye inanma, bir Ģeye güvenme ve bir Ģeyden korkma duygusu 

vardır.
8
 Dinlerine mensup olan inananların, inançlarının o dinin uygulanmasında 

yönlendirici olarak topluma gönderilen elçiler bulunmaktadır. Bu duruma Ġslam dininin 

kutsal kitabı Kur‟an‟ı Kerim‟de de değinilmiĢtir:  

                                            

4 Fügen Berktay ve Emin Atasoy.  “Dinler Coğrafyasına Küresel Bir BakıĢ”, A Global Perspective Ġnto Geography Of Religions, 

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10 Sayı (18 Aralık 2007).22. 
5 Lütfi Doğan, Din ve Toplum, (Sosyoloji Konferansları), 80. 
6 Muhammed Naim Naimi, Din ve Terör, Taliban Hareketi Üzerine Bir İnceleme, (Ġstanbul: Karakum Yayınevi, 2019), 10. 
7 Doğan, a.g.e., 75. 
8  Pınar Çelik, “Medyanın Reklam ve Tüketim ĠĢlevinin Din Ġle ĠliĢkisi”, (Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı, Ankara, 2016), 3. 

https://www.kitapyurdu.com/yazar/dr-muhammed-naim-naimi/216904.html
https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/karakum-yayinevi/8933.html
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“Bütün ümmetlerin içinde mutlaka bir uyarıcı vardır.”
9
   

Ġslam âlimleri dini tanımlarken Kuran-ı Kerim ve Ġslam inancı çatısı altında, bir 

tanımlama yoluna gitmiĢlerdir. Burada hak din olan ilahi din tanımının açıklaması 

verilmiĢtir. “Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere 

götüren ilahi bir kanundur.” Bu tanımda dinin ilahi boyutu ön planda tutularak beĢeri 

olamayacağı vurgulanmıĢtır. Tanımda altı çizilen noktalardan “diğeri ise akıl sahibi 

insanların kişisel tercihleri ile ilahi kaynaklı dini seçme hakları üzerinde 

durulmuştur”.
10

 

Ġnsanların hayatlarını sürdürmeleri için yeme-içme gibi temel maddi 

ihtiyaçlarının yanında bir dine mensup olmak gibi manevi ihtiyaçları da vardır. Fakat 

insanlığın varoluĢundan bu yana tüm süreç incelendiğinde, tarihin her aĢamasında çeĢitli 

dinlerin izlerine rastlanmaktadır.
11 

 

Ġnsanlık tarihinin geçmiĢi incelendiğinde her toplumun inandığı bir inanç sistemi 

olduğu görülmektedir. Çünkü insan yaratılıĢı gereği, manevi bir gücün varlığına ihtiyaç 

duymaktadır. Din ile gelen yasalar, insanların bir araya gelerek oluĢturdukları 

topluluklarda birbirlerine karĢı olan tutum ve davranıĢlarını kontrol etmektedir. Her din, 

belli bir toplum içinde doğmakta ve geliĢmektedir. Bilinen bütün toplumlarda bir dine 

rastlanmaktadır. Ġnsanın dine duyduğu gereksinimin nedenini Fransız filozof Henri 

Bergson (1859-1941) Ģu satırları ile açıklamaktadır: 

 “Geçmişte bulunduğu gibi bugün de ilimsiz, sanatsız, felsefesiz toplumlar 

bulunacaktır. Fakat dinsiz bir toplum asla…” 
12

 

„Din‟i, bilimlere farklı pencereden bakarak kategorize etmiĢlerdir. Dinler tarihi 

açısından bakıldığında “din”, bir topluluğun ya da cemaatin sahip olduğu, kutsal kitabı 

olan, peygamber veya kurucusunun var olduğu, “Tanrı kavramını da genellikle içinde 

bulunduran, inanç sistemine bağlı olarak” yaptığı ibadet, yerine getirmeye çalıĢtığı 

                                            

9 Kuran-ı Kerim, Fatır Suresi, 35/24. 
10 Çelik, a.g.e., 5. 
11 Çelik, a.g.e., 5. 
12 Henri Bergson, Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı, (Ankara: Doğu Batı Yayınları, çev, Mehmet Mukadder Yakupoğlu, 2014), 105. 

https://www.kitapyurdu.com/yazar/henri-bergson/4594.html
https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/dogu-bati-yayinlari/1154.html
https://www.kitapyurdu.com/yazar/mukadder-yakupoglu/4062.html
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ahlaki kurallar bütünü iken Ġslâm‟a göre din, aklı baĢında bilinçli insanların kendi 

iradesi ve toplumun iradesi için doğru olana sevk eden ilahi bir kanundur.
13

 Fransız 

sosyolog Emile Durkheim‟e (1858-1917) göre din Ģöyle tanımlanmıĢtır: 

“Bütün kısımları birbirine bağlı inanç ve törenlerden (inanç ve ibadetlerden) 

oluşmuş, kutsal şeylere ilişkin, mensuplarını aynı bir toplumda birleştiren bir 

bütün olmaktadır”
14

 

YaĢanılan coğrafya temel alınarak bakıldığında din, insanın öğretiler, tapınma 

Ģekilleri, değerler ve tavırların birleĢiminden meydana gelmiĢ doğaüstü inançlarının 

bütünüdür. Din denen toplumsal yapı iki kısımdan oluĢmaktadır: bunlardan biri inanç 

diğeri ibadet olarak bilinmektedir. Bu iki temel öğretinin altında
 „

kutsallık ve yasak‟ 

kavramları yatmaktadır. 
 15

 

Dinin baĢlarda toplumu bir düzene sokan, birlik ve beraberliğin toplumsal 

bağlacı rolü olarak ortaya çıkmasının yanı sıra bir kısım mecralarda ise ideolojilerini 

yaymaları için bir araçtır. Dinin birleĢtirmesinin yanı sıra ayrılıkçı ve bölücü hareketleri 

tetiklediği bilinmektedir.
16

 Bu görüĢün destekleyicisi olan Howard Handelman‟a göre 

(1943-) din: 

 “Derinden inanılan değerler içerdiği için, din çoğunlukla şiddetli toplumsal 

çatışmaların kaynağı olmuştur.” 
17

  

Bu pencereden bakıldığında “din” çok boyutlu bir olgu, insanları derinden 

etkileyen, kapsamlı sistemler bütünü olduğundan; algılanmasıyla tanımlanması güç olan 

bir kavramdır.  Bu nedenle dinin tek bir algılama biçimi olmadığı, tüm evrende geçerli 

olan tanımıdır.  

                                            

13 Çelik, a.g.e., 8. 
14 ĠĢtar Gözaydın ve Nazlı Ökten Gülsoy, “Durkheim Sosyolojisinde Dinin Tarihsel ve Güncel Olanakları”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 21. Sayı, , 1-15, 

(Eylül 2010):12. 
15 Gözaydın vd., a.g.e., 13. 
16 Berktay vd., a.g.e., 18. 
17 Howard Handelman, Üçüncü Dünyanın Meydan Okuyan İlerleyişi, (Ġstanbul: Kaktüs Yayınları. 2004), 125. 
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Günümüzde din, ilk ve ortaçağlarda olduğu gibi, hala bilimsel araĢtırmalar ile 

tartıĢmaların merkezinde yer almaktadır. Bu alanda “din sosyolojisi, dinler tarihi, din 

felsefesi, dinler coğrafyası başlıkları altında çalışmalar” devam etmektedir. 
18

 

Din birçok simgeyi içinde barındırır, bir taraftan sevgi, saygı, hayranlık, öte 

yandan ise ceza ve korku uyandırmaktadır. Ġngiliz toplumbilimci Anthony Giddens‟e 

(1938-) göre tüm dinlerde tanrı var olmamıĢtır, fakat muhakkak “her dinde korku ve 

hayranlık uyandıran bir varlık ya da nesne vardır”. 
19

  

Bazı tanımlamalarda dinin insanların içlerinde bulundukları çaresizliği, hayatta 

karĢılaĢtıkları ve baĢ edemedikleri sorunlar karĢısında düĢtüğü “acizliğine bir teselli 

kaynağı olduğu öne sürülmüştür. Dinin hayata anlam kazandıran ve hayatın her 

boyutuyla ilgilenen yönüne dikkat çekilmiştir”. Bu bakıĢ açısına göre;  Avusturyalı 

nörolog Viktor Emil Frankl (1905-1997) insanın kendini aĢması boyutuyla dini ele 

almıĢtır; Brandeis University psikoloji profesörü Abraham Maslow  (1908-1970) ise 

dini insanın varoluĢunun tamamlamasına yardımcı bir unsur olarak görmüĢtür. Bowling 

Green State Üniversitesi‟nde psikoloji profesörü Kenneth Pargament (1950-) de dini, 

“kutsala iliĢkin anlam arayıĢı” olarak tanımlamıĢtır.
20    

Dinlerin temel meselelerinin en baĢında kutsalı tanımlamak ve kutsala iliĢkin 

anlam arayıĢı dıĢında yaratılıĢ meselesi gelmektedir. Özellikle insanın yaratılıĢı ve 

evrenin kökeni gibi meseleler doğrudan vahiyle bildirilen ve ulvi bir amaca bağlı, Tanrı 

tarafından tasarlanmıĢ eylemlerin sonucu olarak tanımlanmaktadır. Din ve bilim 

iliĢkileri kapsamında dinlerde evrim, yaratılıĢ konusundaki temel tartıĢma konularına 

bakıldığında dünyanın yaratılıĢ yaĢı, ilk insanın yaratılıĢı, kökeni, Nuh tufanının 

meydana geldiği zaman dilimi, maymun-insan iliĢkisi (evrim) konusundaki görüĢler 

sıralanabilir.
21

 

                                            

18 Berktay vd, a.g.e., 22. 
19 Anthony Giddens, Sosyoloji, (Ankara: Ayraç Yayınevi, çev. Hüseyin Özel, Cemal Güzel, 2000), 67. 
20  Naim Naimi, a.g.e., 210. 
21 Mustafa Alıcı, “Ġlahi Dinlerde YaratılıĢ-Evrim TartıĢmaları”, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi c.6 / s.59-89, (2018): 60. 

 

https://www.kitapyurdu.com/yazar/dr-muhammed-naim-naimi/216904.html
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2.2. YaratılıĢ  

2.2.1 YaratılıĢ Mitleri 

Mitoloji denildiğinde ilk akla Yunan mitolojisi gelir fakat bu anlayıĢ oldukça 

yanlıĢtır. Konunun aslına bakıldığında Akdeniz çevresi efsaneler topluluğu 

bulunmaktadır. Mitolojinin Yunanistan ve Roma‟ya ait olduğu görüĢleri Akdeniz 

çevresindeki efsanelerin Yunanistan ile Roma kökenli yazarların kalemiyle Yunanca ya 

da Latince yazılmıĢ olmasından kaynaklanmaktadır.  Bu nedenle efsanelerin çıkıĢ yeri 

Yunan mitolojisi olarak kabul edilmemektedir. Efsanelerin çıkıĢ yeri Anadolu, Girit‟, 

Mezopotamya, Fenike ve Mısır‟dır veya bütün bu bölgelerdeki sözlü geleneklerin 

karmasından meydana gelmektedir. Bu etkileĢim nereden kaynaklanırsa kaynaklansın 

bütün bir insanlığın ortak paydası olarak düĢünülmektedir.
22  

AraĢtırmacı Gönül Yonar, 

yaratılıĢ mitleri hakkında Ģunları söylemiĢtir:              

“Yaratılış mitleri, medeniyetleri yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasını inişli 

çıkışlı bir kader çizgisi üzerinde taşıyan tılsımlar gibidir. Yüzyılların sessiz 

tanıkları olan toprak altı kalıntıları, o medeniyetin bütün gizemli sırlarını 

fısıldarken, bize yaratılışın o ilk nefesinin de haberini verir. Arkeolojik kazıların 

ortaya çıkardığı tabletlerde birbirini yaratan birçok tanrı ve nesneden 

bahsedilir. Bu efsanelerde, piramide benzer bir düzenle yaratılış gerçekleşmiş ve 

halkalar gittikçe genişlemiştir.”
23

 

“Mitos; söylence, mit olarak sözlük maddelerinde bulunmaktadır. Söylenen ve 

duyulan söz, masal, öykü anlamlarına gelmektedir”. Mitosların birçoğunun genel 

özellikleri arasında evreni açıklamak da vardır. Bu tür mitoslar, yaratılıĢ mitosları olarak 

tanımlanmaktadır. Ġnsanlar varoluĢlarından itibaren kendilerini, evrenin doğası ve 

kökeni hakkında en derin soruları açıklama çabası içinde bulunmuĢlardır. Bu soruların 

                                            

22 Gönül Yonar, Yaratılış Mitolojileri,  Altı Medeniyet Altı Yaratılış Hikâyesi, (Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 2015), 21. 
23 Yonar, a.g.e., 22.    
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bazılarını açıklamak için, YaratılıĢ mitleri bulunmaktadır. Bu tür mitler, birkaç tematik 

özelliğe sahiptir.
 24 

Mitler ile kutsalın birbirine bağlarını “mükemmel bir denge ile tanımlayan” ünlü 

dinler tarihi uzmanı Mircea Elaide; mitolojinin genel içeriği için herhangi bir Ģeyin nasıl 

var olduğunu söylemektedir. Fakat bu varoluĢ süreçlerinde dünyanın yaratılıĢı, insan 

veya herhangi bir hayvan türünün yaratılıĢından önce gelmektedir. Bu nedenle 

kozmogoninin özel bir saygınlığı vardır.
25

 “Kozmogoni sözü Yunanca Kozmos (düzen) 

ve Gnosis (sezgi ile elde edilen bilgi) sözlerinden oluşmuş, evrenin ve evrende görülen 

düzenin sezgisel oluşumunu belirtir. Kozmogoni bilimsel olmaktan çok, mitoslardan, 

inançlardan ve sezgisel yorumlardan oluşmuştur.”
26

 

Burada bahsi geçen saygınlık içinde dünyanın yaratılıĢının ilk günlerini anlatan 

ve dünyanın Ģu anki durumuna gelmeden önce; neler olup bittiğini anlatan, bir mitin var 

olduğu belirtilmektedir. Bu durumda da bize her Ģeyin bir baĢlangıcı olduğunu 

göstermektedir. Genel olarak tüm mitlerin içeriğini incelerken insanın kökenine, ilgi 

duyduğu alanlara, yaĢamları sırasında ürettiklerine ve “yaşamın devamı, medeniyetin 

inşası için gerekli olan dinamiklerin kökenine” bakılmaktadır. Ġnsanın yaratılıĢı ile ilgili 

“her detayın anlatıldığı bu öyküler kutsal bir varoluş ile insanı ayrıcalıklı kılmaktadır”. 

Bu ayrıcalığın sebebi, „varlığı anlamlandırma‟ kaygısını beraberinde getirmektedir.
27

 

“Mitolojinin dini bir boyutu olduğu gerçeğini bize en iyi yaratılış mitleri anlatır. 

En çıplak mitler, köken (orijin/yaratılış) mitleridir. Nereden gelmişliğimizin 

kodlarını bu uzun -ve aslında aynı zamanda kısa- yolculuğun sembollerini içinde 

taşımaktadır.”
28

 

Buradan da anlaĢıldığı gibi mit yaratılıĢ öyküsüdür. Mitler bir takım Ģeylerin 

varoluĢunu anlatırken rasyonel bir Ģekilde anlatmadığı için, gerçek bir hikâyedir. Mitler 

sayesinde dünya, insan ve yaĢamın ibret alınacak olaylarla dolu olduğu anlaĢılmaktadır. 

                                            

24ġükrü Süha Ak, “Logos Ve Mitos Ayrımına Platon Mitosları Üzerinden Bir Yorum An Interpretatıon Of The Dıstınctıon Between Logos And Myth 

Over Plato Myths”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research Cilt: 11 Sayı: 55, Volume: 11 Issue: 55. 
February 2018 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581, (ġubat 2018): 441. 
25 Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, (Ġstanbul: çev. Sema Rifat, Alfa Yay., 2016), 152. 
26 Haluk Berkmen, Ön-Türk Kozmogonisi, Kadim Diller ve Yazılar, (Yazı: 67), 1. 
27 Yonar, a.g.e., 23. 
28 Yonar, a.g.e., 25. 
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Bu sayede “tarihin anlamlı, değerli ve ibret alınacak” olaylar dizisi olduğu ortaya 

çıkarmaktadır. Bu nedenle din ne kadar gerekli ise, mitler de o kadar gereklidir. 

Mitler, doğaüstü varlıkların yaĢam süreçlerinin öyküsünü anlatmaktadır. Mitlerin 

konusu olan öyküler özellikle kutsal kabul edilmektedir. Mit, her zaman bir yaratılıĢla 

ilgilidir. ġu ana kadar korunan mitleri araĢtıran bilimsel bir disiplin olan Mitolojide, 

yaratılıĢı ele alan mit türlerine bakılacak olursa „YaratılıĢ Mitosları‟ Temel olarak 

Yakındoğu YaratılıĢ Mitosları ve Antik Yunan YaratılıĢ Mitosları olarak 2‟ye 

ayrılmaktadır. 

2.2.2. Yakındoğu YaratılıĢ Miti 

Mitoloji geliĢirken Yunan mitosları temel alınarak düzenlendiği görülmüĢtür. 

Dolayısıyla bu alanda araĢtırma yapan uzmanların çoğu, değerlendirmelerinde Yunan 

mitoslarına odaklanmıĢlardır. Antropologların, arkeologların ve filologların, 19. yy. da 

Mezopotamya baĢta olmak üzere, Doğu ve Yakındoğu‟ya yönelmeleri, diğer halkların 

mitoslarını da gündeme getirmiĢtir. AraĢtırmalar sonucunda mitosların yalnızca antik 

Yunanla sınırlı olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Bunun yanı sıra Sümer, Babil, Hitit, Asur 

mitolojisi üzerine elde edilen bilgilerle, antik Yunan mitoslarının özgünlüğünü de 

tartıĢılır duruma getirmiĢtir.
29   

2.2.3. Sümer YaratılıĢ Miti 

Sümer dili uzmanı Samuel Noah Kramer (1897-1990), Sümerlerin doğayı ve 

evreni yorumlarken tam anlamıyla felsefi bir sistem geliĢtirememiĢ, evrenin yaratılıĢını 

incelerken bu sistemin iĢleyiĢini düĢünerek yorumlamıĢtır. Sümerlerin, Yakındoğu‟nun 

büyük bir bölümünde inançların temellerini oluĢturan çok yüksek düzeyde inandırıcı bir 

uzay astronomi ve din biliminin geliĢtirmiĢ olduğunu belirtmiĢtir.
30

 

                                            

29 Eliade, a.g.e., 12. 
30 Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, İÖ Üçüncü Bin Yıldaki Tinsel ve Edebi Gelişim Üstüne Bir Çalışma, (çev. Hamide 

Koyukan, Kabalcı Yayınevi, Antropoloji/Arkeoloji/Mitoloji Dizisi: 7, 1999), 63. 
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RESĠM 1: Ġ.Ö ÜÇÜNCÜ BĠN YILIN ĠLK YARISINDA SÜMERLERĠN YERLEġĠM 

HARĠTASI
31

  

Resim 1‟de  Ġ.Ö üçüncü bin yılın ilk yarısında Sümerlerin yerleĢtikleri coğrafya 

gösterilmektedir. Bu haritadan anlaĢılacağı üzere geniĢ bir coğrafyaya yayılan Sümerler 

birçok alanda geliĢim sağlamıĢtır. Sümer düĢünürleri felsefi araĢtırmalarını sunarken 

dini yaklaĢımlara yöneltmektedir. Bu dönem yeryüzü, gök ve bunların birbiriyle 

iliĢkisini iĢaret eden veriler bulunmaktadır. Sümerler, yeri düz bir daire, göğü ise alttan 

ve üstten tek bir parça kubbe ile sınırlandırılmıĢ büyük bir boĢluk olarak kabul 

etmiĢlerdir. Gök ile yer ve gök arasında da, günümüzde atmosfer olarak adlandırılan 

rüzgâr, hava, nefes, ruh yani „Lil‟ bulunmaktadır. GüneĢ, yıldızlar ay ve gezegenler ıĢık 

gücü ile donatılmıĢ ve yeryüzü deniz ile çevrilmektedir. Sümer bilginleri bu evren 

tanımını varsayımlar üzerine yapmıĢlardır.
32      

                                            

31 Kramer, a.g.e. 31. 
32 Kramer, a.g.e., 64. 
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Resim 2: Bel ya da Belum adıyla anılan Yeryüzü-tanrısı Enlil 

Kramer Sümer tabletlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda yaratılıĢ 

düĢüncesini „eski ve sonsuz bir denizin olduğunu, bu denizin gök ve yeri bir arada tutan 

bir evren dağını oluşturduğu‟ söylemiĢtir. Tanrı ise insan Ģeklinde betimlenmiĢtir. 

Sümerlerin meydana getirdiği yaratılıĢ mitosunda, evrende ilk olarak Tanrıça Nammu 

olarak isimlendirilen, büyük, sonsuz bir su var olmuĢtur. Sonsuz sudan muazzam 

büyüklükte bir dağ çıkardıktan Tanrıça Nammu, sonrasında resim 2‟de tasviri bulunan 

hava tanrısı olan oğlu Enlil, onu ikiye ayırarak, üstünü Gök tanrısının yönettiği gök ve 

Yer ile Hava tanrıçalarının yönettiği alt kısmı olan yeri oluĢturmaktadır. Yeryüzü 

Bilgelik tanrısı ve Hava Tanrısı tarafından önce bitkiler, ağaçlar, sularla çevrilir, hemen 

akabinde hayvanlar ve bütün bunları idare edecek Tanrılar yaratılmıĢtır. En sonunda ise, 

tanrıların hizmetini görecek insanlar, Tanrı‟nın hayat nefesinin üflenmesiyle ortaya 

çıkmaktadır.
33

   

                                            

33 Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer‟de Başlar, (Ankara: çev. Muazzez Ġlmiye Çığ, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995) 65-68. 
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Sümer mitoslarında yer alan yaratılıĢ efsanesinde olduğu gibi Tevrat‟ın Tekvin 

bölümünde de yeryüzü engin denizlerle kaplanmaktadır. Yahudilerin kutsal kitabı olan 

Tevrat‟ın Tekvin bölümünde yaratılıĢ detaylı bir Ģekilde bahsedilmiĢtir. Kutsal 

metinlerde evrenin yaratılıĢı toplam altı günde tamamlanmıĢtır. Tanrı ilk önce gökleri 

ve yeri yaratmıĢtır. Tanrı yeryüzünü aydınlatmak için „ıĢık olsun‟ diye buyurup ıĢığı 

yaratmıĢtır. Gece ve gündüz, deniz ve karalar birbirinin peĢi sıra yaratılmıĢtır. 

Sonrasında Tanrı kendi suretinde yeryüzünün tümüne hâkim olsun diye insanı 

yaratmıĢtır.
34  

2.2.4. Babil YaratılıĢ Miti 

Babil yaratılıĢ mitosunun bir diğer adı gökyüzünde iken anlamını taĢıyan; 

Enuma EliĢ‟tir. Babil yaratılıĢ mitosuna ait bilgiler Kral Asurbanipal‟in kütüphanesinde 

yapılan kazıda bulunun tabletlerle gün yüzüne çıkmıĢtır. Enuma EliĢ kazılarda çıkarılan 

yedi tane tablet üstüne yazılmıĢ, uzun bir Ģiirdir. Bu tabletlerin giriĢ kısmında, tanrılar 

ve kral Hammurabi hakkında bilgiler yer almaktadır.  

 

Resim 3: Eskiçağ‟da Babil Dünya Haritası
35

 

                                            

34 Derya Kaya Birge, “Yakındoğu YaratılıĢ Mitoslarının, Yunan YaratılıĢ Mitoslarına Etkileri”, (Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ahi 

Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, KırĢehir, Ekim, 2015), 35-36. 
35 Vahyettin Aygün, “Eskiçağ Mezopotamyası‟nda Tanrı Algısı”, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Journal of 

Social Sciences of MuĢ Alparslan University, Cilt/Volume: 5, Sayı/Number: 1, (2017): 81. 
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Günümüze ulaĢan en eski dünya haritası olan resim 3‟deki Babillilere ait 

haritada çivi yazısıyla yazılmıĢ bir metin bulunmakta ve dünyayı bu topluluğun 

perspektifinden yansıtmaktadır. Babillilerden günümüze ulaĢan tablet gibi maddi kültür 

kalıntılarının yanı sıra mitolojileri de bulunmaktadır. Mitolojilerde çeĢitli konuların yanı 

sıra „yaradılıĢ‟ da bulunmaktadır. Babil yaratılıĢ mitosunda „yaratılıĢ‟ Ģu Ģekilde ele 

alınmıĢtır:  

 “Evrenin en başında sadece su ve onun üzerinde salınan sis vardı. Baba Apsu 

ortaya çıktı ve tatlı suların efendisi oldu. Bunun ardından tuzlu suları yöneten 

tanrıça Tiamat ortaya çıktı. Su ve tuzlu suyun birleşmesinden, oğulları Mummu 

ile sonradan gök tanrısı Anu‟nun anne ve babası olacak olan Anşar ve Kişar 

ortaya çıktı. Anu‟nun oğlu olan Ea, yaratışta bahsi geçen öteki tanrılardan daha 

zeki, daha bilge ve güçlü olduğundan, sihir kullanma konusunda oldukça 

yeteneklidir. Bu sebepten Ea, yeryüzü tanrısı olur.”
36

 

Genç tanrıların bir araya geldiklerinde yaptıkları taĢkınlıklar, Tiamat ve Apsu‟yu 

oldukça rahatsız etmektedir. Tiamat, kendi çocuklarını yok etmek için bir komplo 

düzenlemektedir. Bunu öğrenen genç tanrılar, derin bir keder içine girmektedirler. Genç 

tanrıların içinden en zekisi Ea, kendilerini korumak için, etraflarında büyülü bir daire 

oluĢturmaktadır. Genç tanrıları güvene aldıktan sonra “Apsu‟nun derin sularına doğru, 

onu derin bir uykuya daldıracak ve Mummu‟yu da güçsüz bırakacak bir büyü” 

olmaktadır. Krallık simgelerini aldıktan hemen sonra Apsu‟yu öldürmektedir. Bu 

karmaĢanın ardından uzun bir savaĢ meydana gelmektedir. Sonucunda ise “Ea‟ya 

yeryüzünün yönetimini, yeryüzü ve gökyüzü arasındaki havanın yönetimini de amcası 

Enlil almaktadır. Yılı, aylara ve günlere bölmektedir; ayın yani Sin‟in geceleri değişik 

günleri işaret edecek şekilde parlamasını sağlamaktadır; güneşi yaratarak, gündüzleri 

Şamaş‟a vermektedir”.
37

 

Tanrıların siyasi kavgasına dönüĢen yaratılıĢ destanı, dini bir görüĢle dünyevi ve 

siyasal bir görüĢü birleĢtirmiĢtir. 

 

                                            

36 Birge, a.g.e. 51. 
37 Birge, a.g.e. 51-54. 
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2.2.5. Antik Yunan YaratılıĢ Miti 

Her toplumda olduğu gibi Yunanlılarda da evrenin oluĢumu merak edilmiĢtir. 

Homeros, baĢlangıç olarak suyu kabul etmektedir. Homeros‟a göre yeryüzünün etrafı 

Okeanos denilen bir ırmak ile kaplıdır. 

 

RESĠM 4: YUNAN MĠTOLOJĠSĠNE KONU OLAN TANRILAR
38

 

Yunan mitolojisinde resim 4‟de görüldüğü üzere kendine has özellikleri olan 

çeĢitli tanrılar bulunmaktadır. Antik Yunan‟da evrenin yaratılıĢı, “tanrı, tanrıça ve 

kahramanların yaşayışlarını” konu edinen bir çok hikaye ve öğreti bulunmaktadır. 

Hesiodos‟un evrenin oluĢumuyla ilgili açıklaması antik çağda daha çok kabul 

görmüĢtür. Hesiodos‟a göre; Yunan mitolojisinde yaratılıĢı „Khaos‟a dayanmaktadır. 

„Khaos‟ sonsuz bir boĢluktur. Bahsedilen boĢluktan toprak, aĢk, karanlık, gece, gün ve 

ıĢık gibi aĢağıdaki temalar var olmuĢtur.
39

 

✔ “Gaia: Toprak Ana 

✔ Tartaros: Ölüler Ülkesinin En Derin Yeri 

✔ Eros: Aşk 

                                            

38 Yunan Mitolojisi, https://www.tarihlisanat.com/yunan-mitolojisi-htm.l/, EriĢim Tarihi: 12.06.2020 

39 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, (Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 2007), 181.. 
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✔ Erebos: Yer Altı Karanlığı 

✔ Nkys: Gece 

✔ Esir: Dünyayı saran ışıklı tabaka 

✔ Hemera: Gün” 

Khaostan çıkan Gaia, Uranus ve Pontus‟u doğurmaktadır. Burada Uranus; 

gökyüzünün temsili iken, Pontus denizleri temsil etmektedir. Sonrasında Uranus ve 

Pontus bir araya gelerek tüm evreni dolduracak kadar yunan tanrıları yapmaktadırlar. 

Uranus ve Pontus‟un birleĢmesinde altı erkek ve altı diĢi tanrı yaratılır ve bu tanrılar 

Yunan mitolojisinde Titanlar olarak geçmektedir.
40

 

Evrenin yaratılıĢının baĢındaki tanrı Uranus‟tur. Uranus kendi çocuklarının çok 

fazla güce sahip olduklarını fark edince, Tartaros‟a hapsetmiĢtir. Çocukların annesi 

Gaia ise bu durumu üzülerek, diğer çocukları olan Titanları yardıma çağırmıĢtır. Fakat 

çağrısı sadece küçük oğul Kronos tarafından yanıt bulmuĢtur. Efsaneye göre 

Kronos;  toprağın altında demir madenini yetiĢtirmektedir. YetiĢtirilen demir madeni ile 

bir orak yapmıĢtır. Demirden yapılan bu orakla, babası Uronus‟un üreme organını 

kesmiĢtir.
41

 

Babası Uronus‟u yenen Kronos, evrenin sahibi olmuĢ ve kız kardeĢi Rheia ile 

evlenmiĢtir. Bu evlilikten “Zeus, Hades, Poseidon, Hestia, Hera ve Demeter olmak 

üzere altı çocuk” meydana gelmiĢtir. Fakat evrenin hâkimiyetini daimi sürdürmek 

isteyen çocukları ile paylaĢmak istemeyen Kronos, doğan çocuklarını yutmaktadır. Gaia 

ile aynı kederi yaĢayan Rheia, en son doğan Zeus‟u Kronos‟a vermemektedir. Kronos, 

Zeus yerine kaya yutmuĢtur. Rheia‟nın rahipleri Kuret‟ler tarafından büyütülür Zeus 

Amaltheia adlı keçinin sütü ile beslenmektedir. Efsanenin sonunda artık büyümüĢ olan 

Zeus, kardeĢlerini Kronos‟un  midesinden kurtarmıĢtır. Ve böylece titanlar savaĢı 

                                            

40 Erhat, a.g.e., 197. 
41 Erhat, a.g.e., 198. 
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baĢlamıĢ ve savaĢın sonunda Tartaros‟tan Kyklopları ile Hekatonkheir‟ları da kurtaran 

Zeus‟a Kykloplar gök gürültüsünü ve ĢimĢeği hediye etmiĢlerdir.
42

 Antik uygarlıkların 

dilden dile aktarılarak kanıtsanmıĢ inançları aslında yaratılıĢın meydana geldiği asıl 

yerin nasıl oluĢtuğu, bulunma sebebi gibi birçok yanıtlanmasını bekleyen araĢtırma 

konularının doğmasını sağlamıĢtır.  

2.3. Evren 

Evren, bütün varlıkları ve olayları içeren bir sistem olarak tanımlanmaktadır. 

Evren kelimesinin kökü dikkate alındığında bu “dirlik ve düzen içinde bir evren” 

anlamına gelen Yunanca bir sözcük olarak bilinmektedir. Kozmoloji (evren bilim) 

açısından ise evren terimi bizim gözlemlediğimiz evren, dünya ve âlem olarak 

düĢünülmektedir. Evren, dünya ve âlem manalarına da geldiğinden, bununla birlikte 

“var olan şeylerin tümü” anlamını da içermektedir. Bu özelliği ile “evren, kişinin 

bilgisine ve hayal gücüne göre şekillenen bir kavramdır”.
43

 “Evren nasıl var oldu? 

Neden buradayız? Nereden geldik?” Bu sorular tüm felsefeciler tarafından farklı Ģekilde 

ele alınmaktadır. Ġnsanlığın doğuĢundan beri, insanoğlu içinde yaĢadığı evreni, uzayı 

merak etmiĢ “ve her kültür kendine özgü bir evren anlayışı icat etmiştir”. Evrenin nasıl 

olduğunu anlamaya çalıĢmıĢtır. Bu yönde edindiği bilgiler ve deneyimler doğrultusunda 

„zihninde kavramsal bir evren yapısı oluĢturma giriĢiminde bulunmuĢtur. Bu bağlamda 

ortaya konulan kuramsal kozmolojik (evren bilimi) tanımlamalara bakıldığında 

kozmolojinin tarihiyle astronom ve astroloji geliĢiminin tarihi de ortaya konulmaktadır‟. 

Bu açıdan ilk kozmolojik araĢtırmalar „çıplak gözle görülebilen Güneş‟ ve gezegenler 

üzerinde yapılmıĢtır. ÇalıĢmalar sonucunda ortaya konan GüneĢ sistemi ile bugünkü 

duruma kadar gelinmiĢtir. YaĢanan bu süreç, bilimsel temellere dayandırılarak 

yürütülmüĢtür. Nihayetinde evren ve uzay hakkındaki tüm soruların cevaplarını 

bulmaya kaynaklık etmiĢtir. 44    

                                            

42 Erhat, a.g.e., 202. 
43 Philip Wilkinson ve Neil Philip, Mitoloji, Görsel Rehberler, eyewitness companion guide mythology (çev. Meltem Uzun, Ġnkılap 
Kitabevi, 2010), 20. 
44Ümit ġimĢek, Big Bang, Kâinatın Doğuşu, (Ġstanbul: Yeni Asya Yayınları, Bilim ve Teknik Serisi 11, 1980), 10-11. 

https://www.kitapyurdu.com/yazar/philip-wilkinson/56496.html
https://www.kitapyurdu.com/yazar/neil-philip/115615.html
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Dünyamız, çevremizi oluşturan tüm nesneler, canlılığı, çeşitliliği, yaşam ve 

kapsamı, evrenin içinde yer aldığı uzak-zaman ile karşılaştırıldığında, küçük 

hatta önemsiz bir şey olarak görülmektedir. Madde, görebildiklerimiz ile 

karşılaştırılamayacak kadar küçük boyutlardan devasa boyutlara kadar, 

yapılaşmış tüm cisimlerin özünü oluşturmaktadır.
45

 

Antik Yunan filozofu ve Antik bilimin sembolü olan Aristoteles‟e (MÖ 384- 

MÖ 322) göre evrenin sonu vardır. Fakat zaman olarak bakıldığında durağan ve 

sonsuzdur. Bu tanıma göre evrenin, ne baĢlangıcı ne de sonu vardır. Genel olarak 

semavi dinlerin dünya görüĢüne bakıldığında “evren tanrı tarafından yoktan var edilmiş 

ve o zamandan” beri hiç değiĢmemiĢ yani durağandır. Burada bile Aristoteles‟in evrenin 

sonsuz ve durağan olduğu doktrini desteklenmiĢtir.
46 

 

Aristoteles‟in devam eden evrenin sonsuz ve durağan yani zamanla değiĢmeyen 

evren doktrini, 20. yy. „ın baĢlarında değiĢmiĢtir. 1930 yılında geliĢen yeni 

teknolojilerle evren hakkında yeni bilgiler edinilmeye baĢlanmıĢtır. Uzaydan gelen 

radyo dalgalarının saptanmasıyla “1940‟lardan günümüze uzaydan gelen kızıl ötesi, mor 

ötesi ve x- ışınlarını tespit edilebilir” hale gelinmektedir. Bu sayede „elektronik ışık 

detektörleri fotoğraf plakalarının‟ yerini almaktadır. Yeni geliĢen teknoloji ile 

bilgisayarların da iĢin içine girmesiyle veri toplama ve iĢleme süresinde muazzam bir 

hız kazanmıĢtır.
47

 

1687 yılında Ġngiliz fizikçi, matematikçi, astronom Isaac Newton‟un (1643-

1727) ortaya çıkardığı kütle çekim teorisi evrenin ilk matematiksel teorisidir.1921 

yılında Nobel Fizik Ödülü‟ne layık görülmüĢ, Alman teorik fizikçi Albert Einstein 

(1879- 1955) Newton‟un teorisinin daha geliĢmiĢ ve tam versiyonu 1917 „Genel 

Görelilik Teorisi‟ ile ortaya koymuĢtur.
48

 

                                            

45 Lain Nicalson, Evrenin Karanlık Yüzü, Karanlık Madde, Karanlık Enerji ve Evrenin Kaderi, (çev. Prof. Dr. Cengiz Yalçın, 
ArkadaĢ Yayınevi, 2007), 1. 
46 Namık Kemal Pak, Evrenin OluĢumu-Tarihsel Perspektiften BakıĢ, Odtü, Fizik Bölümü, EriĢim Tarihi: 18.12.2019 

http://www.tfv.org.tr/belgeler/evren.pdf, 1. 
47Pak, a.g.e., 1. 
48 Pak, a.g.e., 2.  
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RESĠM 5: Hubble Uzay Teleskobu
49

 

Amerikalı astronom, Edwin Powell Hubble (1889- 1953) 1929 tarihinde 

galaksilerin devamlı olarak birbirinden uzaklaĢtığını ve evrenin ise geniĢlemekte 

olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Hubble bunu Resim 5‟de gösterilen teleskop ile 

gözlemlemektedir. Teleskopuna gelen ıĢığın frekansındaki Doppler kaymalarına 

bakarak ulaĢan Hubble‟e göre “bütün galaksiler bizim galaksimiz olan Samanyolundan” 

uzaklaĢmaktadır. Hubble‟in bu keĢfi sonucunda, her yönde düzgün olarak geniĢleyen bir 

evren söz konusu olmaktadır. Fakat bu geniĢlemenin merkezi olmadığı tespit 

edilmiĢtir.
50

 Sonuç olarak çağdaĢ bilimsel anlayıĢa göre, evren “15 milyar yıl önce bir 

madde sıkışması ile başlamış ve ışık hızı ile genişleyerek uzaydaki 

yapıları”oluĢturmuĢtur. Fakat evrenin geniĢlemesinin sonsuza dek sürüp sürmeyeceği 

konusu kesin bir netliğe ulaĢmamaktadır. “Geçmişte evrenin sabit olduğunun 

düşünüldüğü dönemlerde bilim insanları yıldızların haritasını çıkarmakla 

uğraşmaktadır; günümüzde ise artık evrenin değişimi ve evrimini” incelenmektedir. Bu 

dönem ortaya çıkan Hubble‟in keĢfi ile literatüre „Hubble yasası‟ olarak geçen keĢfi 

                                            

49
 Hubble Uzay Teleskobu, https://tr.wikipedia.org/wiki/Hubble_Uzay_Teleskobu, EriĢim Tarihi: 13.06.2020 

50 Thomas Lepeltier, Evrenin Saklı Yüzü, Evrenbiliminin Bir Başka Tarihi, (Ġstanbul: çev. Ahmet Durukal, XXI. Yüzyıl Kitapları, 

YKY Yayınları, 2015), 52. 
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Lain Nicalson (1945-) aĢağıda Ģu Ģekilde belirtmiĢtir. Hubble‟in keĢiflerinin son 30 yılı 

hakkında detaylı afiĢ resim 6‟da yer almaktadır. 

“Basit olarak Hubble yasası; evrenin genişleme hızı (V)= gözlem noktasına olan 

uzaklığı (D) çarpı Hubble sabiti (H), bağıntısı ile verilir. Hubble sabiti, evrenin 

genişleme hızı ile uzaklık arasındaki orantı kay sayısı olarak bilinir. Gök 

bilimciler bu sabitin birimini, saniyede kilometre megaparsek /km/s/Mpc) olarak 

ifade ederler. Megaparsek bir milyon parsek demektir. Bir parsek uzunluk 3,26 

ışık yılına eşittir. Hubble, sabitin değerini 530km/s/Mpc olarak ölçmüştür. 

Galaksi uzaklıklarının ölçümlerinde, o dönemdeki aletlerin yeterli duyarlılıkta 

olmamasından kaynaklanan hatalar nedeniyle, sabitin değeri gerçeğin yaklaşık 

7 kat fazla bulunmuştur. Hubble sabitinin hassa ölçümü, göksel astronominin en 

önemli gereksinimidir. Çok uzak galaksilerin gözlem noktasından uzaklıklarının 

ölçümü sabiti saplama işleminde girdi olarak kullanılır. Son yıllarda 

gökbilimcileri galaksi uzaklıklarını ve Hubble Sabitinin değerini çok hassas 

ölçtüklerini iddia etmiştir.”
51

 

“18 Kasım 1989 yılında Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi NASA‟nın, 

kozmik fon radyasyonunu araştırmak üzere uzaya COBE (Cosmis Background 

Explorer) adlı keşif uydusunu göndermesi ile başlayan süreç, evrenin büyük patlama 

sonucu meydana geldiğini ileri sürmektedir”. Büyük Patlama olarak adlandırılan „Big 

Bang‟ teorisi tüm zamanların en detaylı ve büyük astronomik buluĢu olarak 

görüĢmüĢtür. COBE uydusunun gönderilmesinden kısa bir süre sonra COBE-2‟de 

gönderilmiĢ ve uzaydaki buluĢlar COBE, COBE-2‟de birbirini destekler nitelikte 

olmuĢtur. COBE-2, „Big Bang‟ teorisine dayanılarak yapılan hesapları doğrulamıĢtır. 

Big Bang teorisinde Hidrojen ve Helyum gazlarının miktarı belirlenmiĢtir. Bu gün 

hesaplana Hidrojen ve Helyum gazlarının oranı Big Bang teorisinde hesaplanan, orana 

teorik olarak uymaktadır. Kısacası Big Bang teorisi evrenin oluĢumu hakkında bilgi 

edinmemize ve evrenin baĢlangıcı hakkında bilimin ulaĢtığı önemli noktalardan biri 

olduğu söylenebilir.
52

 

                                            

51 Nicalson, a.g.e., 22. 
52 Mehmet Bozkurt, Bilim ve Kur‟an‟a Göre Evren ve İnsan, (Ankara: Özyurt Matbaacılık. 2012), 35-36. 
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Resim 6: Evrenin OluĢumu ve GeniĢlemesi ile Big Bang Modeline Göre 

Günümüzdeki Evren ġeması
53

 

Big Bang teorisine göre 13,5 milyar yıl önce evren oldukça yoğun ve sıcak bir 

halden ortaya çıkmıĢtır. Günümüzde ise bu durum resim 6‟de görüldüğü gibi 

geniĢlemeye devam etmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi; galaksileri içinde 

bulunduran uzay da geniĢlemektedir. Bilim insanlarına göre geniĢleme belirli kurallar 

ve ölçüler nispetinde devam etmektedir. Bilim insanları büyümeyi sürdüren evrenin, 

kozmik bir enerji patlaması ile oluĢtuğunu belirtmektedir. Uzay devamlı olarak kendi 

etrafında dönmekte ve dolayısıyla sürekli hareket halindedir.
54

 

Ġngiliz astrofizikçi Profesör Joseph Silk‟e (1942-) göre „Büyük Patlama‟ ve 

Antik Yunan‟daki yaratılıĢ söylemleri hakkında Ģunları söylemiĢtir: 

“Evren 15 milyar yıl önce gerçekleşen şiddetli bir patlamayla başladı. Klasik 

Yunan ve Roma, eski Çin ve Hint efsanelerinin yerini alan modern hipotez 

bulunur. Teorimizin, atalarımızın inanışlarına göre daha fazla gerçek içerdiği 

konusunda herhangi bir kuşkumuz yok, ama acaba biz onlardan daha mı 

                                            

53 Büyük Patlama, https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Patlama EriĢim tarihi: 03.01.2020. 
54 Doğan Erçetin, Kelimelerden Tamgalara Evrenin Yaratılışı, (Ġstanbul: Ġrfan Yayımcılık, 2010), 12. 
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zekiyiz? Belki bin yıl sonra büyük patlamada yirminci yüzyılın efsanesi olarak 

kalacaktır.”
55

 

Joseph Silk‟e göre Evrenin yaratılıĢının, üç olasılığı vardır;    

1. “Başlangıç, fiziksel bilimlerce açıklanamayacak tekil bir durumdur. 

Kuşkucu biri, Tanrının evreni yaratmadan önce ne yaptığını 

sormaktadır. Bu soruya “Tanrı o zamanlar bu tür soruları sorabilecek 

insanlara cehennemi hazırlamakla meşguldü”  gibi düzmece bir cevap 

verilebilir (bu cevap Aziz Augustine‟e atfedilmektedir)”. 

2. “Başlangıç, düşünülebilecek en basit ve kalıcı durum olup, gelecekteki 

evrimin tohumlarını kendi içinde barındırmaktadır”.  

3. “Yaratılış meydana gelmemektedir. Evren sonsuz yaşlıydı ve 

değişmemektedir. Bilimsel araçların sınayabileceği seçenekler olan son 

iki olasılığı birbirinden ayırmaya çalışılabilir. Kozmolojiye yaklaşımı 

sınayabilmek için, evrenin başlangıcındaki durumunu tanımlayan doğru 

fizik yasalarına gereksinim vardır. Bu aşamada bir bilim adamı, evreni 

incelemeye başlarken, yerel olarak laboratuvarda sınadığı fizik 

yasalarının tüm evrende geçerli olduğunu varsaymaktadır. Bu anlamda 

kozmoloji, fizik yasalarının uzay ve zamanın uzak bölgeleri için 

genelleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.”
56

  

2.3.1. Ġnanç Bağlamında Evren Kavramı 

Toplumlar ait oldukları kültür yapısına göre Ģekillenmektedirler. Evrenin 

meydana geliĢi üzerine konular, inanç sistemlerinde mitolojik bilgiler ile 

anlamlandırılmaya çalıĢılmıĢ ve desteklenmektedir. “Mitoloji deyince akla ilk gelen 

Yunan mitolojisi olsa da aslında tüm toplumların kendilerine özel mitolojileri ve inanç” 

sistemleri vardır. Mitoloji, geçmiĢten gelen bilgilerle insanlar tarafından ortaya 

konulmuĢ olağandıĢı hikâyelerdir. Her dinin kendine has hikâyeleri vardır bunlar, 

mitolojiden mutlak ölçüde ayrılmamaktadır. Çünkü dini öyküler genel olarak yaratılıĢ 

olgusu ile iliĢkilendirilmektedir. Mitolojik öğeler Kutsal kitaplardan Tevrat, Zebur, Ġncil 

ve Kuran‟da yer almaktadır. 

                                            

55 Joseph Silk, Evrenin kısa tarihi, a short history of the universe, (Ġstanbul: çev. Murat Alev, TUBĠTAK Popüler Bilim Kitapları, 
TÜBĠTAK Yayınları, 2003), 1. 
56 Silk, a.g.e., 6-7. 

https://www.idefix.com/Yazar/joseph-silk/s=216135
https://www.idefix.com/Yazar/joseph-silk/s=216135
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Bu sayede Semavi dinleri kabul eden toplumlar ve diğer toplulukların kültür 

yapısına özel, tarihin iĢleyiĢi süresince kendine has mitolojisi oluĢmaktadır. Semavi 

dinlerde geçen mitolojik konular ağırlıklı olarak inanç içeriklidir. “Tanrılar ve yaratılış 

olayı hakkında çeşitli rivayetlerin yer aldığı” bilinmektedir.
57                                       

 

Semavi dinlerin kitapları incelendiğinde; insanın dünyadaki varlığına dair ve 

yaĢam ile ilgili öğrenmek istediği her sorunun cevabı yer almaktadır. Kutsal kitaplar 

incelendiğinde, yaratılıĢ mitoslarına katkı sağladıkları görülmektedir. Bu kitaplarda 

yaradılıĢın yaradan tarafından olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kontekste bakıldığında 

mitlerin “dini inanca en yakın olanı aynı zamanda en çok etkileşime uğramış 

olanlarının yaratılış, dünyanın sonu ve kıyamet üzerine yazılmış mitler olduğu” tespit 

edilmektedir. Bu durum sadece semavi dinlerde geçerli olmayıp, çok tanrılı dinlerde de 

var olmaktadır.
58

 Evrenin yaratılıĢı hakkında mitoslar, dinler ve belli baĢlı felsefi 

sistemler bir takım fikirler ortaya sürmüĢtür. Çünkü varlık ve varlık nedenleri sadece 

bilimin, felsefenin merakını cezbetmemiĢ aynı zamanda insanın yaratılıĢından itibaren 

tüm insanların temel meselesi haline gelmiĢtir.
59

  

YaratılıĢ üzerine öyküler, evrenin ve evrenin içinde yaĢayan canlıların ilk 

oluĢum aĢamasını anlattığı için, kronolojik olarak tarihlemede ilk sırada yer almaktadır. 

Sonrasında kronolojik sıraya dinsel-mitsel kayıtlar tamamlayıcı kaynak olarak 

eklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında ilk kronoloji uzmanları insanlık tarihini 

“anlayabilmek için, her şeyin kökenine ulaşabilmek adına yaradılışın” nasıl meydana 

geldiğini anlama yoluna gitmiĢlerdir.
60

  

“Yaratılışın altı günlük öyküsü yeryüzünün kendi hikâyesinden sonra olmuştur. 

18. yy. da ki doğa bilimcilerine göre, yeryüzü yaşamın başında, insanların geliş 

zamanına kadar tekrarlanamayan bir dizi olaylar ve gelişimler içerisine 

girmiştir. Yaratılışın “altı gün” kavramı, dönemin din bilginleri tarafından da 

onaylandığı şekilde günümüz zaman anlayışı kavramında olan “altı gün” değil 

                                            

57 Ġsmail Gezgin, Prehistorik Dönemden Hristiyanlığa Kadar Sanatın Mitolojisi, (Ġstanbul: Sel Yayıncılık, 2014), 163. 
58 Fuzuli Bayat,  Mitolojiye giriş, (Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 2017), 122. 
59 Arslan Topakkaya, “Felsefi Bilgelik ve Evren KarĢısında, Hayranlık Duyma Kavramları Arasındaki ĠliĢki Üzerine”, Kaygı 

Dergisi, (2012/18), 95. 
60 Fuzuli Bayat, Türk mitolojik sistemi ontolojik ve epistemolojik bağlamda Türk mitolojisi, (Ġstanbul: Ötüken Yayınları, cilt I (4. 

baskı 2017), 98. 
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sonsuz uzunlukta bir altı gün olduğu kanaatine varmışlardır. 19.yüzyıl‟da 

jeologlar ve biyologlar yeryüzünün geniş tarihinin kesinliği hakkında aynı 

kaygılara ulaşmışlar, 19.yüzyıl sonlarına doğru “Darwinizm
61

 ve Evrim
62

” 

potansiyelleriyle dindar, dogmatik fikirlerin etkisi altında iken, 21.yüzyılda ise 

bilim insanları politik güçleri desteklemelerine rağmen radikal dindarlar 

karşısında güçsüz kalmışlardır.” 
63

 

Bunun sonucunda bilim-evrim düĢüncesi tanrının ve inancın olmadığı bir evren 

yani ateizm kavramına evirilmektedir. 

YaratılıĢ ve kozmoloji mitolojilerinin din ile olan alakası, inancın sistematiğinde 

yer alan ateizm kavramı evren kavramı anlayıĢını da, ortaya koymaktadır. Mitolojik 

öyküler her ne kadar ihtimaller dairesi içinde olursa olsun, tam bir inanç ile 

oluĢturulmuĢ söylemlerdir. Ġlkel insanın yaĢamında mitolojinin yeri ve mitolojiye ait 

öğelere “bağlılığı, dindar bir insanın dine olan bağlılığı şeklinde kültürlerin inanış 

biçimlerine yansımaktadır”.
64 

 

Dinlerin etkisi altına aldığı toplumlarda „yaĢayan insanlar üzerinde ve semavi 

dinler içerisinde de kendisini gösteren bu etki sebebiyle dinlerin karĢılaĢtırmalı olarak 

incelenmesi, bir kültürün dini hakkında bilgi edinme yollarından en iyisi olacaktır. Bu 

kapsamdan bakıldığında alanda araĢtırma yapan birey, ele aldığı dinin bir merkezi, 

mitolojisi, ritüelleri ve inançlarının olduğunu kabul etmezse buradaki unsurlar hiçbir 

zaman anlaĢılmayacaktır‟.
 65

 YaratılıĢın kendi öğretileri, kültürüyle harmanlayıp bir 

sonraki nesile aktaran uygarlıkların nasıl yaratıldıkların anlam oluĢturma 

yaklaĢımlarının yanı sıra, yine soru cevap yöntemiyle anlamlandırmaya çalıĢan bilim 

insanlarının evrim teorisi üzerine çalıĢmaları farklı türlerin nasıl oluĢtuğuna açıklayıcı 

olmuĢtur.  

                                            

61 Ġngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin`in doğal seçilim yoluyla evrim kuramı 
62 Biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değiĢime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması sürecidir 
63 Sabriye Öztütüncü, “Topkapı Sarayında Bulunan Evren Olgusu Ġçerikli Minyatürlerin Resim Diliyle Yorumlanması”, (Sanatta 

Yeterlik Tezi, T.C. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Antalya, 2019), 12-13. 
64 Gönül Yonar, Altı medeniyet altı yaratılış hikâyesi, yaratılış mitolojileri, (Ġstanbul: Ötüken NeĢriyat Yayınları, 2015), 23. 
65 Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, (Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. 2015), 19. 
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2.4. Evrim 

Evrim kademeli olarak geliĢme ve değiĢme manasında kullanılmaktadır. Bu 

manasının yanı sıra terim manası; “bir türden başka bir türün veya bir varlıktan başka 

bir varlığın yavaş yavaş, zamanla ve tesadüfen meydana” gelmesi olarak 

açıklanmaktadır. Evrim kelimesi, buradaki terim anlamı dıĢında; “değişme, başkalaşma, 

farklılaşma ve ilerleme gibi, aralarında değişik nüanslar bulunan pek çok kelime, tabir 

ve deyim yerine” de kullanılmaktadır. Netice olarak burada zikredilen ve geçmiĢte, 

baĢkalaĢma, değiĢme, farklılaĢma manalarında kullanılan kelimeler, günümüzdeki 

manasıyla evrim mefhumunu karĢılamaktan uzak görülmektedir.
66

 

Bu gün “dünyada yaşayan canlılar arasındaki akrabalığın derecesi” ve sebebi 

ile geçmiĢ, gelecek “hadiselerin yorumunu yapan evrim düşüncesi” insanlık tarihi kadar 

eski olduğu bilinmektedir. M.Ö.500 yılında yaĢamıĢ Yunan filozoflarından Empedocles, 

bitkilerin tomurcuklanma ile çeĢitli hayvanların kısımlarını ortaya çıkardığını, bunların 

kopup bir araya gelerek değiĢik hayvanları bir araya getirdiğini ileri sürmektedir.
67

  

Heraclitus ise, M.Ö.570‟li yıllarda “bütün canlıların değişerek yeni şekiller 

verildiğini” belirtmektedir.
68

  

Thales‟in öğrencisi Anaximander (M.Ö. 610 -M.Ö.576), „tabiat üzerine yazdığı 

kitabında; yok olanın var, var olanında yok olamayacağına yer vermektedir. EĢyanın; 

hava, toprak, su ve ateĢ olmak üzere dört ana unsurdan Ģekillendiğine temas etmektedir. 

Anaximander‟in Darwin‟den 24 yy. önce ileri sürdüğü evrim düĢüncesine göre; canlılar 

sudan gelmektedir. Bir kısmı ortaya çıkarak ortama uymuĢ ve orada çoğalmıĢtır. Ona 

göre bütün varlıklar balıktan meydana gelmektedir‟.
69
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M.Ö. 4. yy. da yaĢamıĢ olan dünyanın en iyi biyologlarından olan Aristo, 

çevresindeki canlıları inceleyerek onları geliĢmiĢlik düzeyine göre sınıflandırmıĢ, 

hayvanların üremelerinde ve çocuğun embriyotik geliĢiminden bahsetmektedir: 
70

  

“Yumurta yaklaşık on günlük süreci tamamladığı zaman civciv bütün kısımları 

ile açıkça görülebilir. Kafa vücudun diğer bölgelerine nazaran daha büyüktür; 

gözler, bu dönemde genellikle siyah renkli ve fasulye tanesinden biraz daha 

iridir. Üst deriyi soyarsak, içinde beyaz bir sıvının olduğu, bunun güneşte 

parladığını ve içinde sert yapılı bir maddenin olmadığını görürüz. Bu dönemde 

daha iri yapılı olan iç organlar belirgin şekilde olmasa da görülebilir. Örneğin 

iç organların düzeni görülebilir; mide ayırtedilir, kalpten başlıyor gibi görünen 

bazı damarlar ise göbeğin iç bölgesine çok yakın bir konumdadırlar. Göbekten 

bir çift damar görülür; biri, yumurta sarısını saran zara doğru, öteki de civcivi 

sarmalayan zar, yumurta sarısını sarmalayan zarı ve aradaki sıvı bölgeyi hep 

birlikte saran zara doğru uzanır.”
71

 

„Batıda modern zooloji ve biyoloji sahasındaki çalıĢmaların özellikle 17. yy. 

sonlarından itibaren Müslümanların tesiriyle baĢladığı söylenmektedir. Lamarck, 

Darwin‟den önce 17. ile 18. yy. da yaĢayan, onlara fikir ortamı hazırlayanların baĢında 

J.Ray (1627-1705), Buffon (1707-1788), E. Darwin (1731-1802), Cabanis ve Linnaeus 

(1707-1778) gelmektedir‟.
72

 

Evrim teorisinin baĢlangıç zeminini “Neden hiçbir şeyin yok değil de var olduğu 

ve bu var olan şeylerin varlıklarını bir kaos değil de nasıl bir kozmos içinde 

sürdürebildikleri” sorusu oluĢturmaktadır. Evrim teorisi, canlılığın ne Ģekilde oluĢtuğu 

ve “daha sonra nasıl çeşitlendiğine dair bir iddiayı” dile getirmektedir. Öte yandan 

ortaya konan “bu iddia ile canlılığın oluşumunun kabaca bir tesadüfler zincirine 

bağlanıyor” olması dinlerin varoluĢ yaratılıĢ tasavvurlarıyla çeliĢmektedir. Bu nedenle 

teori, Charles Darwin (1809-1882)‟in “The Origin of Species” (Türlerin kökeni) isimli 

kitabını 1859 yılında yayınlamasından günümüze gelene kadar çeĢitli düzeylerde 

tartıĢılması sürdürülmektedir. 
73
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Eğitimine tıp ile baĢlayıp papaz okuluyla devam eden Charles Darwin, 1831 

yılında Güney Amerika ve Pasifik adalarını „Beale‟ adlı gemi ile beĢ yıl dolaĢmıĢtır. 

Seyahati boyunca karĢılaĢtığı hayvan türlerini incelemiĢtir. Seyahatinin hatıralarını  „Bir 

tabiatçının Beagle ile Seyahati‟ isimli kitabında 1839 yılında toplamıĢtır. 1838-1841 

yılları arasında Darwin jeoloji cemiyeti sekterliğini yapmıĢ ve burada jeolog Charles 

Lyell‟in düĢüncelerinden etkilenmektedir. Charles Darwin‟in fikirleri üzerinde esas 

etkisi olan Thomas Robert Malthus olduğu düĢünülmektedir. Darwin Malthus‟un 

düĢüncelerinden „Tabii seleksiyon‟ benimsemektedir. “Buna göre, canlılar dünyasında 

devamlı olarak bir hayat kavgası cereyan etmektedir”. Bu kavganın içinde hükmünü 

icra eden „Tabii seleksiyon‟, kuvvetlileri yerinde bırakıp zayıfları ortadan 

kaldırmaktadır.
74

  

“Darwin, evrim kuramını öne sürerken, evrimin sebebi olarak, „hayat kavgası 

dolayısıyla doğal ayıklanma‟ diye özel bir faktör kabul etmiştir”. Darwin‟in canlıların 

çeĢitliliği konusunda getirdiği farklı yaklaĢım nedeniyle, evrim kelimesi, Darwinizmle 

eĢ anlamlı görülmektedir. Bu sebepten “The Origin of Species” isimli eserinde, mevcut 

türlerin, zamanında yaĢamıĢ türlerin değiĢmesiyle meydana geldiği ileri sürülmektedir.
75

 

Darwin teorisinin dayanakları Ģunlardır:
76

 

● Belli bir ortamda bir türün fert sayısının değiĢmezliğinden kaynaklıdır 

Belli bir ortamda yaĢayan, belli bir türe ait olan canlı sayısı değiĢmeden uzun 

yıllar aynı kalmaktadır. Hâlbuki her canlı, bir yavru meydana getirmektedir. Bu nedenle 

belli bir ortamda sayının sürekli artmasını engelleyen birkaç sebep olması 

gerekmektedir. 

● Hayat mücadelesi 
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A. “Aynı yerde ve kendi soyundan olan canlılarla yarışma”; 

✔ Yer bulma mücadelesi 

✔ Besin bulma mücadelesi 

✔ “Eş seçme mücadelesi 

B. Aynı yerde ve kendi soyundan olmayan canlılarla yarışma; 

✔ Aynı besini kullanma sebebiyle ortamdaki besinin azalması 

✔ Aynı yerde yaşayan hayvan türü, diğerinin besinidir. 

C. Ortamdaki fizik ve kimyevi faktörlerin etkisi 

✔ Su baskınları, çok soğuk ve çok sıcak iklimler, ortamdaki canlıları 

etkilemektedir 

● Korunma 

Her canlıda iki içgüdü göze çarpmaktadır; 

A. Canlının kendini koruması 

B. Canlının dölünü devam ettirmesi 

● Tabii seleksiyon 

Hayat mücadelesi sonunda başarılı olanların yaşadığı ve neslin devam ettiği, 

ortam şartlarına uymayanların ortadan kalktığı kabul edilmektedir. 

● Tür teşekkülü” 

Darwin‟e göre, bir camlı grubunda bazı fertler sahip oldukları özellikleri 

sayesinde bir takım Ģartlara, „diğer bazıları ise baĢka Ģartlara uyarsa zamanla bunlar 

arasında‟ yapılar fazlalaĢmakta ve artık o iki grup aynı iki tür haline gelmektedir. 
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Charles Darwin‟in evrimci modelinde öne çıkanlar;
77

  

1. Evrimi oluĢturan birimler (canlı varlık âleminin nüfusu), üç özelliktedir:  

a) Katlama (bir ikiye çıkar),  

b) FarklılaĢma (tüm varlıklar aynı değildir),  

c) Katılım (benzer olan kaçınılmaz olarak katlama esnasında benzerini 

doğurur).   

2. Canlı varlıklar arasındaki farklılıklar, ayakta kalan veya çoğalanların 

benzerliğine tesir etmektedir. Bir baĢka ifadeyle varlıkların farklılıkları uygunluklarını 

etkilemektedir.  

3. Canlıların nüfusu, zamanla değiĢir yani selektif güçlerin varlığıyla evrim 

geçirmektedir.  

4. Canlılar, zaman içinde kendi uygunluklarını artıran özelliklere sahip 

olagelmektedir. 

“Darwin‟in hareket noktası türler ve türleri oluşturan bireyler 

arasındaki belirgin farklılaşmadır. Darwin, her türde değişikliklerin olduğunu, 

başka deyişle, türün bazı fertleri arasında farklılıklar görüldüğünü vurgulamış, 

kendisi, bunları, çeşit (variation) olarak adlandırmıştır.”
78

 

Burada bahsedilen bir takım değiĢikliklerin, türün içinde „var olan üyelerine 

belli bir çevre içinde yaşama şansı verdiği halde‟ bile bazılarının yaĢama Ģansı 

olmadıkları ortaya çıkmaktadır. “Eğer canlı, uygun bir değişiklik kazanmışsa, daha 

büyük bir olasılıkla yaşayacak ve çoğalacaktır; aksi durumda elenecektir. Canlılar, 

kazandıkları bu uygun değişiklikleri, oğul döllerine geçirecekler ve uygun değişiklikler 

birikecektir. Bunlar birikirken canlı, orijinal türün bireylerinden biraz farklı olacak ve 

sonuçta yeni türler ortaya çıkacak; gelişecektir”. Bu durumda, bir grup canlının, yeni 
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bir tür sayılabilmesi için, birçok değiĢikliklerin meydana gelmesi gerekmektedir. Bu 

türlerdeki değiĢikliklerin oluĢabilmesini Charles Darwin, hayat kavgası olarak 

görmektedir. Bundan dolayı da olay „doğal ayıklanmaya‟ bağlamaktadır. Darwin‟e 

göre, bu değiĢim sırasında, “türden türe geçişi sağlayan bazı ara türler meydana 

gelmektedir. Bunda etkili rol oynayan doğal ayıklanma ise, ne mutlak bir mükemmelliğe 

götürmekte ne de mutlak bir mükemmelliği önermektedir”.
79

  

Darwinizm bilim dünyasında oldukça taraftar bulmuĢtur. Fakat ileri sürülen 

konuların birçoğu “ispat edilemediği için teori seviyesinde kalmıştır. Özellikle genetik, 

moleküler biyoloji ve antropoloji sahasındaki gelişmeler ışığında Darwinizm‟in kritiği 

yapılmaktadır. Bu noktada ileri sürülen hususları birkaç madde halinde toplamak 

mümkündür”:
80

 

1. Bu teoride basitten mükemmele doğru bir gelişmenin ileri sürüldüğü 

halde, kromozom sayılarında böyle bir gelişme yoktur. 

2. Darwin‟in bahsettiği şekilde türlerin değişmesi için geçen zaman, bugün 

dünyanın hesap edilen yaşından çok daha büyüktür.  

3. Ortam şartlarına en iyi uyma ilerleme şeklinde olduğu gibi, gerileme 

şeklinde de olabilir. 

4. Yeni türlerin birbirinden yavaş yavaş meydana geldiğini gösteren ara 

formlar bulunamamıştır. 

5. Her canlının, genetik yapısını muhafaza ederek kendi neslinden meydana 

geme ihtimali, başka türden evrimleşerek hâsıl olma ihtimalinden daha fazladır. 

6. Birçok organizmanın, yeryüzüne ilk çıktığı andan itibaren hiç 

değişmediği görülmüştür. 

Sonuç olarak “canlılığın ilk oluşumunda her şeyi tesadüfler zincirinin de etkili 

olduğu mekanik süreçler bütününe bağlayan teoride iki temel meselede gün yüzüne 

çıkmaktadır. Meselelerden ilki, doğanın durağan mı yoksa sürekli değişen bir yapıya mı 

sahip olup olmadığıdır”. Meselenin diğer bir yönü ise yaratılıĢın doğada bir 
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ereksellikten mi, yoksa tesadüfler zincirinin mi bir sonucu olarak belirlemesidir.  

Gezegen içindeki canlılar ile birlikte devamlı bir değiĢim içinde olduğuyla alakalı ciddi 

bir tartıĢmadan bahsedilmemektedir. Bu tartıĢmanın varlığından ziyade değiĢimin 

boyutu ilgili olmaktadır. 
81

 

2.4.1. Tek Tanrılı Dinlerde YaratılıĢ Kavramı 

2.4.1.1. Yahudilikte YaratılıĢ  

Yahudilikteki din-bilim tartıĢmaları Ģeriat ile seküler âlem iliĢkisinin bir alt dalı 

olarak belirlenmektedir. Modern Ortodoks Yahudilikte din ve bilim tartıĢmalar 

konusunda iyimser bakmaktadır. Yahudi düĢüncesine göre Yahudi cemaatinin modern 

bilim olmaksızın ilerlemesi mümkün olmamaktadır.
82

 

“Evrenin ve insanın var oluşu her dönemde insanların en çok ilgisini çeken 

konulardan birisi olmuştur. Dinler de bu önemli konuda daima birtakım 

açıklamalar yapmaya çalışmışlardır. Yahudi kutsal kitabı Tevrat‟ın ilk bölümü 

olan Tekvin, daha başlangıcında evren ve insanın yaratılışını konu 

edinmektedir”.
83

 

“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; 

engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı`nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 

Tanrı, „Işık olsun‟ diye buyurdu ve ışık oldu.”(Yaratılış, 1/1-3) ifadeleriyle 

başlayan ilk yaratılış hikâyesinde bütün evrenin yaratılışı altı günde 

tamamlanmış ve Allah yedinci günde istirahat ederek bu günü (cumartesi/sebt) 

mübarek kılmıştır (Yaratılış,1/1-31; 2/1-3).
84

 

Tevrat‟a göre; „Allah, altıncı gün hayvanları yarattıktan sonra‟ “İnsanı kendi 

suretimizde, kendimize benzer yaratalım. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil 

hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” „der ve insanı yaratır‟ 

(YaratılıĢ, 1/26).
85
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Yahudi düĢüncesini benimseyenlerin önde gelenlerinden olan Yahudi din âlimi, 

filozof ve tabip Musa ibn (oglu) Meymun olarak bilinen Maymonides‟in (1138- 1204 ) 

düĢüncesine göre „Tanrı bilgisi‟ ile „Tanrı sevgisi‟ eĢit orantıda var olmaktadır. Bu 

sebepten Tanrı‟yı sevip onun hakkında huzur duymak gibi çifte yükümlülükler ancak 

bilimsel araĢtırmalar ve bilimsel bilgiyi toplamakla elde edilebilmektedir. Bundan 

dolayı ona göre ilahi hikmetin elde edilmesi ancak evren ile beĢer hakkında ilmi 

araĢtırmalar ile mümkün olmaktadır. Sonuç olarak söylenebilir ki; bilim ve din 

arasındaki ihtilafları çözmeyebilmek için Yahudi Talmud/Rabbani geleneği her 

dönemdeki bilimin verilerini yaratılıĢ konusundaki teolojik yorumlamaları içinde çoğu 

kez eriterek uzlaĢı ile kabul sağlamakta, böylece din-bilim çeliĢkisini ortadan 

kaldırmaktadır.
86

  

Evrimin Yahudi Rabbani geleneğinin, Musevilik‟teki “kutsal metinlerin haftalık 

sinagog toplantılarında okunması ve dinleyicilere ders olarak verilen eşlik eden 

açıklamalardan oluşan külliyat olan Midraş‟ta yansımalar oldukça fazladır”. Bu 

Yahudi kaynağında evrime doğrudan olmasa da iĢaret veya imalar yoluyla atıflar olduğu 

açıkça beyan edilmiĢtir. Yahudilikte bahsi geçen Rabbani geleneğini sistematiğe sokan 

Musa ibn Meymun olarak bilinen Maymonides, Delalet‟ül- Hairin isimli eserinde 

evrenin yaratılıĢının rasyonel deliller ile açıklamak yerine Yunan filozoflarının evrenin 

ezeli oluĢuyla ilgili görüĢleriyle uzlaĢı içine girmektedir; Bu nedenle, Yahudi 

düĢüncesinin evrim konusunu inkâr etmediğini zira bu konuda kesin kutsal veri 

bulunmaması sebebiyle onu inkâr etmeye bir engelin de olmadığını açıklamaktadır.
87

 

Dâvûd peygambere indirilen kutsal kitabı ifade eden  ilahi ve dua kitabı olan 

Zebur, Musevilikte Teilim (Övgüler kitabı)  olarak anılmaktadır. Tanah‟ın (tevrat ve 

Zebur'u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabı) bölümlerinden biridir. 

Museviler tarafından dinsel törenlerde okunur.
88

 Zebur sonrasında Yahudilerin kutsal 
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kitabı olan Tevrat‟ın bir bölümü olarak konulmaktadır. Zebur‟da da yaratılıĢ üzerine 

ayetler bulunmaktadır: 

“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.
89

 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; 

engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.
90

 

Tanrı, „Işık olsun‟diye buyurdu ve ışık oldu.
91

 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve 

onu karanlıktan ayırdı.
92

 Işığa „Gündüz‟, karanlığa „Gece‟ adını verdi. Akşam 

oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.
93

” 

2.4.1.2. Hristiyanlıkta YaratılıĢ  

Hristiyanlığın evrenin yaratılıĢı konusundaki yaklaĢımı, “Hristiyan doktrininde 

Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh‟tan oluşan üçlü doğası olan” „Teslisci‟ bir anlayıĢa 

uygundur. Hristiyanlık yaklaĢımında Ġsa Mesih‟i, Oğul Tanrı olarak yaratılıĢtaki temel 

vasıta ve nihai oluĢuna özel vurgu yapmaktadır. Bu nedenle, genel Protestan teolojisi 

için yaratma, Teslis‟in bütün unsurlarının ortak ve hükmedici bir eylemi olarak 

kutsanmaktadır. 

“Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, 

yönetimler, hükümranlıklar– O‟nda yaratıldı. Her şey O‟nun aracılığıyla ve 

O‟nun için yaratıldı.”
94

 

Hristiyan dünyası içinde geçen bir asırlık zamanda diliminde ve günümüzde 

evrim teorileri ile teolojiler arasındaki karĢılaĢmalar daha sıkça gözlemlenmeye 

baĢlamaktadır. Charles Darwin‟in “The Origin of Species” (Türlerin kökeni) isimli 

kitabını 1859 yılında yayınlamasından hemen sonra ilk tepki Hristiyanlardan 

gelmektedir. Ġlk bakıĢta temel sorun olarak Tevrat‟ın YaratılıĢ kitabında anlatılan 

kıssaya meydan okuma Ģeklinde algılanmaktadır. Hristiyan dünyasında Protestan 

Kiliseler baĢta olmak üzere tartıĢmaların temel seyri üç önemli safhada geliĢmektedir: 

Ġlk safha Charles Darwin‟in peĢinden gidenlerin dinle doğrudan karĢılaĢmak yerine 

dolaylı olarak yaratılıĢ konusunu ortadan kaldırmak ve dolaylı olarak evrimi reddedip 
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Kutsal Kitap metinlerinin kusursuzluğu üzerinden evrim inancını ortadan kaldırmak 

amaçlanmaktadır.
95

 

Hristiyanların kutsal kitabı Ġncil‟de yaratılıĢtan Ģu Ģekilde bahsedilmektedir: 

“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; 

engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı‟nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. 

Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve 

onu karanlıktan ayırdı. Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam 

oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.”
96

 

Bir diğer safhada, direkt evrimi hedef alacak Ģekilde yaratılıĢ konusunda dinsel 

yanıtlar verip yaratılıĢı savunmaktadır.  Üçüncü safhada ise evrimci teoriler kapsamında 

kutsal metinlerdeki yaratılıĢ anlayıĢını uzlaĢtıran teistik evrimci görüĢleri kapsayan 

Darvinci görüĢlerle paralel eksende ilerleyen evrim teolojiler savunulmaktadır.
97

 

2.4.1.3. Ġslam’da YaratılıĢ  

Kur‟an-ı Kerim insanın inandıkları ve bildiklerinin aynı doğrultuda olmasını 

istemektedir. Kur‟an-ı Kerim, bilimsel gerçeği ve felsefi düĢünceyi destekleyen kutsal 

bir kitaptır. Ġnsan olgunlaĢtıkça ve bilgisi arttıkça Kur‟an‟ın onunla konuĢtuğunu daha 

fazla anlamaktadır. Kur‟an-ı Kerim, aynı zamanda her zamanın ortak insani değer ve 

hikmetine hitap edebilecek güçte sayılmaktadır. Bu pencerenin tam tersinden 

bakıldığında ise bunun tam tersi de doğrudur; insan kendini, evreni tanıdıkça Kur‟an-ı 

Kerim-i daha iyi anlayacak ve hayatına empoze edecek duruma gelmektedir. Ġnsanoğlu 

kendi kültür düzeyine göre ondan baĢka Ģeyler öğrenmektedir. 

Kur‟an-ı Kerim‟de birçok ayette insanların, hayvanların ve bitkilerin Allah 

tarafından yaratılıĢı Ģöyle açıklamaktadır: 

                                            

95 Fatih Özgökman, “Evrim Teorisi Tanrı Ġnancını DıĢlar Mı?”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 

1, Sayı 1 (Sayfa 41 - 60), (2012): 45. 
96 Ġncil, Yaratılış, 1:1-23. 
97 Özgökman, a.g.e., 46. 



 

36 

 

“İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan 

yarattığımızı görmezler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?”
98

 

“Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde 

sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah 

dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kadirdir.”
99

 

“Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten 

yağmur indirendir.” Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift 

çıkardık.”
100

 

“(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak 

bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, 

hakkıyla görendir.”
101

 

Ġslam çerçevesinde, Kur‟an kapsamında ortaya çıkan evrim ve yaratılıĢ 

müzakereleri IX. yy.‟a kadar devam etmektedir. Modern zamanda Müslümanlar, 

herhangi bir sınıflaĢma olmadan iki görüĢ içinde bulunmaktadırlar: bunlardan biri 

evrimi yaratılıĢın bir Ģekli olarak anlayan evrimci yaratılıĢ anlayıĢları bir diğeri ise 

evrim karĢıtı yaratılıĢçı görüĢlerdir. 

  

                                            

98 Kur‟an-ı Kerim, Embiya suresi, 21/30, https://kuran.diyanet.gov.tr/, EriĢim Tarihi: 20.01.2020. 
99 Kur‟an-ı Kerim, Nur suresi, 24/45. 
100 Kur‟an-ı Kerim, Taha suresi, 20/53. 
101 Kur‟an-ı Kerim, Lokman suresi, 31/28. 
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BÖLÜM 3. KUTSAL VE TAPINAK 

3.1 Kutsal Kavramı  

Kutsal, insanlık tarihinin baĢlangıcından itibaren çok tanrılı dinlerden tek tanrılı 

dinlere kadar kültürel ve yaĢamsal bir kavram olarak var olmuĢtur. Ancak kutsal 

kavramı ile ilgili yorum yapabilecek olan paydaĢlar tarafından kavramsal olarak 

tamamen kavranamayacağı, kanıtlanamayacağı ve bu bağlamda belirsiz kalacağı 

konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Kutsal kavramı sadece dini bir kavram olarak ele 

alınmamakla birlikte kültürel ve toplumsal bir araç olarak da değerlendirilmesi 

gerekmektedir.
102

  

Kutsal kavramının dini algılamalardan tanrı düĢüncesinden daha geniĢ ve köklü 

bir kavram olarak ele alınması gerekmektedir. Kutsal kavramının tanımlanmasında, 

insanoğlunun kurduğu olağan dıĢı bir bağ ile duyduğu haz ve zevk hatta aĢk olarak ifade 

edilmektedir.
103

 

Sorgulanması güç olan bir kavram olarak ele alınan kutsal kavramı, Alman 

teolog ve karĢılaĢtırmalı dinler uzmanı Rudolf Otto tarafından aĢağıdaki Ģekilde 

tanımlanmaktadır: 

“Kutsal olanı doğaötesi için bir sıfat olarak kullanır. Kutsalı, gizemli biçimde 

öteki olan, farklı nesnelerde kendini tezahür ettiren bir güç olarak anlar. Bu 

nesne merkezli yaklaşım, din fenomenolojisi geleneğinde hâkim anlayış halini 

aldı. Bu modele teolojik ya da doğaötesine dayalı model de diyebiliriz. Burada 

kutsal, dini tecrübenin kendisine cevap verdiği aşkın gerçekliğin ismidir. Yani 

kutsalın tecrübesi, aşkınlığa verilen cevap nosyonuyla ilişkilendirilir.”
 104

  

                                            

102 Ahmet Güç, “Dinlerde Kutsal ve Kutsallık AnlayıĢı”, (Ankara: Dinler Tarihi AraĢtırmaları I, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 

1998), 52.  
103 Sema Sepin, ÇağdaĢ Sanatta Mekân ve Aura: Papa Francesco‟nun Desteklediği Etkinliklerde Kutsallık ve Dünyevilik (Yüksek 
Lisans Tezi, IĢık Üniversitesi, 2019, Ġstanbul), 48. 
104 Emir KuĢçu, “Kutsal Kavramını Yeniden DüĢünmek: Mana Modelinden Düzen Nosyonuna Doğru”, Din bilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, 11(1), 165-186, (2011):172. 
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Kutsal kavramının değerlendirilmesinde tüm inançları, tanrı eksenli düĢünmek 

doğru olmamakla birlikte özellikle tek tanrılı dinlerle (Ġslamiyet, Musevilik vb.) çok 

tanrılı dinlerde, kutsiyet veya kutsallık mutlak güç ile kurulan bağın temsil ediliĢidir. 

Ayrıca kutsal kavramının somut olarak tecrübe edilmesi bağlılığı ve sorumluluğu 

arttırmada oldukça önemlidir. 

Kutsal kavramı ile ilgili farklı bir yaklaĢımı olan Fransız Sosyolog Emile 

Durkheim tarafından Ģu Ģekilde bir yaklaĢım sergilenmektedir: 

“Kutsalın bir inançlı için bir bilinçlilik durumu olduğunu da belirtmek yanlış 

olmayacaktır. Çünkü inançlı insan kutsal nesneyi fiziksel gerçeklikle 

bağdaştırmaktan ziyade, özünde bağ kurduğu kutsal olan kavram ile 

deneyimlemektedir.”
 105

    

Kutsal kavramı tarihsel süreç içerisinde meĢe ağacına yüklenmiĢ ve Dodana 

Kutsal alanının belirleyici faktörü olarak meĢe ağacı öne çıkmıĢtır. Kutsal kavramı ile 

tapınım yapmanın kökeni incelendiğinde Dor Göçleri ile Yunanistan‟a yerleĢen 

toplulukların M.Ö. 8. yy. da “naiskos”

 adı verilen yapılarla baĢladığı ifade 

edilmektedir.  Tarihsel geliĢim içerisinde ağaçlar toplulukların kutsal kavramını 

etkilemiĢ, bu etkilenme sonucunda yaĢam kuracakları alanlar ve yerler açısından 

belirleyici unsur olmuĢtur.
106

    

                                            

105 Émile Durkheim, E., Dini Hayatın İlkel Biçimleri, (Ġstanbul: Ataç Yayınları, Çev. F. Aydın, 2005), 61. 
 Bir küçük tapınak içinde klasik düzenine sahip sütunlar veya sütunlar ve alınlığı . Genellikle yapay bir motif olarak uygulanır, 
antik sanatta yaygındır. 
106 Serap Yılmaz, Antik Çağ (Yunan-Roma) Tapınak Mimarisinde Çok Renklilik, (Yüksek Lisans Tezi, UĢak Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Bölümü, , 2019,  UĢak), 10. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_order
https://en.wikipedia.org/wiki/Column
https://en.wikipedia.org/wiki/Pediment
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Resim 7: Aristonautes Ait Cenaze Naiskosu, YaklaĢık MÖ 330–310 Mermer, 

H. 2.91m.
107

 

Kutsal kavramına yaklaĢımların sadece dini olmamakla birlikte dini inançların 

bu kavram üzerindeki etkisinin oldukça büyük olduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda, 

kutsallık; nesnelere yüklenen birer anlam olmakla birlikte, soyut bir yaklaĢımda mevcut 

olabilir. Kutsallık kavramı bir takım nesnelere yüklenmektedir. Bu nesneler bilhassa 

doğa ile temas eden nesnelerden meydana gelmektedir. Örneğin doğa ile bağlantılı olan 

„ağaç‟ nesnesi neredeyse tüm yaklaĢımlarda ortak olarak kutsiyet atfedilen en önemli 

simgelerden biri olarak görülmektedir.  

                                            

107 Naiskos, https://en.wikipedia.org/wiki/Naiskos, EriĢim tarihi: 09.07.2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Funerary_naiskos_of_Aristonautes
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3.2. Kutsal Mekân Kavramı ve Tanımı 

Ġnsanlığın baĢlangıcı kadar eski olan birçok inanç ya da din sisteminde var olan 

„fenomenlerden biri de kutsal mekân‟ ve bu mekânlarda yapılan ziyaretler olarak 

bilinmektedir. “Dinin etkili ve derin olarak hissedildiği atmosferin yeri olan kutsal 

mekânlara bakıldığında, insanın dinî hayatı içerisinde yeri” olduğu bilinmektedir. 

Bunun yanı sıra kutsal mekânların bireyde oluĢan dinî duygu, düĢünce ve davranıĢları 

üzerinde etkisi var olmaktadır. “İnsanın kutsal mekânlarla ilişkisinin gerçekleştiği 

ziyaretlerin temelinde büyük ölçüde kutsal olanı arama ve ondan yardım isteme inancı 

duygusu yatmaktadır”. 
108

 

Kutsal mekânda birey kendini “günlük hayattan sıyırabiliyorsa ve yine 

buralarda kendisini Tanrı‟sına yakın hissedebiliyorsa”, bu durum „kutsalı ve onun 

seçtiği mekânı yaĢıyor‟ olarak yorumlanmaktadır. “Bu da o mekânın diğer mekânlardan 

farklı olarak kutsal kabul edilmesi için geçerli bir sebep olarak görülmektedir”. Birey 

„kutsal mekânda kendisini ve öz benliğini‟ bulmaktadır. Bu arama, bulma süreci 

“hatalarını telâfi etme ve derecesini yükselterek kutsal varlığa ulaşmayı 

amaçlamaktadır”. Buradaki kutsal varlık „tanrı‟ olarak bilinmektedir. Bu bakımdan 

“kutsal mekânlar, Tanrı ile iletişimin sağlandığı ve insanın en rahat bir şekilde Tanrı‟ya 

açıldığı yerler olarak kabul edilmektedir”.
109

 

“Bir mekân hakkında kutsal veya kutsal dışı ayırımı yapmak, kesin ve sürekli bir 

sınır belirlemek mümkün gözükmemektedir. Öncesinde kutsal olmayan bir mekân 

aniden veya zamanla kutsal olarak tecrübe edilebilir”. Kutsal mekânlara bakıldığında 

hiçbirinin “insanlar tarafından seçilmiş yerler olmadığı” bilinmektedir. “Yani kutsal 

mekân, çeşitli şekillerde kendisini insanlara ifşâ etmektedir”. Bunun yanı sıra insanlar 

kutsal mekânı veya kutsal yeri seçmekte irade sergileyememektedirler. Fakat kutsal 

mekânı arayıp, esrarlı iĢaretler aracılığıyla keĢfedebilmektedirler. Kutsal mekân olarak 

adlandırılan yerde “hiçbir işaret söz konusu değilse bir işaret öngörülebilmektedir”. 

                                            

108 Hüseyin Ġbrahim Yeğin, “Din Psikolojisi Açısından Kutsal Mekân Ġnsan ĠliĢkisi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Sayı 27, (Ocak–Haziran 2012): 56. 
109 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi, (Isparta: S.D.Ü Yayınları, 2002), 64. 
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Kutsal mekânların iĢaretlenmesinde hayvanlar kullanılabilmektedir. Bir hayvanlar 

tapınağın yapımına uygun yeri belirlemede yardımcı olabilmektedir. Ġslam dini 

peygamberi Hz. Muhammed‟in Medine‟ye hicretinde yapılacak olan mescidin yerini 

belirlemede, devesini kullanması bu duruma örnek olarak verilmektedir.
110

 Hz. 

Muhammed hicret yolculuğunun sonunda Medine‟de Mescid-i Nebevi‟nin inĢa yerini 

belirlerken devesi „Kasva‟nın çöktüğü yeri referans almaktadır. 

Kutsal gücün, bereketin daha hissedildiği ve fark edildiği yerler olarak bilinen 

kutsal mekânlar genelde kutsalla karĢılaĢma yeri olarak bilinmektedir. Yani buralar 

manevi tezahürün yaĢandığı ve tanrının hissedildiği yani kutsal olan ile karĢılaĢılan 

yerlerdir. Bu konuda Mircea Eliade (1907-1986) mekânın kutsallığını, kutsalın mekânda 

var oluĢunu ifade etmektedir. Eliade bunun sonucunda kutsal mekânın kozmolojik bir 

değere sahip olduğunu belirtmektedir.
111

 

Ġnsanlar genelde kutsal mekânın sınırlarına yaklaĢtıklarında ya da “kutsal 

mekâna girme esnasında temiz olma” durumunu gözetmektedirler. Bu da kutsal 

mekânların konumunu belirlenmesi bakımından göze çarpan bir durum olarak 

bilinmektedir. Bir diğer husus ise birçok “dinde kutsala yaklaşmadan ya da kutsal bir 

objeye dokunma veya kutsal bir mekâna girmeden evvel temizlenme âyinlerinin 

yapıldığı görülmektedir. Bu temiz sadece dinî temizlik çerçevesinde su ile yıkanan 

elbise, su ile yapılan beden ve çevre temizliği” değil aynı zamanda su ile yapılan abdest 

ve gusül gibi manevi temizlikte göze çarpmaktadır.
 112

 

“Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç 

tarafından kendisine şöyle seslenildi: Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen 

kutsal vâdi Tuvâ‟dasın!”
113

 

Kutsal mekâna girerken temizliğine özen gösterilen kıyafetin yanı sıra bu 

mekânlara girerken bazı özel kıyafetlerin giyildiği veya bazı kıyafetlerin çıkarıldığı 

bilinmektedir. Yukarıda bulunan Kur‟an-ı Kerim‟deki ayette Hz. Musa‟ya kutsal vadiye 

                                            

110 Mircea Eliade, Kutsal ve Din DıĢı, (Ankara: Alfa Yayıncılık, Çev. Ali Berktay, 2017):  8. 
111 Eliade, a.g.e., 44. 
112 Güç, a.g.e., 342. 
113 Kur‟an-ı Kerim, Taha Suresi, 20/12. 
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vardığında ona „Tuvâ‟
114* 

üzerinde olduğu „vahiy‟
115*

 ile hatırlatılarak ayakkabılarının 

çıkarılması Allah tarafından emredilmektedir. 

“Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır: ona ancak 

temizlenenler dokunabilir”
116

 

Kur‟an‟da bulunan yukarıdaki ayette ancak temiz olanların dokunabileceği ifade 

edilmektedir.
117

  

3.3. Ġnanç ve Kutsal Mekân ĠliĢkisi 

 Mekân birçok unsurlarıyla birlikte, bireyin yaĢamıĢ olduklarına anlam 

kazandırmaktadır. Mekân; büyük ya da küçük, kent veya kasaba olsun tüm bunların 

toplamından çok ayrı bir Ģeydir. Ġnsan iliĢkilerinin sahnesi olarak görülen mekân sadece 

tarımsal alan, ticaret merkezi olarak görülmemekte bundan çok daha büyük bir Ģey 

olarak ifade edilmektedir. Kutsal olanın kutsal olmayandan, topluma ait olanın özel 

olandan, bireyin cinsiyetine göre erkeğin kullanabilirliğinden kadınınkini ayıran, ailenin 

kendi mahremiyetini gizleyen ve yabancılara eriĢilmez kılan sınırlar olarak da yine 

mekan tanımlanmaktadır.
118

 

Kullanıcı için özel anlam ifade eden mekanların değiĢmez özelliğe sahip 

olabilirliği, bireylerin tüm mekanları eĢit olarak görmeyerek aralarında ayrıcalık 

oluĢturmalarındandır.  Bireyler tarafından benimsenen bu mekânlar özeldir ve evrenin 

„kutsal‟ yerleri olarak kabul görmektedir. Ġnsanların doğal ortamdan baĢlayarak 

yaĢanılan çevreye anlam kazandırılmasının belirgin iĢareti söz konusu çevre ve 

kapsadığı mekanı kutsallaĢtırmasıdır.
119

 

Mekân kavramına bu bağlamda bakıldığında ziyaret edilen yerlerin cazibe 

merkezi haline, gelmesinde etkin olan Ģey,  üzerinde bulunduğuna inanılan kutsallık 

                                            

114* Sina yarımadasında bulunan Kur‟an-ı Kerim‟de iki yerde iyi bir Ģekilde bahsedilen mukaddes bir vadidir.  
115* Tanrı tarafından tanrısal bir buyruğun ya da düĢüncenin peygambere bildirilmesi olayıdır. Tanrısal esin olarak ta bilinir. 
116Kur‟an-ı Kerim, El-Vakıa Suresi, 56/79. 
117 TDV, Ġslam Ansiklopedisi, Kur‟an Maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran, EriĢim Tarihi: 08.02.2020 
118 ġenol Göka, İnsan ve Mekân, (Ġstanbul: Pınar Yayınları, 2001), 100. 
119 Eliade, a.g.e.,. 4. 
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olduğu bilinmektedir. Bu mekânlar yapısal anlamda “ziyaret fenomenini „kutsalın bir 

tür tezahür ve yaşanış biçimi‟ şeklinde tanımlamak” mümkün olmaktadır. Toplumda 

ziyaret edilen yerler, “toplumun dinî, sosyal ve kültürel yaşantısı ile iç içe” 

bütünleĢmektedir. Bu açıdan bakıldığında, “konunun yapısal, fonksiyonel, kültürel, 

dinamik, diyalektik boyutları ve karakteri çerçevesinde değerlendirilip ele alınması, 

hem sosyolojik hem de psikolojik bir takım bilimsel verilerin elde edilmesine imkân” 

sağlamaktadır.
120

 

Ġnsanın sosya-kültürel kimliğinin yapısının oluĢumunda, kutsal olarak 

nitelendirilen, dinî veya “ahlâkî değerler yanında örf, âdet ve gelenekler de vazgeçilmez 

unsurlar” olarak bilinmektedir. Bu nedenle kutsal motifler, ahlakı içerisinde barındıran, 

değer yargılarını bulunduran “toplumun kültürüne, yaşama biçimlerine ve 

geleneklerine” iĢlemektedir. Ġnsanın bu değer yargılarını anlayabilmesi, bunlara zarar 

vermeden, “psikolojik sapma ve saplantılardan uzak olarak toplum içinde yaşaması 

gerekmektedir.” Bu durumun gerçekleĢmesi için tek yol bireyin eğitim yoluyla 

bilinçlenmesidir. Birey toplumsal değerlerden haberdar olmalı ve diğer bireylere de bu 

kazanımı aĢılamalıdır. YaĢadığımız coğrafyada, çağda kutsal mekânlar ve “buralara 

yapılan ziyaretler, hem bireyde hem de toplumda yankı bulmaktadır. Kutsal zaman, 

mekânların insanların dünya görüşünü etkileyen ve kültürlerin yeniden yapılanmasında 

önemli bir rolü olan dinsel fenomen olduğu” da söylenmektedir.
121

 

3.4. Tapınak 

3.4.1. Ġnsan ve Tapınak Arasındaki ĠliĢki 

“Arapça‟da ibâdet kelimesinde türetilen ve “ibadet edilen yer, ibadethâne, 

ibadete mahsus bina” anlamına gelen ma„bed kelimesi, bir dine bağlı olanların 

belli zamanlarda toplu olarak veya tek başlarına ibadet etmeleri için yapılmış 

özel mekânı ifade etmektedir. Batı dillerinde mâbed karşılığı 

kullanılan temple kelimesinin kaynağını teşkil eden Latince templum başlangıçta 

kâhinlerin, kuşların uçuşunu gözetlemek için kullandıkları dikdörtgen şeklindeki 

yeri belirtmekte iken zamanla “belli bir iş için tahsis edilmiş özel mekân”, daha 

                                            

120 Yeğin, a.g.e., 54. 
121 Yeğin, a.g.e., 55.                         
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sonra da “Tanrı‟nın evi” mânasını kazanmıştır. Yunanca‟daki karşılığı 

olan temenos da “Tanrı‟ya ayrılan kutsal yer” demektir.”
122

 

Tapınaklar dinsel ritüellerin merkezinde yer alan mekânların, iĢlev ve anlam 

olarak antik çağlardaki karĢılığı olarak düĢünülmektedir. Tapınım tapınaktan daha erken 

bir tanım olarak karĢımıza çıkmaktadır. Tanrı olarak bilinen varlığa karĢı 

sorumluluğunu ve bağlılığını belirtmek için belli kurallar düzeni ekseninde dua ve sunu 

gibi dini aktivitelerde bulunmak olarak nitelendirilmektedir. Bu dini aktiviteler de belli 

bir alan veya mekân kullanılarak (tapınak) gerçekleĢtirilmektedir. ġekil ve formları 

zamanla farklı medeniyetlerde farklı Ģekiller alarak değiĢtirilmiĢ olan bu kutsal alanlar, 

yaĢanılan dönemin insanlarının tanrıya sunaklarını sundukları, dua ettikleri, tanrının 

huzuruna çıktıkları yer olarak tanımlanmaktadır.
123

 

Tapınaklar sadece mimari yapı olarak değil bir iletiĢim biçimi ve simge olarak 

da değerlendirilmektedir. Bir döneme ait tapınaklar incelendiğinde, o dönemin 

uygarlıklarının toplumsal inanç sembolleri de ortaya konmaktadır. Tapınaklar, erken 

dönemlerden itibaren insanların kutsiyet yükledikleri mekânlar oldukları için, her daim 

yerleĢim yerinin en önemli yapıları olarak görülmektedirler. Bu nedenle antik 

dönemlerde tapınak sadece ibadet mekânı değil iktisadi hayatın da merkezi konumunda 

görülmektedir. Tapınaklar, yerleĢim yerleri içerisindeki konumları ile siyasi ve idari 

merkez olmaları hasebiyle, devletlerin kendilerine kaynak olarak dini göstermelerinin 

önünü açmıĢ oldukları da düĢünülmektedir.
124

 

Ġnsan ve tapınak arasındaki iliĢki, antik dönemlerden günümüze kadar tapınım 

ve yönetim ile aynı eksende yürümektedir. Ġnsanlar tapınakları dini ritüeli yerine 

getirdikleri yer olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kurallar bütünlüğü barındıran yer 

olarak da benimsemektedirler. Günümüze bakıldığında bile aynı Ģekilde devam eden bu 

sistem, çeĢitli dinlerde farklı dini yapı için birtakım farklılıklar içermektedir.  Tapınma 

eylemi insanın var oluĢundan itibaren var olmakta, tapınak ise tapınım ile var 

                                            

122 TDV, İslam Ansiklopedisi, Mabed Maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mabed, EriĢim Tarihi: 10.10.2019. 
123 Felicien Challaye, Dinler Tarihi, (Ġstanbul: Varlık Yayınları, Çev: Samih Tiryakioğlu, 1998), 28. 
124 Leland M. Roth, Mimarlığın Öyküsü, (Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi, Çev. Ergün Akça, 2014), 210-211. 
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olmaktadır. Tapınak ve insan arasında böyle bir iliĢki antik çağlardan günümüze devam 

etmektedir. Bu nedenle dini, yönetenlerin etkileri antik çağ toplumlarının en erken 

çağlarında bile tapınak ve insan iliĢkisini doğrudan etkilemektedir.
125

 

3.4.2. Ritüel ve Tapınak 

„Fenomenolojik‟ açıdan din tanımı yapılabilmesi için, bilinmesi gereken en 

önemli konuların baĢında ritüel gelmektedir. Batı terminolojisinde “ritüel kelimesi, 

Latince rota, Sanskritçe rita, Proto-Hind Avrupa dilinde rot (yol, düzen) fiil kökü”ne 

kadar çıkmaktadır. „Arkaik‟ dillerdeki kök anlamını da çağrıĢtırdığı gibi „izlenecek yol‟ 

ya da „düzen‟ anlamına gelmektedir. “Dinler tarihinde özelleşmiş anlamı, insan ve ilahi 

güçler” arasındaki doğru iliĢkiyi kurmak için geliĢtirilmiĢ metot olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak ritüel aracılığı ile “insan ve kozmik güçler arasında” iliĢki 

kurulmaktadır. Ritüel kiĢinin uhrevi alandaki hedefine götüren sistem olarak 

bilinmektedir. Ritüel, ibadetin baĢka bir adı olarak bilinse de bunu aĢan bir anlamı 

olduğu düĢünülmektedir.
126

 

Ġbadet insan ve tanrıyı birbirine bağlayan yakınlaĢtırıcı bir yol olarak 

tanımlanmaktadır. Ritüel ise daha geniĢ bir kapsam içermektedir. „Ritüel aynı zamanda 

insanı kozmik varlıklara, kozmik düzene, her türlü metafizik alana bağlayan evrensel bir 

bağ olarak bilinmektedir. Monoteist dinlerde, kozmik otorite olarak bir tek tanrı kabul 

edildiğinden, insan ve tanrı arasındaki iliĢkiyi daha özelleĢmiĢ ibadet formuna 

sığdırılmaktadır. Fakat paganizm
127

 için sorun insan ve tanrı arasındaki iliĢki değil, 

evrenin bütünü ile iletiĢime geçmeyi gerekli kıldığından, ibadeti aĢan bir yol olarak 

ritüel‟ seçilmektedir. Ritüel sayesinde insan cansız nesnelerle iletiĢime 

geçebilmektedir.
128

 

                                            

125 Yılmaz, a.g.e., 11. 
126 KürĢat Demirci, Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş Tanrılar Ritüel Tapınak, (Ġstanbul: AyıĢığı Kitapları Kitabevi, 1. Baskı, 

2013), 49.                                         
127 Kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır.    
128 KürĢat Demirci, a.g.e.,49. 
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Ġbadet sadece bir yol olarak tanımlanırken “ritüel o yolu da kapsayan kendi 

başına özel bir alan” olarak tanımlanmaktadır. Ritüel aracılığı ile elde edilen Ģeyin elde 

edilmesi kaçınılmaz olarak düĢünülmektedir. Buna karĢılık „monoteist

 din 

yorumlarında ibadet, insan ile baĢlayan ama kararı Tanrı tarafından verilen bir 

yöntemdir. Bir baĢka deyiĢle, her ibadet hedefin gerçekleĢmesine yetmeyebilir, fakat 

uygunca yapıldığında her ritüel determinist

 bir yasa ya da düzenek çerçevesinde 

hedefine ulaĢacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, her iki kavramı aynı durumda 

değerlendirmemek gerekmektedir‟.
129

 

“Bir fenomen olarak ritüel, sosyal ve dinsel olmak üzere iki ana çerçevede” 

değerlendirilmektedir. Sosyal tarafıyla ritüel, toplumsal fonksiyonu bağlamında ele 

alınmaktadır. Dinsel açında ise, “bir tören olarak, insan kozmik

 – ilahi güçler 

arasındaki ilişki kurma yöntemi” olarak tanımlanmaktadır.
130

 

3.4.3. Antik Dinlerde Sosyal Açıdan Ritüelin Önemi  

“Her ritüel topluluğu kaynaştırıcı ve tek biçimli hale” getiren sosyal ve siyasal 

bir yapı oluĢturmaktadır. „Yapılan törenler sırasında farklı cinsiyet, yaĢ grupları 

hiyerarĢik yapı ya da halkı birbirinden ayıran‟ “ekonomik, sosyal farklar ortadan 

kalkmakta ve homojen bir durum” elde edilmektedir. Özellikler siyasi otorite açısından 

ritüel, kendi varlığını meĢru hale getiren bir tören haline dönüĢtürülmektedir.  

                                            

 Tek bir tanrının varlığına ya da Tanrı'nın birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır.  
 Evrenin iĢleyiĢini ve evrende gerçekleĢen olayları farklı bilimsel yasalar çerçevesinde belirlenmiĢ olduğu ve bu belirlenen öğelerin 

gerçekleĢmelerinin zorunlu olduğunu öne süren öğretidir. 
129 Mircea Eliade, Dinler Tarihine GiriĢ, (Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009): 42. 
 Evrenin genel düzeni ile ilgili olan. 
130 Tayfun Erkızan, Tarih Boyunca İbadetin Mekânı, Tapınak, (Ġzmir: ġenocak Yayınları, 2009), 13. 
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Resim 8: Akitu Bayramı
131

 

Kominel paylaĢım, “toplumu oluşturan değerler, etnik bütünlük duygusu bu 

sırada tecrübe” edilmektedir. Bu kapsamda Mezopotamya‟daki en önemli ritüel, 

Nevruz bayramının
132

 benzeri olan resim 8‟de tasvir edilen „Akitu‟ kutlamaları olarak 

bilinmektedir. Belli bir enformasyon kümesi olan ritüel toplumun ortak hafızasıdır. 

Ritüeller sayesinde gelenekler korunmaktadır. “Özelikler yeni bir duruma, yaş ya da 

döneme girişi ifade eden inisiyasyon rütüelleri (erginleme veya erişkinlik) bireye 

yaşama haritası ve hayatın anlamı konusunda rehberlik etmektedir.” Bunların yanı sıra 

“ritüel saltanat sahiplerinin egemenliklerini sergileme alanı olduğu için siyasal bir 

fonksiyon icra” etmektedir. Tüm ritüellerde baĢrahip pozisyonunda olan kral, ritüeli 

gerçekleĢtirirken “tanrısal bir unsura sahip” olduğundan, halkın gözünde saltanatı 

meĢru kılma imkânı bulmaktadır. Pratik düzeyde bakıldığında “kamusal ritüeller 

toplumsal eğlencenin” de bir yolu olarak görülmektedir. Her bir ritüel antik 

mantalitenin bilinmezlikten kaynaklı korku unsurlarını ortadan kaldırdığı için, obsesif 

halleri seyreltmenin bilindik yollarından biri olarak görülmektedir.
133

  

                                            

131 Akitu Bayramı, https://baytekinbalkan.com/blog/detay/akitu-bayrami, EriĢim Tarihi: 09.07.2020. 
132 Dünya çapında çeĢitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanıĢı ve bahar bayramı olaran tanımlanır 
133 Demirci, a.g.e., 51-52. 
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3.5 Çok Tanrılı Dinlerde Tapınak ve Tapınım  

3.5.1. Erken Dönem Tapınak Mimarisinin Özellikleri 

Prehistorik dönemlerde insanlar mağara içlerinde veya açık alanlarda tapınım 

ritüelini gerçekleĢtirmektedirler. Tapınım yapan insanlar, yerleĢik yaĢama geçilmesiyle 

birlikte kutsal alanı koruma içgüdüsü içerisinde artık tapınılan kutsal alanı kapatmaya 

ve mimari süreçte geliĢtirmeye baĢlamaktadır. YerleĢik yaĢamın baĢlangıcı ile ilk 

mimari sistemi oluĢturan konutlar, beraberinde tapınmak amacıyla yapıldığı düĢünülen 

megalit (anıt olarak dikilmiĢ anıtsal taĢ) yapıları ortaya çıkarmaktadırlar.
134

  

“M.Ö. yaklaşık 5500-2000 yılları civarına tarihlendirilen geneli Avrupa‟daki 

(Fransa/Carnac,21 İngiltere/Salisbury/Stonehenge,22 İskoçya/Mainland/Skara 

Brae,23 Malta/Ggantija 24) taş yapılar, 1995 yılında başlanan çalışmalar 

sonucunda ortaya çıkarılan dairesel planlı Göbeklitepe yerleşmesine kadar, 

Neolitik dönem dini yapılarının en erken örnekleri olarak kabul edildiler. Çanak 

Çömleksiz Neolitik (PPNA) döneme (yaklaşık MÖ 1000-6900) tarihlendirilen 

Göbeklitepe yerleşmesi, mevcut literatürde antik çağın en erken tapınım yapısı 

olarak kabul edilmektedir.”
135

 

Antik çağın tapınak mimarisi incelendiğinde Kalkolitik (MÖ yaklaĢık 5500-

3500) ve Tunç (MÖ 3500-1200) çağları dikkatli incelenmektedir. Tapınak bu dönemler 

içinde kendini Mezopotamya, Mısır ve Anadolu‟da belirgin olarak göstermiĢtir. 

Mezopotamya‟nın genel mimarisi incelendiğinde, bu bölgede ahĢabın azlığı sebebiyle 

mimarinin temel yapı malzemesi olarak çamur ve tuğla ile karĢılaĢılmaktadır. Çamurdan 

tuğlaların zifte bulanmıĢ koruyucu ateĢ tuğlası ile kaplanmasıyla oluĢturulmuĢ bir 

tapınak mimarisi gözlemlenmektedir.
136

 

                                            

134 Charles Gates, Antik Kentler, (Ġstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, Çev. BarıĢ Cezar, 2012) 15.  
135 Yılmaz, a.g.e., 10.  
136 Yılmaz, a.g.e.,  10. 
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Resim 9: Büyük Sümer Ziqquratu
137

 

 

Tapınak mimarisinde plan olarak, taban seviyesinden itibaren baĢlanarak, kat kat 

yükselirken daralan teraslardan oluĢan yapılar gözlemlenmektedir. Bu yapıların 

yanlarda merdiven sistemi bulunan ve zirvesine tapınağın yerleĢtirildiği kademeli 

yapılar ortaya çıkmaktadır. Bu ilk örnekler “ziqquratu” (dağ tepesi, zirve) ve “ziqqaru” 

veya “sequrratu” olarak bilinmektedir. Resim 9‟da “Büyük Sümer Ziqquratu” üzerinden 

genel kanı oluĢturmak üzere bir çizim bulunmaktadır. Bu dönemde antik Mısır‟ın 

tapınak yapıları dinin uygarlığın merkezi olduğunu iyi bir biçimde yansıtmaktadır. En 

eski Mısır tapınakları Nil Nehri civarında konumlanmaktadır. Antik Mısır dönemlerinde 

tapınak yapıları, yalnızca tapınmak amacıyla değil, rahip eğitiminin verildiği ve kentin 

                                            

137Ziggurat Architecture in Mesopotamia, https://archeyes.com/ziggurat-temples-architecture-mesopotamia/ EriĢim Tarihi: 

12.01.2020.    
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yönetildiği ana merkez konumunda da kullanılmaktadır. Bu nedenle etrafındaki yapılara 

göre daha ihtiĢamlı görünüme sahiptir. Anadolu‟da ise yaĢam alanından ayrı yapılmıĢ 

tapınak örneklerine erken Kalkolitik döneme (MÖ 5200 civarı) tarihlenen Hacılar, 

Beycesultan gibi yerleĢmelerde rastlanmaktadır.
138

 

Erken dönem tapınım yerleri tam olarak tapınak olarak değerlendirilmemektedir. 

Erken dönem tapınım alanlarında tapınımı kanıtlar nitelikte idoller, çeĢitli kült objeler 

ya da duvar resimlerinin yanı sıra içlerinde fırınlar ve gömütlerle ortaya çıkarılmıĢtır. 

Bu yapılar genel olarak dikdörtgen planlı olup kült odası niteliği taĢımaktadır. Ayrı bir 

odaya sahip bu tapınım yapılarının, üç ya da dört pencere ile aydınlatılmıĢ oldukları 

anlaĢılmaktadır.
139

  

Anadolu‟da, küçük tapınaklar olarak ortaya konulan yapıların dıĢında 

birbirinden bağımsız olarak yapılmıĢ ilk tapınakların var oluĢu yaklaĢık olarak MÖ 

1500-1000 yıllarına dayandırılmaktadır. Dor Göçleri ile beraber Yunanistan‟a gelen 

toplulukların MÖ 8. yy. ın sonralarına kadar „naiskos‟ adı verilen küçük boyutlara sahip 

tapınım ritüelinin gerçekleĢtirildiği yapıları ve doğada tapınım yaptıkları bilinmektedir. 

Burada bahsedilen yapıların en iyi örneği Dodona Kutsal Alanı‟dır. Kutsal alanlarda 

bulunması gereken en elzem unsur meĢe ağacı olarak bilinmektedir. Öncesinde doğada, 

meĢe ağacı gölgesinde tapınım yapılan bir yer olarak var olmuĢ iken sonraki 

dönemlerde (MÖ 5. yy.) ağacın gölgesine küçük bir ev yapmıĢlardır. Ağacın gölgesinde 

yapılan eve „Oiskos‟ adı verilmektedir. MÖ 4. yy. da evin etrafı bir duvarla (temenos) 

çevrilmiĢ ve giriĢ kapısı (portik) eklenmiĢtir. Kutsal alan tam olarak tapınak yapısı 

haline MÖ 3. yy. da gelmektedir. Bu alan Bizans dönemine kadar meĢe ağacına olan 

bağlılığını sürdürmektedir. MÖ 1100-700 yılları arasında Antik Yunan‟ın mimari ve 

sanat alanlarında baĢlangıcını oluĢturan geometrik dönem tapınakların geliĢim sağladığı 

dönem olarak bilinmektedir. Dönemin en iyi bilinen tapınakları Aetolia bölgesindeki 

Thermon Apollon Kutsal Alanı (MÖ 9. yy. da) ve Girit‟in batısında, dağlık alanda yer 

alan Dreros‟taki Apollon Delphinios Tapınağı (MÖ 8. yy sonları) bulunan tapınak 

                                            

138 Yılmaz, a.g.e., 10. 
139 Rudolf Nauman, Eski Anadolu Mimarlığı, (Üçüncü Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, Çev. Meral Badra, 1991), 446. 
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yapılarıdır. Tapınaklarının günümüze ulaĢmamasının en büyük sebebi yapılarda 

kullanılan malzemenin dayanıksızlığı (moloz taĢ, kerpiç ve ahĢap) veya ilkel inĢaat 

teknikleri olarak belirlenmektedir. Fakat dönemin tapınak mimarisi Argos ve 

Korinthos‟taki kutsal alanlarda bulunmuĢ piĢmiĢ toprak tapınak modelinden 

öğrenilmektedir. Tapınaktaki modele göre model diktörtgen planlı olup sadece kült 

odasını barındıran bir odanın üzerinde iki yana eğimli çatısı ile ön kısımda giriĢ 

bulunmaktadır. Tapınağın giriĢi uzun tutulmuĢ olup tapınak mimarisinde pronaos olarak 

adlandırılacak olan tapınak bölümünün öncülü olarak kabul edilmektedir.
140

  

3.5.1. Tapınakların Plan Tipleri  

Plan tiplerine göre de isimlendirilen tapınaklar, mimari plan açısından giriĢ holü 

olarak isimlendirilen pronaos, kült heykelinin bulunduğu orta kısım olan sella ve arka 

kısımda adak eĢyalarının konulduğu opistodomos olmak üzere üç ana bölümden 

oluĢmaktadır. ġekil 1‟de görülüğü üzere tapınak plan tipinin kökeni Megarondur. 

Megaronun köken olarak Tunç çağına dayanmaktadır.
141

 ġekil 2‟de de görüldüğü üzere 

Megaron plan tipinde birkaç çeĢit bulunmaktadır. Megaron plan tipinin ayrıntılı 

tanımını Yılmaz (2019) çalıĢmasında 1942 yılında Ġngiliz tarihçi Lacey Baldwin 

Smith (1922 –2013) dilinden Ģu Ģekilde aktarmıĢtır: 

 

                                            

140 Yılmaz, a.g.e., 16-18. 
141 Zarife Biliz Ergüden, “Megaronun DoğuĢu ve Erken Tunç Çağı Boyunca GeliĢimi”, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ege 

Üniversitesi, 2003), 32. 
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ġEKĠL 1: MEGARON PLAN TĠPĠ
 142

 

“Bir megaron, ilk başta erkeklerin sonra tanrıların ikameti için kullanılan 

müstakil, dikdörtgen veya apsidal bir yapıdır. Bu yapı muhtemelen, illa gerekli 

olmasa da genelde bir ucundan girilebilir ana salondan ibarettir. Daha gelişkin 

aşamalarında bu giriş, anta duvarlarıyla oluşturulmuş yarı-açık bir kapı önü 

sundurmasında yer almıştır. Bu salon içten payanda gerektirecek denli büyük 

olabilir de olmayabilir de ve iç payandalar kullanılması gerektiğinde bu 

payandalar çatıyı destekleyecek çeşitli farklı biçimlerde konulmuştur; 

orijinalinde içinde, genelde dairesel olan bir ocak vardır ve üstü, eğimli bir çatı 

veya düz bir çatıyla kaplıdır.”  
143

 

 

ġekil 2: Megaron Örnekleri
144

 

Troia‟da sunularıyla birlikte ortaya çıkarılmıĢ MÖ 3000 civarına tarihli yapı, 

Smith‟in düĢüncesini desteklemektedir. Smith megaronun kökeninin Anadolu‟da 

olduğunu savunmaktadır. Troia‟da çıkarılan yapı, Smith‟in ortaya attığı fikrin kanıtı 

haline gelmiĢtir.  

Erken dönem tapınak planında „naos‟ duvarının giriĢ cephesinin iki yanından 

ileri doğru uzanan duvarlar „anta‟ duvarları olarak adlandırılmaktadır. Tapınakta 

tanrılara adak edilen kurbanların kesimi için yapılmıĢ masa „altar‟ olarak 

adlandırılmaktadır.
145   

                                            

142Megaron In Archıtectural http://www.archaeologs.com/w/megaron/tr EriĢim Tarihi: 15.01.2020 
143 Yılmaz, a.g.e., 12. 
144 ĠÜ Klasik Arkeoloji A.D. Dia ArĢivi 
145 Yaprak Eran, Arkaik Dönem Tapınakları: Anıtsal Hellen Mimarlığına Giriş, (Ġstanbul: Ege Yayınları, 2019), 117. 

http://www.archaeologs.com/category/architectural


 

53 

 

 

ġekil 3: Eski Yunan Tapınağı‟nın Temel Kısımları
146

 

ġekilde 3‟de görüldüğü üzere tapınağı tamamen çevreleyen sütun dizisine 

„peristyl‟, bir tapınağı veya kutsal bir alanı çevreleyen duvara ise „temenos‟ adı 

verilmektedir. Bunun haricinde tapınağa ya da kutsal alana giriĢ kapısına ise „propylon‟ 

denilmektedir.
 147 

 

Erken dönem tapınakların temelini üç tip plan yapısından oluĢmaktadır. 

Bunlardan ilki „templum in antis‟ olarak isimlendirilmektedir. Templum in antis „anta‟ 

uçları arasında iki ya da dört sütun bulunan tapınak planına verilen isimdir. Bir diğeri 

ise „prostylos‟ olarak isimlendirilmektedir. Bu plan tipi tapınağın sadece ön cephesinde 

sütunun var olmasından oluĢmaktadır. Plan tiplerinin sonuncusu ise her iki cephesinde 

ve arkasında sütun var olan „amphiprostylos‟ plan tipidir. Öte yandan tapınakta 

kullanılan sütun sayısı ve sırası ele alınarak oluĢturulmuĢ plan tipleri bulunmaktadır. 

Her taraftan bir sıra sütunla çevrili olan tapınaklara „peripteros‟ plandı, her tarafı çift 

sıra sütunla çevrili olana ise dipteros planlı tapınak olarak adlandırılmaktadır.
 148 

                                            

146 ĠÜ Klasik Arkeoloji A.D. Dia ArĢivi 
147 Mustafa Duran Uz, Teos Dionysos Tapınağı Temenos Alanı, http://egemimarlik.org/1992-3-4/68.pdf  EriĢim Tarihi: 25.02.2020, 
68. 
148 Ergüden, a.g.e., 32. 
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ġekil 4: Eski Yunan Tapınak Plan Tipleri
149

 

ġekil 4‟de görüldüğü üzere plan tipleri tapınakların sütun özelliklerine veya 

stilistik tanımlanmasına göre bir takım kategoriler yapılarak isimlendirilmektedir. 

Bunların yanı sıra kronolojik olarak da bir takım sıralamalar yapılmaktadır.  Tapınaklar 

kronolojik olarak dor, toskana, aiol, ion ve korint olarak bilinmektedir. ġekil 5‟de dor, 

ion ve korinth sütunların plan Ģemaları verilmektedir. Bu elemanlar kullanıldıkları 

bölgelere göre isimlendirilen sütun tipleriyle oluĢturulmaktadır. Tapınak mimarisinde 

önemli bir ayırt edici unsur olan sütun düzenleri, kendilerine has birbirinden ayrılan bir 

takım estetik ve fonksiyonel özelliklere sahip olmaktadır.
150

  

                                            

149 ĠÜ Klasik Arkeoloji A.D. Dia ArĢivi 
150 Eran, a.g.e., 586. 
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ġekil 5: Dor, Ġon ve Korinth Sütunların Yapı Elemanları.
151

 

3.5.2. Tek Tanrılı Dinlerde Tapınak 

Genel olarak tüm dinlerde kutsal olan veya olmayan nesneler Ģeklinde bir ayrım 

söz konusu olduğu gibi, bazı yer ve mekânlar içinde bir kutsiyet ve ayrıcalık hep 

olagelmektedir. Tapınak, Budistlerin „pagoda‟, Hinduların „mandir‟, Müslümanların 

„cami‟, Hristiyanların „kilise‟, Yahudilerin „havra‟ olarak adlandırdığı, dinsel ritüellerin 

merkezinde yer alan mekânların, iĢlev ve anlam olarak antik çağlardaki karĢılığı olarak 

düĢünülebilir.
152

 

“Dinlerde kutsallık fikri genellikle; kutsal varlıklar(Tanrı, bazen insan veya 

hayvanlar), kutsal nesneler (taş, elbise, kutu, yüzük vb.), kutsal 

zamanlar(bayram gibi dini gün ve geceler) ve kutsal mekânlar (cami, havra, 

kilise, tapınak vb.) şeklinde dört kısma ayrılarak incelenmektedir. Bunlar 

arasında konuyla ilgili olarak; üzerinde durulması gereken en önemli kategoriyi, 

kutsal mekânlar oluşturmaktadır. Buralarda bulunmanın kişilere dünyevi ve 

                                            

151 Antik Yunan Mimarisinde Düzenler, http://arkeogezi.blogspot.com/2018/07/antik-yunanda-mimari-duzenler.html EriĢim Tarihi: 
02.02.20202. 
152 Yılmaz, a.g.e., 8. 
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uhrevi bir takım sevaplar ve iyilikler kazandırdığına inanılır bu yüzden bir takım 

ritüeller gerçekleştirilir. Bu tür yerler diğer mekânlara göre ayrıcalıklı ve 

tılsımla adeta kuşatılmış ve koruma altına alınmıştır.”
153

 

Sümer-Babil ilahlar meclisinin baĢında „an‟ veya „anu‟ ismindeki yaratıcılar 

bulunmaktadır. Put ve heykelin bulunmadığı mekân gök kubbenin en üst katında yer 

almaktadır. Tapınağının Uruk‟taki adı Gök Evi ve kule tapınakları olarak bilinmektedir. 

Ġlahların tamamı tapınım yerine saygı duyar ve burayı ziyaret etmektedir. Tapınım 

yerleri bilim merkezleri, gözlem evi ve diğer “özellikleri ile din-medeniyet ilişkisinin 

bariz örneği” haline gelmektedir.
154

 

Musevilerin ibadet mekânları belirgin bir yapı tarzına sahip olamamaktadır. 

Musevilerin ibadet mekânı, sinagogların mimarisi yapıldıkları coğrafyanın durumuna ve 

yapıldıkları döneme göre farklılık göstermektedir. Sinagogların genel olarak üç boyutlu 

süslemeleri, heykelleri ve resimleri bulunmamaktadır. Müslümanların ibadet mekânı 

olan camilerde Mekke‟ye yönelimine bir benzeri de sinagoglarda bulunmaktadır. “Bu 

yönelim doğu yönüne bakar buna İbranice‟de „mizrah‟ adı verilmektedir. Süleyman 

Mabedinin yıkılışından sonra Bâbil sürgünü esnasında Sinagog, halkın ibadet 

edebileceği bir kurum haline gelmektedir.” Süleyman Mabedinin roma imparatorluğu 

tarafından ikinci kez yıkılmasından sonra Sinagoglar bağımsız bir hale gelmektedir. 

Kudüs'ün Yahudiler tarafından ele geçirilmesinin ardından, “Yahudi toplumunun 

müşterek hayatının merkezi haline geldiğinden önemi daha da artmıştır”.
155

  

1642 yılında Middelburq‟da yayımlanan Yakov Yehudah Leon‟un Retrato del 

Templo de Selomon adlı eserinden gravürde „Süleyman‟ın Tapınağı‟ görülmektedir. 
156 

 

Semavi dinlerin bir diğeri olan Hristiyanların mabetlerinden olan kilise, 

etimolojik olarak kökeni “Yunanca „Ekklesia‟, Latince „Ecclesia‟ kelimesinden” 

gelmektedir. Ekklesia kelimesi dini literatürde kullanılmadan önce sivil haklar toplantı 

                                            

153 Abdurrahman GüneĢ, “Sosyolojik Olarak Dinin Boyutları ve Ġslam‟da Cami/Cemaat Kavramları Etrafında OluĢan Erozyonun 
Günümüze Yansımaları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, The Journal of International Social Sciences Cilt: 28, Sayı: 2, 

Sayfa: 255-268, (Temmuz – 2018): 259. 
154 Kramer, a.g.e., 348.   
155 Ġnci Türkoğlu, Yahudi Geleneğinde Tapınak, Din Tarihi, Toplumsal Tarih, (ġubat 2003), 20. 
156 Türkoğlu, a.g.e., 21. 
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meclisini ifade etmek için kullanılmaktadır. Ekklesia kelimesi “özel davetiyeli toplantı, 

özel iş veya bir amaç için toplumun dışına çağrılmış topluluk anlamında” da 

kullanılmaktadır.
157

  

Kilise Ortaçağ‟da olumsuz olarak görülen dini bir kurum olarak bilinmektedir. 

Ortaçağ‟da diğer dini inanç biçimleri akla değer verirken kilise dini olan Hristiyanlık 

aklı saf dıĢı bırakmaktadır. Bu dönemde „Eski Yunan düĢünürlerinin eserleri Avrupa 

ülkelerinde‟ yasaklanmaktadır. Avrupa‟da Yeniçağ‟ın doğması ile Hristiyanlığın ibadet 

mekânlarından “olan katedraller gösterişli, büyük ve tamamlanması uzun yıllar 

sürmüş” yapılar haline gelmektedir.
158

 

Ġslam dininin kutsal mekânı olan cami, kelime olarak Arapçada ”toplayan, bir 

araya getiren” anlamında kullanılmaktadır. Ġlk yapımında sadece namaz kılmak için 

kullanılan yerler için „el-mescidü‟l cami‟ denilmektedir. Bu yapılar sonrasında hutbe 

okumak için minber bulunan ve cuma namazı kılınan yerler olan cami olarak 

isimlendirilmektedir. Bunun yanı sıra mescitler beĢ vakit namazın kılındığı fakat Cuma 

namazlarının kılınmadığı daha küçük yapılar olarak varlığını devam ettirmektedir. 

“Camilerde iç güzelliğe, dış görünümden daha fazla önem verilmektedir.” Camilerin iç 

süslemelerinde “insan, hayvan, ateş, gibi Allah‟a ortak koşulabilecek tüm objelerden” 

kaçınılmaktadır. Camiler Ġslam Ģehirlerinin tam merkezinde yer almaktadır. Cami; 

yalnızca ibadet için değil, toplumsal faaliyet için de  bir araya gelinen yerler olarak 

bilinmektedir. Camiler aynı ibadet mekanı dıĢında eğitim yapıları olarak 

kullanılmaktadır. Hz. Muhammed döneminde “yabancı heyetleri kabul etme, ordugâh, 

karargâh, hatta bazı esirlerin hapsedilmesinde” kullanıldığı da bilinmektedir.  Osmanlı 

döneminde çevresine yapılmıĢ olan külliyeler sayesinde iĢlevselliği daha fazla 

artmaktadır. 
159

 

                                            

157 Ġsmet EĢmeli, “Hıristiyanlık Tarihinde Kilise ve „Kilise‟ Ġçin Kullanılan Metaforlar”, Turkish Studies, International Periodical 

For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9/5, Bahar, (ss. 953-966), Ankara,. (2014), 955.   
158 EĢmeli, a.g.e., 955.   
159 GüneĢ, a.g.e., 259. 



 

58 

 

3.5.3. Ġnanç ve Kutsal Mekânlar 

Ġnsanlığın var oluĢundan bu yana dini inancın bulunmadığı bir döneme 

rastlanmamaktadır. Bu gün dahi üzerinde yaĢayan insanların büyük kısmı herhangi bir 

dine mensubiyet sağlamaktadır. Ġnsanlar inandıkları din çerçevesinde bir takım 

davranıĢlar ve ritüeller yerine getirmektedir. Kutsal mekân, ayin ve ritüellerin 

gerçekleĢtirildiği yerlerdir. Her din olgusunda inanç ilk Ģart olarak konulmakta ardından 

ise ibadet kavramı gelmektedir. ġu an yaĢayan dinlerin bir kısmında ibadet yeri 

bulunmaz iken, geriye kalan diğerlerinde ibadetler kutsal mekânlara bağlı kılınmaktadır. 

Dinlerde mabetlerle yapılan ibadetler bireysel olarak yapılanlardan üstün 

kılınmaktadır.
160

  

Günümüze ulaĢmıĢ tarihi eserler ve arkeolojik kazılar sonucunda yapılan 

araĢtırmalar göstermiĢtir ki; “her dönemde, kulun kul olduğunu idrak edip” Tanrı‟ya 

karĢı kul olma borcunu yerine getirmeye çalıĢmaktadır. “Geçmişte olduğu gibi bu gün 

de insanlar, aynı görevleri yerine getirme gayreti içinde bulunmaktadır.” Bunların 

gerçekleĢmesi için de kutsal mekânlar oldukça önem arz etmektedir. Kutsal mekânlar 

yapılan çalıĢmada „tek tanrılı dinlerde‟, „ilkel insan ve inanç Ģekillerinde‟ olmak üzere 

iki açıdan incelenmektedir.
161

 

“İnsan, tarih boyunca her zaman kutsal yerlere ihtiyaç duymuş ve bu ihtiyacı 

doğrultusunda birtakım dini mabet, mekân ve tapınaklar inşa etmiştir. Dini ne 

olursa olsun kutsal yerler kişilerin yaşamlarına yön vermiş ve anlam katmıştır. 

Toplumda, dini hayatın her zaman merkezinde olan kutsal mekânlar toplum 

bireylerinin her dönem gidip ziyaret ettiği yerler olmuşlardır. Birçok kutsal 

kitapta bu yerlerin tanrı tarafından gösterildiği ifade edilmektedir. Buna en 

güzel örnek Kudüs‟te bina edilmiş Süleyman Mabedi‟dir. Hz. Davud‟a mabedin 

yeri melek vasıtasıyla Yahve tarafından gösterilmiştir. Buna benzer bir diğer 

örnek Kabe‟nin yerinin de Hz. İbrahim‟e işaret edilmiş olmasıdır. Kutsal 

yerlerle ilgili bir diğer inanç ise oraların tanrının evi olduğu ve tanrının orada 

tüm kudretiyle hazır bir şekilde bulunduğuna olan inançtır. Bir diğer örnek; 

Sina Dağı‟nın kutsal olmasının sebebi: tanrı Yahve‟nin orada Hz. Musa ile 

konuşmuş olmasıdır. İnsanlar da bir dini önderin ya da şehitlerin olduğu yerleri 

                                            

160 Abdurrahman Küçük, “Dinler Ġbadet ve Mabet”, Diyanet Dergisi, Dini-Ġlmi-Edebi Üç Aylık Dergi, Cilt: 24, sayı:3, (Temmuz-
Ağustos-Eylül 1992): 26. 
161 Küçük, a.g.e., 26. 
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kutsal yer olarak    nitelendirmişlerdir. Mekke, Medine ve Kudüs‟ün 

Müslümanlar tarafından ziyaret edilmesi buna verilecek en güzel 

örneklerdir.”
162

 

Bir mekana “kutsiyet atfedilmesi, ulûhiyetin o yerde” ortaya çıkmasından 

kaynaklanmaktadır ve tüm dinlerde kutsal olarak kabul edilen mekanların diğerlerinden 

farksız olmadığı bilinmektedir. Fakat bu mekanların bulunduğu yerlerdeki “uluhiyyetin 

tecellisi, inançla ilgili bir olayın meydana gelmesi veya buranın dini bir kişi ile 

bağlantılı olması, mekanı diğer yerlerden farklı kılmakta ve kutsallaştırmaktadır”.
163

  

Efsanelere, ritüel ve inanıĢlara dayanan yerlisinin yaĢadığı coğrafyada “dağ, 

ırmak, göl, ağaç, kaya, mağara gibi doğal unsurları kutsal merkez olarak” 

benimsenmektedirler. “Bu durum ilahi dinlerde de halk inançları arasında hala 

varlığını kültürel bir unsur olarak devam ettirmektedir.” Kutsal mekân kavramı ilkel 

insanların „pagan inançlardan‟ tek tanrılı “dinlere doğru evrimleşerek” bir geliĢim 

göstermektedir. Medeniyetin beĢiği olan Anadolu toprakları incelendiğinde birçok antik 

kent, kutsal mekân etrafında Ģekillenmektedir. Bu yerlerde Yahudilik, Hristiyanlık ve 

Ġslam hangi dinde olursa olsun mabetsiz, tapınağı olmayan bir kente 

rastlanılmamaktadır.
 164

 

Mekânın kutsallığına iĢaret eden özellikler Ģu Ģekilde açıklanmaktadır:
165

  

a) “Kutsal kabul edilen mekânların Tanrı tarafından işaret edilmesi: 

Süleyman Mabedinin yeri Hz. Davud‟a melek vasıtasıyla bizzat Yahve 

tarafından gösterilmektedir.166 Kâbe‟nin yeri Hz. İbrahim‟e işaret 

edilmektedir.167 Hz. Musa'ya da kendisinin Mukaddes Tuva vadisinde 

bulunduğu yine vahiy yoluyla bildirilmektedir.” 168  

b) “Tanrı‟nın o yerde kudretiyle hazır bulunmaktadır. „Biz ayetlerimizi 

ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz‟.169 „Hz. Musa‟nın 

                                            

162 Kemal Türkel, “Tarih Boyunca Ġnanç Kavramının, Tapınımların ve Ġnanç Turizminin GeliĢimi: Kalitatif Bir AraĢtırma”, (Yüksek 

Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı Ġnanç Turizmi Programı, 

Ġzmir, 2017), 12. 
163Ali ErbaĢ‚ “Ġslam DıĢı Dinlerde Hac”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi C.4, (5): 97-100, (2002): 97. 
164 Ayhan Bıçak, Tarih Düşüncesinin Oluşumu, (Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 2004), 92. 
165 Ġbrahim Hakkı Kaynak, “Dinlerde Kutsal Zaman ve Mekânın Tarihsel Yapısının Fenomenolojik Algısı”, SUTAD, (39): 443-455, 
e-ISSN 2458-9071, (Bahar 2016): 39-40. 
166 Kur‟an-ı Kerim, Tekvin Suresi, 8: 20-21.    
167 Kur‟an-ı Kerim, Hac Suresi, 22/26.                     
168 Kur‟an-ı Kerim, Taha Suresi,12.        
169 Kur‟an-ı Kerim, Şura Suresi, 53.                         
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Sina Dağına gelip de Allah ile konuşup bana kendini göster‟170 demesi 

ve Allah‟ın dağa tecellisini göstermesi171 Tanrının o yerde kudretiyle 

hazır bulunuşuna bir delil gösterilmektedir. Burada Musa ve halkı 

arasındaki diyalog görülmektedir.” 

c) “Tanrı‟nın kutsal yerde görünmesi oranın belirlenmesi açısından işaret 

teşkil etmektedir.”  

d) “Tanrı‟nın kutsal olan yerde gücünü ortaya koyması oranın belirleyicisi 

olmaktadır. Tanrının Sina Dağı üzerine inmesi, Musa‟yı çağırması ve 

onunla konuşması172 Hristiyanlık ve Müslümanlıkta da inananları 

açısından Tanrının gücünün o yerdeki ortaya koyulması olarak 

algılanmaktadır.” 

e) “Bir yerin kutsiyetinin bir diğer belirleyici unsuru: Peygamberlerin 

doğup büyüdüğü, yaşadığı, dini insanlara anlatmak için faaliyet 

gösterdikleri yerler olması olarak belirlenmektedir. Mekke, Medine, 

Kudüs buna örnek şehirlerdendir. Bunu haricinde din büyüklerinin, 

şehitlerin kabirlerinin bulunduğu yerler kutsal sayılmaktadır.” 

Kutsalın veya Tanrının haricinde somutlaĢan Kutsal mekânlar, “kutsalın tezahür 

ettiği” mekânlardır. „Tapınaklar, sinagoglar, kiliseler ve camiler‟ yerle göğün bir olduğu 

alanlardır. Bu anlayıĢa göre “her mabet veya ona benzer diğer yapılar, kutsallığın 

merkezi olarak” bilinmektedir.
173

 

  

                                            

170 Kur‟an-ı Kerim, A‟râf Suresi, 143.  
171 Kur‟an-ı Kerim, A‟raf Suresi, 143.                        
172 Kur‟an-ı Kerim, A‟raf Suresi, 143.                     
173 Cihat ġeker‚ “Hıristiyanlıkta Yahudiliğe Tepki Olarak GeliĢen Kutsallık AnlayıĢı”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 
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3.5.3.1. Ġlkel Ġnsan ve Ġnanç Mekânları  

DıĢ dünyadan habersiz ilkel bile olsa inanç kavramı, maji, ritüel ve dini inancı 

olmayan topluluk bulunmamaktadır. Uzmanlarca incelenen her ilkel topluluğun; kutsal 

ve dünyevi alan olarak ayrıĢtırdığı kesinleĢtirilmiĢ unsurlar vardır. „Yerliler için kutsal 

olan ve derin bir saygı ile uydukları geleneksel örf ve adetler‟ bulunmaktadır. her zaman 

doğaüstü güçlerle, özellikle de büyü gücü ile “ya da kötü ruhlar hayaletler, ölülerin 

ruhları ve tanrı tasarımları” ile bağlantılı görülmektedir.
174

 

Antropolojik bir din araĢtırmasının temellerini atan Edward B. Tylor ünlü 

kuramında ilkel dinlerin özünün ruhlara inanç olduğunu ileri sürmektedir. “Bu inancın 

kaynağını rüyaların, hayallerin, sanrıların, kataleptik durumların ve benzeri 

görüngülerin yanılgılı, ama tutarlı bir biçimde yorumlanmasında” nasıl bulduğunu 

açıklamaktadır. Bu görüngüler üzerinde düĢünmek ilkellerin filozof ve teologlarını 

insanda ruhu bedenden ayırmaya yöneltmektedir. Bu anlayıĢa göre, “ölümden sonra ruh 

yaşamaya devam eder; çünkü düşlere girmekte, yaşayanları anılarda ve hayallerde 

izlemektedir.” Ġnsanların yazgıları üzerinde gözle görülür bir etkisi bulunmaktadır. 

Böylece hayaletlere, ölülerin ruhuna ve ölüler dünyasına inanç doğmaktadır. Bu durum 

o dönemin ilkel toplumlarının inanç, tapınım hatta kutsal mekân algılarını oldukça 

geliĢtirmektedir.
 175

 

Ġlkel insanların “tapınma törenlerinin şenliksel ve kamusal karakteri genelde 

dinin göze çarpan bir özelliği” olarak ortaya konulmaktadır. Kutsal eylemlerin çoğu bir 

topluluk içinde geçmektedir. Tapınma, kurban, “dua ya da şükran için yapılan şenlik 

biçimindeki inanmışlar toplantısı” dinsel törenin ilk örneği olarak görülmektedir. Din 

üyeleri kutsal Ģeylere ve tanrılara birlikte saygı gösterecek Ģekilde, bir bütün olarak 

topluluğa gereksinim duymaktadırlar. “Toplum da ahlak yasalarının ve düzeninin 

ayakta tutulması için” dine gereksinim duymaktadır.
176

  

                                            

174 Bronistaw Malinowski, Büyü, Bilim ve Din, (Ġstanbul: Kabalcı Yayınevü, çev. Saadet Özkal, 2000), 7.  
175 Malinowski, a.g.e., 8.                                 
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“İlkel toplumlarda tapınmanın kamusal karakteri, dini inanç ile toplumsal 

örgütlenme arasındaki ilişkiyi” yüksek kültürlerdeki kadar belirgin olduğu 

görülmektedir. Kamusal eylemlerin çoğu bir topluluk için de geçer; buna bağlı olarak 

tapınma kurban, dua ya da Ģükran için yapılan Ģenlik biçimindeki inanmıĢlar toplantısı 

dinsel törenin ilk örneklerindendir. Dine mensup olmada üyelerinin kutsal sayılana ve 

tanrılarına saygı göstererek bir bütün olarak inanan topluluğuna gereksinim 

duyulmaktadır.  Ġlkel toplumlar da bile ahlak yasalarının ve düzenin ayakta tutulması 

için dine gereksinim duymaktadırlar. “İlkel toplumlarda tapınmanın kamusal karakteri, 

dini inanç ve toplumsal örgütlenme arasındaki ilişki yüksek kültürlere” kadar belirgin 

olarak görülmektedir. „Doğum törenlerinin, erginleme ayinlerinin, cenazeye saygının, 

gömü, yas, anma törenlerinin, kurban ve totem ayinlerinin tamamı kamusal ve kolektif 

olduğunu‟, çoğunlukla bütün soyu etkiledikleri bilinmektedir. Kalabalık olarak yapılan 

toplantıların „kamusal karakteri‟ özellikle „yıllık ve dönemsel Ģenliklerde‟ belirgin 

olarak görülmektedir. Bu törenlerin tepe noktası fazla ürün zamanları, hasat, av ve balık 

mevsimleri olarak bilinmektedir. Bazen böyle Ģenliklerde ölülerde yer almaktadır. 

“Ataların ve ölü akrabaların ruhları geri döner, armağanlar ve kutsal içkiler kabul 

etmektedirler”. Burada ölüler yaĢayanların yanında gerçekten görülmese de ata kültleri 

biçiminde anılmaktadırlar. Bu tüm törenlerin içinde kutsiyet bulunmaktadır. Bu 

kutsiyetin getirdiği ruh ile bu törenlerin yapıldığı mekânlarda kutsal sayılmaktadırlar.
 177

   

Ġlkel toplumlarda düzenli olarak tekrarlanan Ģenlik toplantılarının bu durumları 

ile bir dizi toplumsal gerçekliğin bağlantısının kurulması gerekmektedir. “Bütün dini 

törenlerdeki soy karakteri, ahlak kurallarının genel toplumsal bağlayıcılığı, topluluğu 

tehdit eden bir kötülük olarak günah düşüncesi, salt uzlaşım geleneklerin dinde ve 

ilkelerin ahlaki öğretisinde oynadığı rol”; bütün soyun toplumsal bir birlik olarak 

kendini diniyle özdeĢleĢtirmesi olgusu, yani “ilkel inanışta mezhep, inanç ayrılığı ya da 

bölünmenin” hiç birisinin bulunmadığı bilinmektedir.  

                                            

177 Malinowski, a.g.e., 50-51. 
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Sonuç olarak ilkel toplumlarda bir soyun dili, miti, kutsal anlatıları, kutsal 

mekânları ile ayinsel ve ahlaki eylemleri, toplumsal düzen, pratik faaliyetler arasında 

sıkı bir iliĢki bulunmaktadır. Ġlk tapınaklar, aile merkezlidir iken sonrasında özelleĢen 

ritüel etkinlikler sayesinde, anıtsallaĢan boyutlarda ve kamusal alanlarda yapılmaya 

baĢladığı düĢünülmektedir. Ġlkel kabile toplumlarında barınma, korunma ve yemek 

kaynakların bölüĢümünün bozulmasının bir sonucu olarak ekonomik alanda eĢitsizlikler 

oluĢmaktadır. Toplumun bünyesindeki güçlü bireyler oluĢan eĢitsizliği kendi taraflarına 

çevirmektedir. Yönetimi ele alan güçlü bireyler üçsüz bireylere borçlar yaratarak 

kendilerine bağımlı hale getirmektedir. Bu Ģekilde yönetici bir sınıf ortaya çıktığı 

bilinmektedir.
178

 

Kabile toplumlarındaki güçlü bireyler kendi otoritelerini sağlamlaĢtırmak adına 

atalarına dayanan bir inanç sistemi kurmaktadırlar. Bu inanç sistemi ise tanrısal 

meĢrutiyete dayanmaktadır. Ġnanç dünyası sayesinde, kendilerini ebedi kılmak istemiĢ 

ve inanç biçimlerini maddeleĢtirme yoluna gittikleri bilinmektedir. Anadolu‟da bulunan 

Göbeklitepe‟de büyük tapınaklar inĢa edilmiĢtir. Bu da bize yapı kültünün varlığını 

göstermektedir. Tapınaklar içerisinde sistemli bir Ģekilde ritüeller gerçekleĢir ve tanrıya 

adaklarda bulunulmuĢtur. 
179

 

3.5.3.2. Yahudilikte Erken Dönem Ġbadet Yapıları 

Yahudilerin Peygamberi Hz. Musa, ilk olarak çölde portatif tapınak olan 

„MiĢkan‟ ya da „Çadır Tapınak‟ inĢa etmiĢtir. „MiĢkan‟ Ġbranice mesken, çadır ve 

yerleĢke anlamlarına gelmektedir. Ġsrailoğulları henüz VadedilmiĢ Topraklar'a 

ulaĢmamıĢ mesken edinmemiĢ olduklarından sunak ve tapınaklarını çölde inĢa 

etmiĢlerdir. Bu süre M.Ö 950 yılında inĢa edilen Süleyman Tapınağına kadar devam 

etmektedir.
180

 

                                            

178 Türkel, a.g.e., 12. 
179 Türkel, a.g.e., 24.                                  
180 MiĢkan, https://tr.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9Fkan EriĢim Tarihi: 18.04.2020. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vadedilmi%C5%9F_Topraklar
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MiĢkan‟ın mimari yapısını anlamak için Tanah ve Eski Ahit‟i incelemek 

gerekmektedir. Yuhudilerin metinlerinde „MiĢkan‟ın inĢasına dair tarif bulunmaktadır. 

Ġncil‟de çadırın içindeki litürji oldukça detaylı bir Ģekilde aĢağıdaki ayette 

anlatılmaktadır:  

 

“Rab Musa‟ya şöyle dedi: 2 “Konutu, yani Buluşma Çadırı‟nı birinci ayın ilk 

günü kur. 3 Levha Sandığı‟nı oraya getirip perdeyle gizle. Masayı içeri getir, 

gereken her şeyi üzerine diz. Kandilliği getirip kandillerini yak. Altın buhur 

sunağını Levha Sandığı‟nın önüne koy, konutun giriş bölümüne perdesini 

tak.  Yakmalık sunu sunağını konutun –Buluşma Çadırı‟nın– giriş bölümüne 

koy.  Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur.  Çadırın çevresini 

avluyla kapat, avlunun girişine perdesini as.”
181

 

Buradaki yazılı metinlere göre „MiĢkan‟ çevresi çadır kumaĢı benzeri malzeme 

ile sınırlandılarak oluĢturulan küçük bir yapı etrafında konumlandırılmıĢ, geniĢ alan 

olarak tanımlanabilir. Önünde kare formunda yer alan iki alandan Doğu yönünde yer 

alan karenin ortasında;  yakılarak tanrıya verilen sunaklar için kullanılan malzemeler 

bulunmaktadır.  Din adamlarının ritüel uygulamaları için kullanılan bir lavabo da 

mekanın parçasıdır.  Batı yönünde bulunan karenin ortasında ise „Ahit 

Sandığı‟ bulunmaktadır. MiĢkan‟ın iki odası „kutsal oda‟ ve „kutsalların kutsalı‟ olarak 

isimlendirilmektedir. 
182

 

                                            

181 Ġncil, Mısırdan ÇıkıĢ, 40, https://incil.info/, EriĢim Tarihi: 23.10.2019. 
182 Mustafa Yiğitoğlu, “Yahudi Ġdeası: Kral Mabedinden Kral Devlete”, Turkish Studies - International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2, p.1207-1215, (Ankara, Spring 2012): 1211. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski_Ahit
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+40:2
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+40:3
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahit_Sand%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahit_Sand%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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Resim 10: „Miskan‟ Müsevilerin Gezgin Çadır Tapınağı
183

  

Kudüs‟te inĢa edilen Süleyman tapınağı bu bölgedeki ilk Yahudi tapınağı olarak 

bilinmektedir. Hz. Süleyman Peygamber tarafından inĢa ettirilen, Yahudilerin Bet Ha-

mikdaĢ
 

olarak adlandırdıkları tapınak, Süleyman Mabedi‟ olarak anılmaktadır. 

Süleyman Tapınağı öncesinde Yahudiler, Resim 16‟da görüldüğü gibi çölde inĢa edilen 

portatif tapınak olan „Miskan‟ da ibadetlerini yerine getirmekteydiler. Hz. Musa ve 

dönem Yahudileri için oldukça önem arz eden Ahit Sandığı da MiĢkan‟daki odalardan 

biri olan „Kutsallar Kutsalı‟ kısmında korunmustur. M.Ö. 1000 yıllarında gerçekleĢen 

Kudüs fethinin ardından Davud peygamber “bu kutsal emanetin bir çadırda 

saklanmasını uygun görmeyip, Ahit Sandığı‟nın korunacağı hem de Tanrı‟nın evi olarak 

kabul edilecek görkemli bir mabed yapmak” istemektedir. Hz. Davud‟ub bu isteği 

Tevrat‟a göre Tanrı tarafından reddedilmiĢtir. Davut Peygamber bu mabedi inĢa 

edemese de, “yapılacağı yeri belirlediği gibi, yapılması için kaynaklar hazırlamış ve 

mabedin ayrıntılı planını da oğlu Süleyman‟a vermiştir.”
184

 

                                            

183 MiĢkan, https://tr.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9Fkan, EriĢim Tarihi: 08.09.2020 
 Kutsal ev 
184 Süleyman Mabedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleyman_Mabedi EriĢim Tarihi: 18.04.2020. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahit_Sand%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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Resim 11: Süleyman Tapınağı Üstten Görünüm
185

 

Süleyman Peygamber Kudüs‟te ki hükümdarlığının 4. Yılında günümüzde resim 

17‟de gösterildiği Ģekle ulaĢan „Süleyman Mabedi‟ nin inĢasını baĢlatmıĢtır.  Süleyman 

Peygamber tapınağın yapımına baĢlarken Sur Kralı Hiram‟dan yardım almıĢtır. Sur 

Kralı Hiram Yahudilerin Peygamberi Hz. Davud‟un sarayının yapımında malzeme ve 

zanaatçı tedarikinde yardımda bulunmaktadır.  Süleyman mabedinin etrafındaki kraliyet 

sarayı ve diğer kraliyet binalarının oluĢumu otuz yıl kadar sürmüĢtür.
186

 Genel görüĢe 

göre Yahudi terminolojisinde „Birinci mabed‟ olarak nitelendirilen “Süleyman Mabedi, 

Kudüs‟teki Haram-i Şerif‟in bulunduğu dağ sırtının orta bölümünde yer alan Kubbet-

üs-Sahra‟nın olduğu yere inşa edilmiştir. Dönemin mimarisine göre Süleyman Mabedi, 

„Kutsallar Kutsalı‟, „Kutsal Yer‟ ve Mabed‟i kutsal olmayan yerden ayırmak için 

yapılmış olan” "Eyvan" olmak üzere üç bölümden oluĢmaktadır. Konunun baĢında 

bahsi geçen değerli  Ahit Sandığı, „Kutsallar Kutsalı‟ olarak isimlendirilen bölmede 

                                            

185 Süleyman Mabedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleyman_Mabedi EriĢim Tarihi: 18.04.2020. 
186Muhammed Güngör “Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi”, İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, No. 1 (KıĢ 

2017):58.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kubbet-%C3%BCs-Sahra
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kubbet-%C3%BCs-Sahra
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahit_Sand%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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saklanmıĢtır. Bu bölüm ilkel dönem çöl tapınağı olan „Miskan‟ da aynı isimle 

adlandırılan bölmede korunmuĢtur.
187

  

3.5.3.2.1. Yahudilerin Kutsal Mekânı ‘Sinagog’  

Her büyük dinde olduğu gibi Yahudilikte de mabed önemli bir yer teĢkil 

etmektedir. Yahudilikte mabed dinin merkezi olarak kullanılmaktadır. Yahudilerin 

mabedi olan sinagoglar emir olan “ibadetin yapılması, kutsal kitapların okunması ve 

dini kaidelerin öğrenilmesi, yerine getirilmesi” için Yahudi dinine inananların 

toplandığı yapıyı ifade etmektedir.
188

 

“Yıllarca kendilerini mabedle bir ve aynı gören Yahudiler, Babil Sürgünü (M.Ö. 

586) dönüşü „Mabedi‟ yeniden yapmış ve (M.S. 70) yakılıp, yıkılıp yok 

edilmesinden sonra, hep onun hayaliyle, onu yeniden ihya etmenin ülküsü ile 

yaşamaktadırlar. Bu ma‟bed Yahudilerin gönlünde taht kurmuştur. Yahudiler, 

Beyt-ha-Mikdaş denilen Süleyman Mabedi‟ne bağlı olarak yaptıkları ibadetleri 

(Kurban gibi) bir müddet yapamamışlardır. Sonraları bu mabed örnek alınarak, 

gittikleri yerlerde, ibadet yeri olarak „Beyt-ha-Knessek‟ (Sinagog, havra) 

vücuda getirmişlerdir.”
189

 

Sinagoglar Yahudilerin toplanma yeri olarak görülmektedir. Yahudilerin kutsal 

mekânı olan Kudüs mabedinden uzak kaldıkları süreçte, inandıkları dinin Ģartlarından 

olan ibadet görevlerini yerine getirebilmek ve Ahit Sandığını muhafaza edebilmek için 

büyük mabed modeli sinagogları inĢa ettikleri bilinmektedir. Sinagoglar da ibadetler 

ruhbanlar tarafından idare edilmektedir. Buralarda ibadetler edilir, dualar dile getirilir ve 

kutsal kitaptan bölümler okunmaktadır. Yahudilikte mabedler Ahd-i Atik‟i, 

(Hristiyanların ve Yahudilerin kutsal kitabı) sembolize etmektedir. Mabedler „Ġsrail‟in 

esas tanrısı‟, tanrının görünmeyen varlığının bulunduğu yer olan „tanrının evi‟ olarak 

görülmektedir.
190

  

                                            

187 Süleyman Mabedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleyman_Mabedi EriĢim Tarihi: 20.04.2020. 
188 TDV, Ġslam Ansiklopedisi, Sinagog Maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sinagog, EriĢim Tarihi: 15.03.2020 
189 Küçük, a.g.e., 51. 
190 Küçük, a.g.e., 51-52.          
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Yahudi inancına göre Süleyman mabedi oldukça kutsal görülmektedir. Bu 

mabette bir tanrı ile bir kutsal mekân aynı övgüde birleĢtirilmektedir. Süleyman mabedi 

her yıl binlerce Yahudi inanan tarafından ziyaret edilmek ve mecburi dualar yerine 

getirilmektedir. Yahudiler her yıl burada toplanarak mabedin batı duvarı (ağlama 

duvarı) önünde geleneklerini sürdürmektedirler.  Süleyman mabedi ayrıca Yahudilikte 

„kurban‟ ibadetinin yapıldığı yer olarak bilinmektedir. Çünkü Yahudilerin mabedi olan 

sinagoglarda kurban kesilmemektedir.
191

  

 

Resim 12: HaydarpaĢa‟da Hemdat Israel Sinegogu‟nun Ġçinden Bir GörünüĢ - 

Kadıköy, Ġstanbul.
192

 

Sinagoglarda Yahudiliğin kutsal kitabı olan ve ancak törenlerde ortaya 

çıkartılarak okunan Tevrat, özel bir bölmede saklanmaktadır. Ġbadet için on iki yaĢını 

bir ay geçen erkekler sinagogda/ havrada olmaya hak kazanmıĢ sayılırken;  kadınların 

                                            

191 Masdusi, a.g.e., 23.                   
192 Ġslam Ansiklopedisi, Sinagog Maddesi, 223. 
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bu ibadete dâhil olması farklı cinsten oldukları için, mümkün gözükmemektedir. 

Kadınlar mabedin arka tarafında ya da perde veya kafes ile örtülmüĢ bir bölümünde 

ibadet etmektedir.
193

 

“Bugün Din, Yahudilerin tek devleti olan İsrail'in temelidir. İsrail bir bakıma 

dini devlettir.” Yahudilerde de Müslümanlar gibi hastanede, dershane, mahallelerde 

hatta her üniversitede muhakkak mabed bulunmaktadır.
194

  

  

                                            

193 Fatma Yıldız, “Kilise ve Sinagoga DönüĢtürülen Endülüs-Ġslam Dönemi Camilerinin Geç Ortaçağ Hıristiyan Kent YapılaĢmasına 

Etkileri”, Sevilla The Effects of the Mosques of Andalucía-Islamic Period That Were Turned into Churches and Synagogues on Late 

Middle Age Christian Urbanization – Seville, Medeniyet Sanat, İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:2, 
Sayı:1,97-111, (2016): 99. 
194 Küçük, a.g.e., 52. 
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3.5.3.3. Hristiyanlıkta Erken Dönem Ġbadet Yapıları 

Hristiyanlığın ilk 300 senesi inananlar inançlarını serbest olarak 

yaĢayamadıklarından, ibadet için evler kullanmıĢtır. Tipik roma evi planında olan bu 

tapınım yerleri “merkezi bir avlu ve bu avlunun çevresinde bulunan odalardan” 

oluĢmaktadır. Roma plan tipindeki evlerin ibadet mekânına dönüĢtüğünden iĢlevi 

değiĢmiĢtir. Örneğin; “bir oda ibadet için, bir oda vaftizler için, bir oda dua için, bir 

oda ortak paylaşılan ve bağışlanan malların depolanması” için kullanılmıĢtır.
195

  

Hristiyanlar M.S. 45 yılında Filistin topraklarında yaĢanan baskı dönemi 

esnasında Antakya‟ya kaçmıĢ ve bu sayede Anadolu‟nun ilk kilise cemaati 

oluĢmaktadır.
196

 

Günümüzde kilise olarak adlandırılan yapıların en ilkel hali “4. yüzyılda, 

Konstantin‟in Milano Fermanı sonrasında” ortaya çıkmaktadır. Roma Ġmparatorluğu 

kilise yapımına M.S. 313 yılındaki Milano Fermanı‟na dek izin vermemistir. HoĢgörü 

fermanı olarak bilinen Milano fermanı ile Hristiyanlar için ibadet özgürlüğü 

baĢlatmıĢtır. “Hristiyanlar evlerden çıkıp özellikle „bazilika‟ ve „mozole‟ adı verilen 

binaları satın alıp ibadethanelere çevirmişlerdir”.
197

  

 

                                            

195 Ġlker IĢık, “Isaurıa‟da Erken Hrsitiyanlık Dönemi Dini Faaliyetleri”, Chrıstıanıty Actıvıtıes Ġn Isaurıa And Vıcınıty, Uluslararası 

Sempozyum Geçmişten Günümüze Bozkır, 97. 
196 IĢık, a.g.e., 89. 
197 Seyda Hilal Erbilgin, “Erken Dönem Kilise Mimarisi ve Dinsel Dramın Ġlk Örneklerinde Mekân, Sahne ve Müzik Eğitim”, 

Araştırma E-Dergisi Issn: 2149-7079, 5. Sayı, (Temmuz, 2017):159.                                   
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Resim 13: Antakya Bölgesindeki Mağaranın Ġç Kısmı ve Kapı Tarafındaki 

Revaklar
198

 

Ġlk kez Hristiyan terimi ilk kez Antakya‟da zikredilmistir Resim 10‟da Antakya 

bölgesinde bulunan kiliselerden birinin iç revakları gösterilmektedir. Antakya 

bölgesinde oluĢturulan cemaatler, ilk kilise ritüellerini kendi içinde sistemli bir düzene 

koyarak tarihi belgelerden ilki “Didake” olarak adlandırılan yazınsal bir miras 

bırakmıĢlardır. 1. ve 2. yüzyıla ait olan bu belge “Havari Öğretisi” ismiyle bilinen ilk 

kilise tören rehberi olarak bilinmektedir. 

Erken dönem ilk kiliselerinde olan St. Pier kilisesi (Aziz Petrus) diye bilinen 

kayaya iĢlenmiĢ yapı 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Hac/Silpius dağının içinde bulunan St. 

Pier kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinmektedir.
199

 

 

Resim 14: Saint Pierre Mağarasının Ġç Profili Çizim (Müslüm Kaya)
200

 

                                            

198 Erbilgin, a.g.e., 157. 
199 IĢık, a.g.e., 89. 

200 Ġsmail Ege, Saint Pierre (Kilisesi) Mağarası (Antakya/Hatay), Akademik Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 

2015, s. 165-188: 170 
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Resim 15: St. Pierre Mağarası ve Yakın Çevresinin Jeoloji Haritası
201

 

Kilise yapıları baĢta olmak üzere; 4. yüzyılın baĢından 6. yüzyılın ortalarına 

kadar siyasal, toplumsal ve dini yaklaĢımlarda değiĢimler meydana gelmiĢtir.  

Hristiyanlar “dini törenlerini yapabilecekleri, törenden sonra ritüellerini 

gerçekleştirebilecekleri, vaftiz olabilecekleri mekânlara ihtiyaç duymustur. Bu dönemde 

en yaygın plan tipleri: Bazilikalar, serbest haç planlı yapılar, anıt mezarlar ve 

vaftizhanelerdir”.
202       

 

Ortaçağa geçiĢ olarak adlandırılan, Geç Antik Çağ‟da kilise planının baĢlıca yapı 

tipi olan „Bazilikal Planlı Kiliseler‟ birtakım çeĢitlemeler ve boyutlarına eklenen yeni 

mekânları, küçük değiĢiklikler, tamiratlar gibi müdahalelerle, VII. yüzyıla kadar 

                                                                                                                                

 

201 Ege, a.g.e., 174. 

202 Erbilgin, a.g.e., 159. 
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kullanılmaya devam etmiĢtir. Doğu Roma Ġmparatorluğu‟nun geçirdiği karanlık çağın 

hemen ardından bazilikaların birçoğu yıkıntı haline gelmiĢ ve terkedilmiĢtir. Bu süreci 

takip eden dönemlerde, bir takım yıkık bazilikaların içlerine küçük ebatta, genel olarak 

tek nefli yeni Ģapeller  inĢa edilmiĢtir. ĠnĢa edilen yeni Ģapeller, küçük ölçekleri 

olmalarının yanı sıra,  basit litürjik kurguları bulunmaktadır. ġapellerde düzenli olarak 

gerçekleĢtirilen kalabalık ayinlere mekân kapasitesi olarak uygun tasarlanmıĢtır.
 203

 

Bu nedenle „Geç Antik Çağ‟ bazilikaları, Ortaçağ süresince yıkıntılar içine 

yapılan Ģapeller ve yapılardaki dönüĢümler „kilise içinde kilise‟ uygulaması ile 

açıklanmaktadır. „kilise içinde kilise‟ uygulaması terk edilmiĢ ve yıkılmıĢ kiliseler içine, 

bazen erken dönem yapının mimari elemanlarını da kullanarak, yeni inĢa edilmiĢ 

kiliseleri tanımlamaktadır. Fakat bu dönemde her kilise harabesi içine Ģapel inĢa 

edilmemiĢtir. Geç Antik Çağ bazilikalarının ve içlerine inĢa edilen Orta Çağ Ģapellerinin 

var olabilmesi için yapının kent içindeki yeri önem teĢkil etmektedir. 
204  

            

3.5.3.3.1. Hristiyanların Kutsal Mekânı ‘Kiliseler’ 

Hristiyanların ibadet mekânlarına, „Kilise‟ denilmektedir. Kilise Yunanca 

„ekklesia‟ kelimesinden gelmektedir. Kilise bu anlamının yanı sıra Tanrı‟nın toplantısı, 

Hz. Ġsa‟nın etrafında toplananlar, seçilmiĢler gibi anlamlara da gelmektedir. 

Hristiyanlarda kilise “Tanrı‟nın evi” kabul görmektedir. “Kilise, meclis veya cemaat” 

anlamına gelmektedir. Kilise;  fonksiyonu diğer ibadet yerlerinden farklı olarak yapısı; 

“hem bina hem de teşkilat anlamı” içermektedir. Yapı bina olarak tanımlandığında 

ibadet edilen yer kastedilirken, teĢkilat olarak adlandırıldığında ise „Ruhban Sınıfı‟nı 

ifade etmektedir. Kilise mekân olması dıĢında din adamlarını da içinde barındıran Hz. 

Ġsa‟nın manevi vekili olarak kabul edilen bir yapı olarak da bilinmektedir. Katolik, 

Ortodoks, Anglikan vb. kilise çeĢitleri bulunmaktadır.Sabah, akĢam ve Pazar günleri 

                                            

 Kiliselerde sütun ya da paye gibi destek dizileriyle ayrılmıĢ bölümlere denir. Neflerden ortadaki yani apsis ekseninde bulunanı orta 
nef, her iki yanda bulunanları yan neftir. 
 Büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmıĢ küçük ibadet yeri olarak tanımlanmaktadır. 
203 Burcu Ceylan ve Orçun Erdoğan, “Kilise Ġçinde Kilise: Lykia'dakı Geç Antik Çağ Bazilikal Planlı Kiliselerin Orta Çağ'da Ġkinci 
Kullanımları”, Cedrus The Journal Of Mcrı, Doı: 10.13113/Cedrus/201930, 675.  
204 Ceylan, a.g.e., 675. 
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olmak üzere yapılmakta olması harici bazı kiliseler arasındaki ibadet farklılığı 

bulunmaktadır.  Kilisenin içinde „'Komisyon Ayini‟ isminde tövbe ve benzer ibadetlerin 

yapıldığı bir bölüm yer almaktadır.
205

 

Hristiyanlığın ilk zamanlarında herhangi bir mabet bulunmamaktadır. Ġbadetler 

evlerde veya „Katakomp‟ denilen yeraltı mabetlerinde yapılmaktadır. Sonrasında 

kiliseler meydana gelmektedir. Hristiyanlar “var olan milli kültürlerinin temelinin 

kiliselerde atıldığını” düĢünmektedirler. Kilise “hem milletin, hem de dinin odak 

noktası” olarak kabul edilmektedir.
206

 

“Bir kilisede ibadete yönelik üç ana birim vardır: Kilisenin ana bölümüne 

geçmeden önce bu kısma girişi sağlayan narteks (giriş sahnı, son cemaat yeri) 

esas ibadetin yapıldığı ana mekân naos

 (Resim 14‟de örnek görsel 

bulunmaktadır) ve daima ibadet edenlerin yöneldiği doğuya bakan en kutsal 

bölüm apsistir. Sunağın bulunduğu yer veya kutsallar kutsalı da denilen apsis 

kilisenin en kutsal bölgesidir. Buraya yalnızca din adamları girebilir. Sahnların 

bitiminde yer alan apsis yarım daire biçimindedir ve bir yarım kubbe ile 

örtülmüştür. Apsiste rahiplerin sırası, piskoposun kürsüsü ve kutsal kitap okunan 

kürsü, ortada ise sunak bulunur. Sunağın solunda diaconion, sağında vaftiz 

küvetinin yer aldığı vaftiz yeri vardır. Apsisin bulunduğu kısım bir bölme ile asıl 

ibadet alanından ayrılmıştır ve diğer mekânlardan daha yüksektir. B uranın 

altında mahzen mezar yer almaktadır.”
207

 

                                            

205 Küçük, a.g.e., 52. 
206 Küçük, a.g.e., 52-53. 
 nave, navos. nef = sahn 
207 Kilise, https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/26/C26016414.pdf EriĢim Tarihi: 01.04.2020. 
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Resim 16: San Giovanni Evangelista Kilisesi Naos Batıdan Apsise BakıĢ
208

 

 

ġekil 6: 5. yy Erken Dönem San Giovanni Evangelista Kilisesi Planlanı
209

 

Eski yunan dilinde „vasiliki‟ kral olarak adlandırılmaktadır. Bazilika kelimesinin 

etimoloji kökeni de bu kelimeye dayanmaktadır. Ġskender Anadolu‟ da var olan kent 

                                            

208 Erbilgin ArĢivi, 2009. 
209 Erbilgin, a.g.e., 160. 
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devletlerini Perslerin elinden kurtararak özgürlüklerine kavuĢmalarını sağlamaktadır. 

Bu süreçte Yunan Rönesans‟ı olarak adlandırılan Helenistik dönem yaĢanmaktadır. 

Kent devletleri Roma imparatorluğu himayesine girdiği dönemde „bazilika‟ kentin en 

geniĢ mekânı „kral holü‟ olarak devlet törenlerinde kullanılmaktadır. M.S 316 yılında 

Büyük Konstantin‟in Hristiyanlığı din olarak serbest bırakmasının ardından Hristiyanlık 

devlet dini olmuĢ, kilise yapısı henüz bulunmadığından dolayı ibadet mekânı olarak 

„bazilika‟lar kullanılmaktadır.
 210

 Hristiyanlığın erken döneminde bazilika; kilise gibi 

ibadet edilen yer iĢlevini görmüĢtür. Karakteristik özellik bakımından ahĢap örtü sistemi 

Helenistik bazilikalarda uygulanmıĢtır. Ġstanbul‟daki Studios Kilisesi ve ġekil 6‟da yer 

alan Ravenna‟daki San Giovanni Evangelista Kilisesi bu yapı türünün erken 

örneklerindendir. Bazilikalar genelde üç nefe (bölüme) ayrılmaktadır, “yarım dairesel 

apsisi (yargıcın oturduğu bölüm) olan, dikdörtgen planlı toplantı salonu plan” yapısı 

dâhilindedir.
211

 

Kiliseler Hristiyan toplumunu nitelemenin yanı sıra, küçük bölgesel toplulukları 

da içinde barındırmaktadır. Hristiyanlıkta ibadet için toplanılan mekan olan kiliseler; ilk 

zamanlarda sadece demokratik halk toplantıları için kullanılmakta iken, sonraları genel 

toplantı alanları olmuĢtur. Zamanla dinin yayılması ile inanç ayrılıklarından doğan 

farklılıklar gereğince denetlenen mekan, erken dönemde yöneticilerinin düzenlediği  

ayinlerde daha serbest yaklaĢımlar sergilemiĢtir. 
212     

3.5.3.4. Ġslamiyette Erken Dönem Ġbadet Yapıları 

Müslümanların Peygamberi Hz. Muhammed “hicret sırasında Medine‟ye 2 mil 

kadar uzaklıkta olan Kubâ‟da” Ġslam dininin ilk ibadet mekânını inĢa ettirtmiĢtir. 

Ġslamiyet‟te ilk muhacirler, Ġslam peygamberi Hz. Muhammed Medine Ģehrine 

gelmeden önce “Kubâ‟da Amr b. Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid 

haline” getirmiĢtir. „Ebû Huzeyfe‟nin âzatlısı‟bu bölgede “bir grup muhacire Kudüs‟e 

                                            

210 Cengiz Alatlı, Bazilika‟dan EsinleniĢ, http://egemimarlik.org/1992-3-4/51.pdf EriĢim Tarihi: 22.03.2020. 
211 Erbilgin, a.g.e., 160. 
212 Esin Fakıbaba Dedeoğlu, “Tarihi Değer TaĢıyan Kiliselerde Yeniden ĠĢlevlendirme Sürecinin ve Ġç Mekân Çözümlerinin 
Ġrdelenmesi: Sivrihisar Ermeni Kilisesi Örneği”, (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġç Mimarlık 

ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Ankara, 2012). 40. 

http://egemimarlik.org/1992-3-4/51.pdf
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yönelerek namaz” kıldırtmıĢtır. Ġslam peygamberi Hz. Muhammed Kubâ‟ya Ģehrine 

ulaĢınca burayı geniĢleterek resim 14‟de yer alan Kubâ Mescidi‟ni bina etmiĢtir. 

Mescidin ilk planı “kare şeklinde bir düzlüğü çevreleyen dört duvardan ibarettir”.
213

 

 

Resim 17: Mescid-Ġ Kubâ
214 

Ġslamiyet‟in doğuĢundan günümüze gelene kadar sayısız cami ve mescit inĢa 

edilmektedir. Yüzyıllar boyunca Ġslamiyet‟in kabul edildiği coğrafyalarda yapılan, 

yüzbinlerce tip, çeĢit ve ebattaki cami ve mescitlerin ilk nüvesi planı Ģekil 7‟de yer alan 

Mescid-i Nebevidir. Bu mescidin yapımında Ġslam peygamberi Hz. Muhammed bizzat 

çalıĢmıĢtır. Ġslamiyet‟in ilk dönemlerinde uygulanan bu yapı biçimi, malzeme ve hacim 

açısından basit ve mütevazı bir Ģekilde meydana getirilmiĢtir. Mescidin ilk yapımındaki 

plan tarzı sonraki yıllarda zaman zaman yapılan müdahalelerle geniĢletilerek bazı 

ilaveler yapılmıĢtır.
215

   

                                            

213 Mescid_i Kuba, https://islamansiklopedisi.org.tr/mescid-i-kuba EriĢim Tarihi: 21.04.2020. 
214Mescid_i Kuba, https://islamansiklopedisi.org.tr/mescid-i-kuba EriĢim Tarihi: 21.04.2020. 
215 Türkiye Diyanet Vakfı, Ġslam Ansiklopedisi, Mescid-i Nebevi Maddesi, 181. 
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ġekil 7: Mescid-Ġ Nebevî Planı
216

 

Yapının ilk planı incelendiğinde basit ve sade görüntüsü dikkat çekmektedir.  

30×35 m. ölçülerinde 3,5 m yüksekliğinde 75 cm. duvar geniĢliğinde olan yapının 

kuzey yöne bakan cephesinde duvara paralel olarak konumlandırılmıĢ iki sahından 

meydana gelmektedir. Ġslam mimarisinin ilk örneği olan bu yapıda sahınların 

oluĢturduğu harim mekânda erken döneme ait bir çatı sistemi bulunmamaktadır. Harim 

olarak adlandırılan mekânın üzeri hurma dalları ile örtülmektedir.
217

 

                                            

216Diagram, https://en.wikipedia.org/wiki/Diagram, EriĢim Tarihi. 09.09.2020 
217 Türkiye Diyanet Vakfı, Ġslam Ansiklopedisi, Mescid-i Nebevi Maddesi, 183. 
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Yapının ilk inĢa edildiği yıllardan sonraki dönemlere oldukça geliĢme meydana 

gelmektedir. Ġlerleyen süreçte güney yönüne önü çitle çevrilmiĢ baĢka bir kapalı mekân 

inĢa edilmiĢtir. Bu yeni ekleme mekâna „suffe‟ adı verilmektedir. „Suffe‟ bölümünde 

ihtiyaç sahibi muhacirler için tahsis edilmiĢtir. Yapının Kuzeybatı köĢede Hz. 

Muhammed‟e ait iki hücreli odalar yer almaktadır. Hz. Muhammed için ayrılan kısmın 

tavanı alçak inĢa edilmiĢtir. Ġleri dönemlerde ihtiyaca göre artarak mescidde yer alan 

odaların sayısı dokuza çıkarılmaktadır. Kıble Kudüs‟e yöneliktir. TaĢ ve tuğladan inĢa 

edilmiĢ mescide üç kapı açılmaktadır. Bu kapılar doğu da „Bâb-ı Cebrâil‟ batı da „Bâb-ı 

Atîk‟ güney de „Bâbü‟s-Selâm‟ ise olarak isimlendirilmektedir.
218

 

Hicret gerçekleĢtikten ortalama onyedi ay sonra Mescid-i Nebevî, kıble tarafı 

hariç üç tarafından geniĢletilmektedir. Bu geniĢleme yapıda yaklaĢık 2433 m2 ebadın 

olmuĢtur. Bu son geniĢlemeden sonra yapının planı „kare planlı‟ bir hale getirilmiĢtir. 

Böylece yapı 9‟ar direkli 3 sahınlı bir harim haline getirilmektedir. 630 yılında minber 

eklenmektedir. 632 yılında Hz. Ömer‟in halifeliği zamanında zamanın da mescid doğu-

batı doğrultusunda 50.5m kuzey-güney doğrultusunda 70m uzatılmaktadır. Emevî 

Halifesi Velîd bin Abdülmelik döneminde yapıda yine geniĢleme meydana gelerek 

takriben yaklaĢık 7500 metrekarelik alana ulaĢılmıĢtır. ġekil 8‟de bu güne kadar geliĢim 

gösteren Ģema yer almaktadır.
219

 

Abbasi döneminde artan nüfusun ile mescid ihtiyacı karĢılamamakta ve yapı 

kuzey yönünde geniĢletilerek yaklaĢık 9309 m2‟ye ulaĢılmıĢtır. Mescid-i Nebevî; 

konum, Ģekil ve içerik bakımından daha sonra yapılan câmi ve mescidlere büyük ölçüde 

örnek olmaktadır.
220

 

 

 

                                            

218 Prof. Dr. Abdulkadir Dündar; “Fonksiyonu ve Mimari Unsurlarıyla Mescid-i Nebevî‟nin Ġslam Sanatı ve Kültüründeki Yeri ve 

Önemi” Uluslararası Cami Sempozyumu Bildiri Kitabı, (2018 Malatya): 22. 
219 Dündar; a.g.e., 42. 
220 Dündar; a.g.e., 50. 
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ġekil 8: Mescid-i Nebevî‟nin Zamanla GeniĢleyen Plan ġeması 
221

 

  

                                            

221 Ġslami Yer Mekân Dağ Mağara Foto, http://islamifotovideo.blogspot.com/p/blog-page.html, EriĢim Tarihi: 11.09.2020 

 

http://islamifotovideo.blogspot.com/
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3.5.3.4.1. Müslümanların Kutsal Mekânı ‘Mescid ve Cami’ 

Ġslam‟da dininde bu dine tabi olan Müslümanların ibadet yeri cami veya mescit 

olarak bilinmektedir. Arapça cem„ kökünden türeyen, “toplayan, bir araya getiren” 

“anlamındaki câmi„ kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler 

için kullanılan el-mescidü‟l-câmi„ (cemaati toplayan mescit) tamlamasının kısaltılmış” 

Ģekli olarak bilinmektedir. Ġslam‟da cami ile eĢ anlamda kullanılan mescit kelimesi „baĢ 

eğmek, alnı yere koymak‟ gibi secde halini betimleyen bir anlama sahip olan bir mekân 

ismi olarak tanımlanmaktadır. Mescit kelimesi, Kur‟ an‟ da, „Mescidu‟l Haram‟ ġekil 

9‟da planı yer alan „Mescidu‟l Aksa‟ için kullanılmaktadır. AĢağıda yer verilen ayette 

tek tanrılı dinlerin ibadet mekânlarından bahsedilmiĢ bunların arasında „mescit‟ de 

özellikler belirtilmektedir.
222    

 

 

ġekil 9: Mescid-i Aksâ‟nın Planı
223

 

“Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savaşmış olsaydı herhalde 

manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah ismi çokça anılan mescidler 

yıkılıp yok olurdu”
224

.  

                                            

222 Türk Ġslam Ansiklopedisi, Cami,  https://islamansiklopedisi.org.tr/cami EriĢim Tarihi: 15.03.2020, 91. 
223 Türk Ġslam Ansiklopedisi, Cami,  https://islamansiklopedisi.org.tr/cami EriĢim Tarihi: 15.03.2020, 10. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/cami


 

82 

 

Müslümanlığın ilk çıkıĢ coğrafyası olan Arabistan‟ın Mekke Ģehrinde ilk 

Müslüman cemaatin hususi bir ibadet yeri bulunmamaktadır. Ġslam dini peygamberi Hz. 

Muhammed ve Ġslam dini halifesi Hz. Ali Ġslam‟a tabi olan arkadaĢları ile birlikte 

Mekke‟nin dar sokaklarında, gizlice namaz kılmıĢtır. Hz. Muhammed namaz ibadetini 

kimi zaman Kabe-i ġerifin bugün bulunduğu alanda, kimi zamanda evinde yalnız baĢına 

yerine getirmiĢtir.  

Ġslam dini hükümleri temel olarak bir ibadetgâhın varlığını zaruri kılmaktadır. 

Allah‟ın nazarında bir Müslüman için yeryüzü mescit olarak görülmektedir. Bir 

Müslüman namaz kılmak için Allah'ın huzurunda temiz olan her yerde secdeye 

varmaktadır. Bunu yanı sıra Müslümanlara farz olan namazın vakti geldiğinde eğer 

imkân varsa namazın bir mescitte kılınması istenmektedir. Burada önem arz eden bir 

cemaat ile kutsal bir mekânın altında toplanmaktır.
225

  

Ġslamiyet‟in meydana geldiği ilk yıllarda Mescit, „cemaat halinde‟ ibadet için 

kullanılmaktadır. “Cemaat arttıkça mescit, cemaatin dini ve siyasi merkezi” haline 

gelmektedir. Bu dönemlerde inananların namaz ibadetini yerine getirmesi için Ġslam 

peygamberi Hz. Muhammed‟in etrafında toplandıkları yer haline gelmektedir. Hz. 

Muhammed, orada, Müslümanların Allah‟a itaat etmelerini emretmekte, Müslümanların 

dini ve siyasi meselelerine eğilmektedir. Müslümanların ibadet yeri olarak tayin edilen 

mescitler Ġslam‟daki camilerin oluĢumuna örnek teĢkil etmektedir. Bu vasıta ise ibadet 

yeri vasfı ağırlık kazanmaktadır. Müslümanlığı ortaya çıktığı ilk yıllarda inĢa edilen ilk 

mescitler, Müslümanların çoğaldığı, Ġslam'ın yayıldığı yerler olarak iĢlev görürken, 

sonrasında yenileriyle takviye edilmiĢ ve büyük camiler ortaya çıkmaktadır.
226

 

Cami kendi içinde birtakım bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler aĢağıdaki 

gibidir:  

“Esas ibadet mekânına Türkçe‟de harim denilirse de yabancı dillerdeki “nef”, 

“schiff” karşılığı olarak sahn da denilir (Arapça‟da sahn avlu anlamında 

                                                                                                                                

224 Kur‟an-ı Kerim, Hac Suresi, 40.                                    
225 GüneĢ, a.g.e., 259.                         
226 Abdullah Masdusi, Yaşayan Dünya Dinleri, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, ġinasi Gündüz (Edt), 2018), 22.  
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kullanılır). Cami mekânının ortasında daha geniş olan ana veya orta sahn 

bulunur. Bunun tam orta kısmına kubbealtı, yanlardakilere de yan sahn denir. 

Namaz esnasında yönelinen kıble istikametini belirten ve imamın namaza 

durduğu yer olan mihrap, kıble duvarında içeri kavisli bir girinti biçimindedir. 

Mahiyeti gereği mihrap caminin en süslü kısmını teşkil eder. Bunun önünde 

caminin esas döşemesinden az yüksek olan bir kademe vardır ki buna da mihrap 

sekisi adı verilir. Mihrabın sağ tarafında, başlangıçta yalnız cuma namazı 

kılınabilecek büyük camilerde bulunurken sonraları en ufak mahalle 

mescidlerine bile konulan minber yer almaktadır. Birçok hallerde çok itinalı bir 

işçilikle işlenmiş, ahşaptan veya mermerden yapılmış olan minber, bir kapı 

kemerinin arkasından basamakla çıkılan ve en üst noktasında dört ince sütun 

veya direğe oturan bir külâh ile örtülmüş loca biçiminde bir “köşk”ten 

ibarettir.”
227

 

 

Resim 18: Mescid-i Nebevî‟nin Mihrabı
228

 

Resim 15‟de ilk mescid olan Mescid-i Nebevî‟nin mihrabı bulunmaktadır. 

Namazın yönelimini gösteren kıble yönünde bulunan mihrap her çağda farklı yöntemler 

                                            

227 Cami, https://islamansiklopedisi.org.tr/cami#2-mimari-tarihi EriĢim Tarihi 01.04.2020. 
228 Cami, https://islamansiklopedisi.org.tr/cami#2-mimari-tarihi EriĢim Tarihi 01.04.2020. 
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ile süslenmiĢtir. Mihrap aynı zamanda bulunduğu çağın mimari özelliklerinin ve 

dönemin dini yapılardaki göstergelerinden biri olarak bilinmektedir.  

Camiler, Ġslam‟ın göstergesi ve Ġslamiyet‟in yaĢandığı bölgenin Müslüman 

olduğuna delil olmaktadır. Ġslamiyet‟i kabul eden toplum, Ġslami duygusunu ve ona 

verdiği önemi inĢa ettiği yapının iĢlemesiyle, yapı tarzıyla yansıtmaktadır. Müslümanlar 

fethettikleri yerlerde siyasi ve dini gücün göstergesi olarak cami inĢa etmiĢlerdir. 

Yeniden yapılmıĢ ya da eski bir ibadet yapısından dönüĢtürülmüĢtür. 
229

 

  

                                            

229 GüneĢ, a.g.e., 260. 
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BÖLÜM 4. GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA NEOLĠTĠK ÇAĞ 

EVRELERĠ VE YERLEġĠMLER  

4.1. Neolitik Çağa Ait Üç YerleĢme; Çayönü-Nevaliçori-Göbeklitepe  

Kısaca Neolitik Çağ 

TaĢ çağlarının sonuncu olarak bilinen ve  Yeni TaĢ Çağı anlamına da gelen 

Neolitik Çağ bazı kaynaklarda Cilalı TaĢ Çağı olarak da isimlendirilmektedir. Neolitik 

Çağ incelendiğinde bu dönem yaĢanan kültürel geliĢmeler, taĢ aletlerdeki yeniliklerden 

çok daha fazlasını içermektedir. Neolitik çağ, esasında baĢlangıç ve bitiĢi kesin 

tarihlerle sınırlanamamaktadır. Ġnsanlığın dönüm noktası ; tarımın baĢladığı ve 

hayvanların evcilleĢtirildiği bir kültür evresi olarak açıklanmaktadır. Neolitik Çağ‟da 

gerçekleĢen geliĢmeler dünyanın çeĢitli yerlerinde farklı tarihlerde yaĢanmıĢtır. Bu 

çağda yaĢanan diğer önemli bir yenilik ise „çanak çömlek yapımının‟ baĢlamasıdır.
230

 

4.2. Neolitik Çağ’ın Evreleri 

Çanak çömlek yapımının baĢlaması Neolitik Çağ‟ın ortalarında denk 

geldiğinden dolayı çağ iki evreye ayrılır:
231

  

1. Çanak Çömlek Öncesi Neolitik  

a) Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A (PPNA)
 232

 İ.Ö. 10.000-8.000 

b) Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B (PPNB). İ.Ö. 8.000-7.000 

2. Çanak Çömlekli Neolitik İ.Ö.7.000-5.500 
224

 

4.3. Neolitik Çağ’da Tarım 

“Tarımın geliştiği ilk yer olarak bilinen yer, Orta Doğu‟da verimli hilal adı 

verilen bölgedir. Verimli hilal; Filistin‟den başlayarak Batı ve Kuzey Suriye‟yi, Kuzey 

                                            

230 Mehmet Mertek, “Neolitik ve Kalkolitik Çağ'da Konya Ovasındaki YerleĢim Yerlerinin Özellikleri”, (Yüksek Lisans Tezi, T.C 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Konya 2018), 17. 
231Göbeklitepe,file:///C:/Users/%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1bey/Desktop/G%C3%96BEKL%C4%B0%20TEPE/G%C3%B6bekli

%20tepede%20kullan%C4%B1lacak%20g%C3%BCncel%20kaynaklar/neolitik%20%C3%A7a%C4%9F.pdf EriĢim Tarihi: 
9.05.2020. 
232 Ġngilizce Pre-pottery Neolithic‟in kısaltması olan PPN de bir adlandırma olarak kullanılmaktadır. 
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Mezopotamya‟yı ve Dicle Nehri‟nin doğusunda kalan Zagros Dağları‟nın batı eteklerini 

kapsayan” bölge verilen isimdir. Son dönemde yapılan “araştırmalar, ilk defa tarıma 

alınan buğdayın ana vatanının Urfa ve Diyarbakır arasındaki Karacadağ olduğunu 

ortaya koymaktadır”.
233

  

Bunların yanı sıra tarım, dünyanın baĢka yerlerinde, bu evreden bağımsız 

süreçte ve Ģekilde baĢlamıĢtır. Örneğin Amerika kıtasında ve Güneydoğu Asya‟da 

tarımın geliĢim süreci birbirinden farklı gerçekleĢmiĢtir. “Tarım, Ortadoğu‟da yaklaşık 

günümüzden 10.000 yıl önce, Güneydoğu Asya‟da günümüzden 8000 yıl önce ve Orta 

Amerika‟da ise günümüzden 5000 yıl önce başlamıştır”. Fakat burada bahsedilen 

bölgelerde tarımı yapılmaya baĢlanan bitki türleri birbirinden oldukça farklı olduğu 

ortaya konulmaktadır. “Tarım bu merkezlerde başladıktan sonra hızla diğer bölgelere 

de yayılmıştır. Böylece tarımın keşfine dek tüm insan topluluklarının esas geçim biçimi 

olan avcı-toplayıcılık, giderek azalmış ve marjinal bir hale gelmiştir”.
234

 

“Doğu Akdeniz, Kuzey Suriye, Kuzey Mezopotamya ve Güneydoğu Anadolu‟daki 

yoğun tahıl toplayıcılığına dayalı Epipaleolitik yerleşimler, yavaş yavaş tarımsal 

üretime geçerek Neolitik yerleşimlerine dönüşmüştür. Filistin‟de Jeriko ve 

Jarmo, Suriye‟de Mureybet, Anadolu‟da Caferhöyük (Malatya), Çayönü 

(Diyarbakır), Hallan Çemi (Batman), Nevali Çori (Urfa) ve Göbeklitepe (Urfa) 

verimli hilal üzerinde bulunan Neolitik köy yerleşimlerinin en önemlileridir. İç 

Anadolu‟da ikinci bir Neolitik bölgesi daha bulunmaktadır. Buradaki en önemli 

yerleşmeler arasında ise Çatalhöyük (Konya), Suberde (Konya), Canhasan 

(Karaman), Hacılar (Burdur), Kuruçay (Burdur) ve Aşıklıhöyük (Aksaray) 

sayılabilir. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi yerleşik yaşam, tarımın keşfinden önce 

başlamıştır. Yabani tahıl toplayıcılığına dayanan geçim biçimi, yerleşik yaşamı 

zorunlu kılmıştır.” 
235

 

YerleĢik yaĢamın baĢlamasıyla birlikte ilk köylerin oluĢmuĢ ve akabinde nüfus 

artıĢı meydana gelmektedir. Daha önce insanların beslenmmesi için yeterli olan tahıl 

toplayıcılığı, köylerin meydana gelmesi ile artan nüfusu yüzünden beslemekte yetersiz 

                                            

233 Kemal Atak, Anadolu‟da Kalkolitik Çağ Kabartma Bezemeli Seramik Geleneği, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2012), 23. 
234 Atak, a.g.e., 23. 
235Göbeklitepe,file:///C:/Users/%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1bey/Desktop/G%C3%96BEKL%C4%B0%20TEPE/G%C3%B6bekli
%20tepede%20kullan%C4%B1lacak%20g%C3%BCncel%20kaynaklar/neolitik%20%C3%A7a%C4%9F.pdf EriĢim Tarihi: 

9.05.2020. 
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kalmıĢtır. “Böylece insanlar, besin sorununa yeni çözüm yolları aramaya yönelmiş ve 

yabani bitkileri denetim altına almayı keşfederek tahıllarını artık kendileri üretmeye 

başlamışlardır. Yabani tahılların bol miktarda bulunması ve insanların bunları topluyor 

olmaları, tarımın keşfinde en önemli etkendir”. Böylece insanlar tahılların geliĢim 

aĢamaları doğal ortamlarında keĢfederek bu ilk tarım ürününü kontrol altına almanın da 

yollarını bulmuĢlardır. „Buğday ve arpa, Ortadoğu‟da tarımı yapılan ilk‟ bitkiler olarak 

bilinmektedir. Bu bitkileri „mercimek, nohut, bakla ve diğerleri‟ izlemiĢtir. Tahıllara 

insan müdahalesi ardından „daha çok ürün veren, dayanıklı ve iri taneli tahıllar‟ 

üretilmeye baĢlamıĢtır. Doğada bulunan besinlerin tüketilmesi üzerinden Ģekillenen 

tarım, „alternatif olarak doğanın denetim altına alındığı yeni bir geçim biçimi‟ 

doğmuĢtur. Bu evrede Neolitik Çağ, üretici ekonomiye geçiĢin çağı olarak 

tanımlanmaktadır. Yiyecek üretiminin baĢlaması insanlık tarihindeki en önemli geliĢme 

olarak bilinmektedir. Tarımın keĢfi insanlık olarak bir devrim olmuĢtur.
236

 

4.4. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde BaĢlıca Çanak Çömleksiz Neolitik 

Çağ YerleĢmeleri 

Neolitik Çağ çanak çömleksiz yerleĢmelerine yoğunlukla Güneydoğu Anadolu 

bölgesini içerisine alan  “Bereketli Hilal” bölgesinde rastlanılır. Gaziantep ilinde; 

Sakçagözü, Adıyaman ilinde; „Gritille Höyük, Hayaz ve Levzin Höyük, Pirun, Siirt 

ilinde; Gusir Höyük, Batman ilinde; Hallan Çemi,Harif Pınar, Nevala Denik, Demirköy, 

Diyarbakır ilinde; Çayönü, Giryan/Gri Hami, Gri Havsarik, Gölbent Mevkii, Papaz 

Gölü, Kikan Harabesi, Körtiktepe, ġanlıurfa ilinde; Göbeklitepe, Nevali Çori, 

Gürcütepe, Akarçaytepe, Biris Mezarlığı, Söğüt Tarlası, Yenimahalle/Balıklıgöl 

Höyüğü, Karahantepe, Hamzantepe, Mezraa Teleilat yerleĢmeleri Güneydoğu Anadolu 

bölgesindeki‟ çanak çömleksiz Neolitik Çağ‟ın baĢlıca yerleĢmeleridir.237 

                                            

236 Vere Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu? Araçların Öyküsü, (Kırmızı Yayınları, Çev. Alaeddin ġenel, 2018), 18. 
237 Ece Çoksolmaz,  “Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem YerleĢmelerin Anadolu‟daki Dağılımı”, (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Prehistorya Arkeolojisi Bilim Dalı, Konya 2011), 38-39. 
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4.4.1. Çayönü Çanak Çömleksiz Neolitik YerleĢmesi 

Çayönü höyüğü Diyarbakır‟da yer almaktadır. 4.5 m. Yüksekliğinde bulunan 

höyük 50.000 metrekarelik bir alan içinde 250-300 m. doğu-batı yönünde uzanmaktadır. 

ġu an yaĢadığımız zamandan „on iki binyıl kadar önce‟ Çayönü'ne göçebe halde 

yaĢayan ve bu yaĢamı bırakan bir topluluk yerleĢmiĢtir. Bu topluluğun çana-çömlek 

yapma konularında bilgileri yoktur. Fakat benimsedikleri toplumsal kuralları ödünsüz 

uygulayarak uzun yıllar yaĢam sürmüĢlerdir. BaĢlarda yerleĢim yerleri dairesel planlı 

basit kulübeler iken sonrasında „taĢ temelli, kerpiç duvarlı karmaĢık yapılara‟ 

dönüĢmüĢlerdir.  Devamlı geliĢme gösteren mimarileri, bulundukları “dönem için basit 

barınaklar olmaktan çok, iyi tasarlanmış, kullanım ve yaşam alanları iyice belirlenmiş 

ve kalıplaşmış bir geleneğin” temsilcisi olarak görülmektedir.
238

 

Buranın tarihlendirmesi çanak çömlek üretimi olmadığından M.Ö. 8200-6000 

yıllan arasında olduğu varsayılmaktadır. Bu tarihlendirme 6 evreye ayrılmaktadır. 

Ayrım yapılan 6 evrenin her birinde farklı yapı tipleri ve dolayısıyla biçim açısından 

farklılıklar görülmektedir.
239

 

Bu nedenle, çanak çömleksiz yapımının olmadığı dönemin her evresi, bir ev 

tipiyle temsil edilmektedir.   

“En eski seviye, dairesel planlı dal örgü yapıları içerir. Bazen taş temelli, bazen 

de taş temelsiz olarak, dallardan örülüp, üzeri çamurla sıvanarak kulübe 

biçiminde oluşturulan yapılar dönemi M.Ö. 8200-7200 tarihleri arasında binyıl 

sürmüştür. Dairesel planlı yapıların hemen üzerinde yeni bir dönem 

başlamaktadır.”
240

 

                                            

238Çiler Altinbilek, Güneydoğu Anadolu YontmataĢ Buluntularında Terminoloji Sorunu, APAD 1 (2015): 73-87, 74. 
239 Mehmet Altun, “Yukarı Mezopotamya‟da -BaĢlangıcından 3. Binyıla Kadarki Süreçte Ortaya Çıkan- Devletin Temelleri ve 
ĠnĢası”, (Yüksek Lisans Tezi, T.C Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, 

2009), 66. 
240Göbeklitepe,file:///C:/Users/%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1bey/Desktop/G%C3%96BEKL%C4%B0%20TEPE/G%C3%B6bekli
%20tepede%20kullan%C4%B1lacak%20g%C3%BCncel%20kaynaklar/neolitik%20%C3%A7a%C4%9F.pdf EriĢim Tarihi: 
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Resim 19: Çayönü‟nün Genel Görünümü
241

 

Resim 19‟daki resimde Çayönü‟nün genel görünümü yer almaktadır. Çayönü 

höyüğünün bulunduğu yer yağıĢlı bir iklime sahiptir. YağıĢ nedeni taban suyu ile 

rutubet yerleĢkede önemli sorunlardan bir olarak görülmektedir. YağıĢ ve sebep olduğu 

rutubet nedeniyle evlerin taban seviyesinden yükselmiĢtir. Hava ve iklim koĢulları 

nedeniyle değiĢen yapı planı „ızgara benzeri parelel duvarlardan oluĢan dikdörtgen 

biçimli taĢ platformlara‟ dönüĢmüĢtür. „Platformlar dallarla örtülüyor, bunun da üstü kil 

ve kireç karıĢımı toprakla‟ kaplamıĢtır.
242

 

Yeni plan Ģemasına ait yerleĢim yerinin (platformun) “bir ucunda küçük bir oda 

ve depo” bölümü bulunmuĢtur. Duvarlar kamıĢ ve dallarla örtülüyor ve çamurla 

sıvanmıĢtır. Orta kısımda yer alan ahĢap direkler yapının taĢıyıcı sistemi olup 

desteklenmiĢtir. Bu yapılar günümüzde “ızgara planlı yapılar” diye bilinmektedir.  

Tablo 1‟de döneme ait konut tipleri yer almaktadır. Genel olarak 11x6.5 m. boyutunda 

ve dikdörtgen planlı olarak yapılmaktadır. Birbirine benzeyen bu yapılar M.Ö. 7200-

7100 yılları arasına tarihlendirilmektedir
243

.  

 

                                            

241 Atlıhan Onat Karacalı, “Neolitik Anadolu Buluntu Yerleri Restitüsyonları Üzerinden Mekân Okumaları”, (Doktora Tezi, T.C. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı, Ġstanbul, 2018), 

50. 
242 Altinbilek, a.g.e., 76. 
243 Altun, a.g.e., 66. 
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TABLO 1: ÇAYÖNÜ KAZISINDA SAPTANMIġ KONUT ALT EVRELERĠ
244

 

Konut Alt Evreleri 

Yapı 

Katı 

Sayısı 

Neolitik Dönem 

C14 Tarihlemesi 

(M.Ö.) 

(YaklaĢık) 

Seramiksiz Neolitik (Evre I) 

Dairesel 4 PPNA 8200-7200 

Izgara Planlı 7 PPNA-PPNB 7200-7100 

Kanallı 3 PPNB 7100-7000 

TaĢ DöĢemeli 3 PPNB 7000-6600 

Hücre Planlı 3 PPNB 6600-6300 

GeniĢ Odalı 6 PPNB 6200-6000 

Seramikli Neolitik (Evre II baĢları) 7 PN 6000-5500 

 

Resim 20: Çayönü, Dairesel ve Izgara Planlı Konutlar.
245

 

“Izgara planlı yapıların üzerinde anıtsal nitelikli yapıların bulunduğu iki evre 

bulunmaktadır. Bunlardan birinde, 12X10 m. boyutlarındaki geniş avlulu bir 

yapıda, 295 kadar insan iskeletine rastlanmış ve yapının ölü kültüyle ilişkili işler 

için kullanıldığı anlaşılmıştır. Anıtsal yapılar yeni bir döneme girmektedir. 

Yapıların ızgara temelleri ayrıca hücrelere bölünmektedir.”  

                                            

244 Karacalı, a.g.e., 52. 
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Bodrum katına benzeyen hücrelerin depo veya yiyecekleri koymak için 

kullanılan kiler iĢlevi gördüğü düĢünülmektedir. “Asıl yaşam alanı bu yapının üzerinde 

ikinci bir kat gibiydi ve bu kata dıştan bir taş merdivenle ulaşılmaktadır.” Kerpiç duvar 

tekniğine de ilk kez burada rastlanmaktadır. Yapıların üstü çatı ile örtülmekte ve yapılar 

nu haliyle iki katlı evleri anımsatmaktadır. YerleĢim yerinin doğusunda kalan kısmında 

Boyu 50 m‟yi bulan bir alan yer almaktadır. Boyut olarak “dünyanın ilk büyük alanı 

olarak bilinen meydanın içine doğu-batı yönünde, boyları 2.5 m.‟yi bulan, işlevleri tam 

olarak bilinemeyen, iki dizi dikilitaş yerleştirilmiştir.” Meydanın dikilitaĢlar ile 

süslenmesi önemli bir yer olduğuna kanıt olarak gösterilmektedir. Önemli meydandaki 

birkaç yapı çevresindeki yapılardan biçim olarak daha farklıydı. Bu yapılan en büyüğü 

11X10 m. Ebadında Ģekil 10‟da görüldüğü gibi terazzo denen bir tabanla kaplıydı. 

Büyük meydanda yer alan yapılar batı gidildikçe ebad olarak küçültülmüĢtür. Buradaki 

küçülmenin sosyal farklılaĢmadan meydana geldiği düĢünülmektedir. 
246

 

 

ġekil 10: Çayönü‟ndeki Terazzo Yapısı‟nın Çizimi
247

 

Çayönü höyüğünde yaĢayan halk birçok alanda değiĢme ve geliĢ menin 

doğmasına neden olmuĢ ve bu sayede bilinmeyen dünyanın kapıları açılmaktadır. 

                                            

 Bir nevi mozaik 
246 Sevil Özterzi, “Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik Dönemdeki Mezar Tiplerinin ve Ölü Gömme Geleneklerinin Sosyokültürel 
Açıdan Değerlendirilmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2011), 17. 
247 Karacalı, a.g.e., 58. 
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Çayönü‟nün keĢfi ile uzak geçmiĢten yakına doğru önemli tarihi aĢamalar 

aydınlanmıĢtır. “Evrimleşerek, çevresindeki kültürlerden farklı özellikleriyle çok ilginç, 

gelişkin özellikler taşıyan bir kültür ortaya koymuştur. „İlk Köy Toplulukları Dönemi‟” 

olarak bilim dünyasında tanınan „Çayönü en büyük değiĢimi evcil hayvanların 

hayatlarına girmesiyle‟ yaĢamıĢtır. Evcil hayvanlar ile artık avcılığın beslenmedeki 

yerini azalmıĢ ve alıĢılmıĢ düzenlerinde bir takım değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Bu 

evrede Çayönü‟ndeki katı kuralların kalktığı ve çanak çömlek de yapılmaya baĢlandığı 

görülmektedir. Bir önceki dönemin katı kuralları ortadan kalkmıĢ, planlı standart 

yerleĢme düzeni bozulmuĢtur. Böylece yerleĢim yerindeki yerleĢme planı günümüzdeki 

haline dönüĢmüĢ, isteyen istediği yere istediği boyutta yapılar inĢa etmiĢtir. Bu değiĢim, 

yerleĢimin nüfusunun azalmasına sebep olmuĢtur.
248

  

Bilim dünyanda höyüğün yeri çok önemlidir. Çayönü kültür tarihimizin en 

önemli bir döneminin, kesin bir belgesi olarak kabul edilmektedir. Yapılan araĢtırmalara 

göre, Çayönü‟nün Neolitik dönemde bölgedeki en geniĢ buluntu yerlerinden biri olduğu 

söylenebilmektedir. Yürütülen araĢtırmalarda ortaya konan bilgilere göre, katmanlaĢma 

için „evre‟ terminolojisi kullanılmaktadır.
 249

 Tablo 2 de bu evreler ve tarihlendirmeleri 

detaylı olarak ele alınmaktadır. 

“Özgün hâli ile bu kullanımda; “Evre I” Seramiksiz Neolitik, “Evre II” 

Seramikli Neolitik ve Bronz Çağı, “Evre III” ise Demir Çağı ve Orta Çağ 

tabakalarını ifade etmektedir. Seramiksiz Neolitik dönemin en üst katlarında da 

çömlek kırıkları bulunması, Seramikli dönemin hemen başlarında çok sayıda ve 

gelişkin kapların bulunması ve yerleşme çevresinde kil yataklarının olmayışı gibi 

değerlendirmeler; Çayönü‟nün Seramikli Neolitik‟e, dışarıdan gelme teknoloji 

ile geçtiğini işaret etmektedir. Buluntu yerinde ayrıca, Evre I için konut „alt 

evre‟leri de isimlendirilmiştir. Ayrıca, alt evreler ile eşleşmiş durumda bulunmuş 

farklı kamusal yapılar da dikkat çekici niteliktedir.”
250

 

 

 

                                            

248 Mehmet Özdoğan, Nezih BaĢgelen ve Peter Kuniholm, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, 185-269, (Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları, Ġstanbul), 53. 
249 Metin Özbek, “Çayönü YerleĢmesindeki Kesik Ġnsan BaĢları”, II. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 19-39, 45. 
250 Karacalı, a.g.e., 52. 
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Tablo 2: Çayönü Katmanları
251

 

Katman 

Tarihleme (YaklaĢık) 

(M.Ö.) Tarih Dönemi 

Mimari Buluntu 

Türü 

Evre I 8200 - 6000 PPN Konut ve Kamusal 

Evre II 6000 - 5500 PN ve Bronz Çağı Konut Yapıları 

Evre III 5500 sonrası Demir Çağı ve sonrası   

4.4.2. ġanlıurfa Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ YerleĢmeleri (Nevali 

Çori-Göbeklitepe) 

4.4.2.1. ġanlıurfa Kent Tarihi 

Rakımı 518 m, yüzölçümü ise 19.451 km² olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

yer alan ġanlıurfa, 37-40 doğu meridyeni ve 36-37 kuzey paraleli arasında yer 

almaktadır. ġanlıurfa kuzeybatı ve güneyinde Fırat, doğusunda yine Fırat‟ın kollarından 

biri olan Habur ırmağı ile sınırlandırılmıĢ olan geniĢ ova ve düzlüklere sahiptir. 

ġanlıurfa‟nın „%64,4‟ü plato, %22‟si dağlık, %16,3‟ü ova ve %1,3‟ü ise yayladır‟. Ġl, 

KarkamıĢ, Birecik ve Atatürk Barajı gibi üç nemli baraka sahiptir.
252

 

 

                                            

251 Karacalı, a.g.e.,  50. 
252 Selami Yıldız, Mehmet Sait Rızvanoğlu, Şanlıurfa Kültür Turizm Rehberi, ġanlıurfa Kültür Turizm Müdürlüğü, 2017, 13. 
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Resim 21: ġanlıurfa Haritası
253

 

ġanlıurfa ilinin bulunduğu Güney Doğu Anadolu bölesinde yer almaktadır. 

Bulunduğu yerin konumu resim 21‟deki haritada detaylı olarak yer almaktadır.
254

 

Konum olarak “Arap Platformu‟nun kuzey bölümleri ile Güneydoğu Toroslar‟ın orta 

kısmının güney etekleri üzerinde yer almaktadır.  Şanlıurfa kuzeyinde bulunan dağların 

yükseklikleri düşüktür”. ġanlıurfa‟nın toplam tarım alanı Türkiye tarım alanının % 

4,2‟sini, Gap bölgesindeki tarım alanlarının ise % 36,4‟ünü oluĢturmaktadır. Adana‟dan 

sonra Türkiye çağında Birinci sınıf tarıma elveriĢli arazi ġanlıurfa‟dır. Bu nedenle 

ekonomisi tarıma dayalı olan ġanlıurfa ili enerji, turizm ve hayvancılık da önem teĢkil 

etmektedir. Tekstil ve gıda sektöründe de oldukça büyük paya sahip olan il, “Türkiye 

deki toplam sulanabilen verimli alanların önemli bir kısmına tek başına sahiptir”.
 255

 En 

önemli noktalardan biri de Atatürk Barajı hidroelektrik santrallerinin bu ilde olmasıdır. 

Bu santral sayesinde ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı karĢılanmaktadır. 
256

 

4.4.3. Nevali Çori Neolitik YerleĢmesi 

ġanlı Urfa‟da bulunun Nevali Çori Fırat‟tan ortalama 3 km. uzaklıkta yer 

almaktadır. Atatürk baraj gölü sahasında olduğundan dolayı günümüzde baraj suları 

altında kalmıĢtır. Nevali Çori‟nin tercümesi olan “Veba Vadisi”nde yer alan bu 

yerleĢim, PPN B‟nin orta basamağına, M.Ö. 8600 ile 8000 arasına tarihlenmektedir.
257

 

BeĢ evreye ayrılan Nevali Çori‟nin I-V arası evreler Ġlk Neolitik dönem yerleĢimini 

kapsamaktadır. “Yerleşme terasında kerpiç tekniğiyle kireçtaşından yapılmış uzun 

dikdörtgen planlı yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar bağımsız ve birbirine paralel 

durmaktadırlar. Uzun tarafındaki girişleriyle Kantara çayı tarafına bakan evler, iç 

mekânlarının düzenli olarak bölünmesiyle dikkati çekmektedir”. „Nevali Çori'nin 4. yapı 

katında, evlerden biraz uzakta‟, terazzo zemini ve dikilitaĢlarıyla dikkati çeke hemen 

                                            

253 Google Earth, 2020. 
254 TÜĠK, 2020, VI., http://www.tuik.gov.tr/Start.do, EriĢim Tarihi: 12.01.2020. 
255 Mehmet Yavuz, “Arkeolojik Sit Alanlarının Destinasyon Pazarlamasındaki Önemi: ġanlıurfa Göbeklitepe”, (Yüksek Lisans Tezi, 

T.C. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı, ġanlıurfa, 2018), 54. 
256 TÜĠK, 2020,  XIII. http://www.tuik.gov.tr/Start.do, EriĢim Tarihi: 12.01.2020. 
257 Hüseyin Bildirici, “Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Bilim Dalı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Neolitik Çağ Heykel Sanatı”, 

(Yüksek Lisans Tezi, T.C Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Konya, 2011), 59. 
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hemen kare biçimli bir taĢ yapı bulunmaktadır. “Salonun sağ duvarı üzerinde bir niş 

bulunmakta, duvarların önünde ise bir seki uzanmaktadır.” Ortada ise 3 m. 

yüksekliğindeki “T” biçimli iki dikilitaĢ yükselmektedir. Bu dikilitaĢların “üzerinde 

alçak kabartma olarak şematik biçimde uzun kollu bir insan işlenmiştir”.
258

 Buradaki 

dikilitaĢ türünün tipoloji olarak benzeri fakat küçük ebatlara sahip olanı sekiler boyunca 

odayı çepeçevre sarmaktadır. Anıtsal kabartmalar ve yontularla süslenmiĢ olan yapıdan 

anlaĢıldığı üzere dinsel iĢlevde kullanılmaktadır. “Yapı, içini dolaşan taş seki, terazzo 

zemin ve insan biçimindeki monolitik payeleriyle eski doğunun anıtsal boyuttaki en eski 

ve gerçek kutsal yapılarından birisidir”.
259

  

Nevali Çori‟ de yer alan “T” biçimli dikilitaĢlar sonrasında daha eski devirlere 

dayanan Göbeklitepe‟de bulunmuĢtur. Göbeklitepedeki yapıların da aynı iĢleve sahip 

oldukları bilinmektedir. Göbeklitepe‟de de dinsel bir yapı olarak yorumlanmaktadır. 

“Teoriye göre Göbeklitepe‟deki tapınaklar kullanımdan çıktıktan sonra ilk yerleşmeleri 

kuran insanlar benzer geleneği yeni yerleşim yerlerinde de sürdürmeye devam 

etmişlerdir.” Göbeklitepe ve Nevali Çori‟ deki tek ortaklı “T” biçimli dikilitaĢlar 

değildir. Tablo 3‟de benzer hayvan heykelleri rakamlarla belirtilmektedir. Nevali 

Çori‟de çok sayıda heykel de iki yapıda ortaklık teĢkil etmektedir. 
260

 

Tablo 3: Göbeklitepe ve Nevali Çori‟ De Bulunan Benzer Hayvan Heykelleri
261

 

  

Hayvan 

Heykeli 

Yırtıcı 

hayvan 

heykeli 

Yaban 

domuzu 

heykeli KuĢ heykeli 

Kirpi 

Heykeli 

Hayvan 

heykeli 

Göbeklitepe 8 2 3  - 1 2 

Nevali Çori 5  -  - 2   3 

Toplam 13 2 3 2 1 5 

                                            

258 Harald Hauptmann ve Klaus  Schmidt, 12.000 Yıl Önce Anadolu, Erken Neolitik Dönem Yontuları, Uygarlığın Anadolu‟dan 
Avrupa‟ya Yolculuğunun Başlangıcı, (Ġstanbul: YKY, 2007), 21-33. 
259 Bilge Umar, İlkçağda Türkiye Halkı, (Ġstanbul: Ġnkilap Yayınları, 1999), 78. 
260 Klaus Schmidt, Göbekli Tepe, Anadolu‟da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa‟ya Yayılımı – Türkiye‟de Neolitik Dönem – Yeni 
Kazılar, Yeni Bulgular, Eds: Mehmet Özdoğan ve Nezih BaĢgelen, (Ġstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları), 120. 
261 Bildirici, a.g.e., 122. 
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Nevali Çori‟ de yer alan heykeller portre özelliği gösteren bir insan baĢı ilginç 

yapıtlar olarak yorumlanmaktadır. “Nevali Çori yerleşik yaşama geçen erken dönem 

toplulukları içinde özel öneme sahip bir yerleşmedir”.
262

 

  

                                            

262 Bildirici, a.g.e., 62. 



 

97 

 

BÖLÜM 5. GÖBEKLĠTEPE ÖRNEĞĠ 

5.1. Göbeklitepe’nin Tarihsel Süreci  

Ġnsanlık tarihi hakkında önemli bir kaynak olarak tanımlanan Göbeklitepe, 

keĢfedildiği dönemde tüm bilinen gerçeklerin üzerine yeni bir gerçeklik inĢası 

sağlamıĢtır. YerleĢik tarih anlayıĢını ve bilgilerini değiĢtirerek yeniden tanımlanmasını 

sağlayan ören yeri tarihin karanlık tarafına ıĢık tutmaktadır. ĠnĢası Milattan önce 10.000 

yılına uzanan Göbeklitepe yakın geçmiĢe kadar tarihteki en eski ve en büyük kült 

merkezi olarak bilinmektedir. Göbeklitepe Ġngiltere‟de bulunan resim 22‟de yer alan 

Stonehenge‟den 7000, resim 23‟deki Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski tarihe 

dayanmaktadır. 
263

 

 

Resim 22: Stonehenge‟in 2004‟teki Bir Fotoğrafı
264

 

                                            

 Boncuklu Tarla 
263 Hatice Aydoğdu, Göbekli Tepe, T.C. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 2018 Konya, 1.  
264Stonehenge, Https://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/Stonehenge EriĢim Tarihi: 08.05.2020. 
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Resim 23:  Mısır Piramitleri
265

 

Tarih kayıtlarına yerleĢik hayatın kültür bitkisi olarak geçen buğdayın atasına da 

Göbeklitepe‟de rastlanmıĢtır. Ġnsanlar tarafından kapatılarak gömülen Göbeklitepe 

tapınağı 1995 yılındaki Alman arkeolog Klaus Schmidt baĢkanlığında yapılan kazı ile 

ortaya çıkartılmıĢtır. Bu kazıdan itibaren bilim insanlarının uygarlığın kökeni üzerine 

düĢüncelerinde farklılıklar meydana gelmiĢtir. “Göbeklitepe tüm insanlığın tarihini 

baştan yazabileceği için büyük önem taşımaktadır”. Göbeklitepe “keĢfi öncesinde avcı-

toplayıcıların yerleşik düzene geçip ürün yetiştirmesi sonucu ortaya çıkan gıda 

fazlasının karmaşık toplumların kurulmasına yol açtığı düşüncesi” hâkim olmuĢtur. Bu 

yaygın görüĢ Göbeklitepe keĢfi ile tekrar tartıĢmaya açılmıĢtır. Resim 25‟de yer alan 

kazı baĢkanı Prof. Dr. Klaus Schmidt yaĢamı boyunca yaygın düĢüncenin gerçekte 

yaĢananlara tamamen zıt olabileceğini öne sürmüĢtür. 
266

 

                                            

265 Mısır Piramitleri, Https://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/M%C4%B1s%C4%B1r_Piramitleri EriĢim Tarihi: 08.05.2020. 
266 Aydoğdu, a.g.e. 1. 
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Resim 24: Göbeklitepe Kazıları BaĢkanı Prof. Dr. Klaus Schmidt (Fotoğraf: Dr. 

A. Cihat Kürkçüoğlu). 

Resim 24‟de yer alan Göbeklitepe ören yeri, ġanlıurfa Ģehir merkezine yaklaĢık 

17 kilometre kuzeydoğuda yer almaktadır. Örencik köyü yakınlarında yer alan 

“Göbeklitepe 1963 yılında, İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla 

gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında” keĢfedilmiĢtir. Bu keĢfin ardından kazı 

alanı “V52 Neolitik YerleĢimi” olarak isimlendirilmiĢtir. 1994 yılında yapılan kazı 

çalıĢmalarında “Göbeklitepe‟nin 12000 yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu” 

ortaya çıkarılmıĢtır.
267

 

                                            

267 Anonim III, 2018. 
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Resim 25: Göbeklitepe Arkeoloji Alanı
268

 

“Çapları 30 metreyi bulan yaklaşık 20 dairesel ve oval yapının ortasında 2 adet 

“T” biçimli, 5 metre yüksekliğinde, kireçtaşından bağımsız sütun yer 

almaktadır. Yapıların iç duvarlarında da daha küçük sütunlar bulunmaktadır. 

Göbeklitepe ile ilgili bahsi geçen bilimsel veriler, arkeoloji çalışmalarında 

neolitik dönemle ilgili kuramsal çerçevenin ve tarihlendirmelerin yeniden 

değerlendirilmesini gerektiren önemli bilgiler vermektedir. Göbeklitepenin, 

konumu, boyutları, tarihlendirilmesi ve yapılarının anıtsallığı ile Neolitik dönem 

için ünik bir kutsal alan olduğu anlaşılmıştır. Alan, 12000 yıl boyunca doğal 

çevresi içinde dokunulmadan kaldığından önemli arkeolojik buluntu 

vermektedir.”
269

 

Örencik Köyü yakınlarında yer alan Göbeklitepe küçük taĢlar ve kayalar ile 

dolu, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olarak bilinmektedir. Tepesinde 

tek bir ağaç olan, ancak ilginç bir Ģekilde sadece bir bölümünde kara toprak bulunan 

bozkırdır. Tepedeki ağaç bir anıt gibi orada durduğundan, bölge halkı bu ağacın olduğu 

tepeye yöresel adıyla “Göbekli Ziyareti” adını vermiĢtir. Göbeklitepe bahsi geçen 

yapılar topluluğunun ortak özellikleri “yekpare taştan yapılmış olan üzerinde kabartma 

                                            

268 Klaus Schmidt and Joris Peters, “Animals in The Symbolic World Of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe”, South-Eastern 
Turkey: A Preliminary Assessment, Anthropozoologica 39/1 (January 2004), 185. 
269 Aydoğdu, a.g.e., 2. 

https://www.researchgate.net/profile/Klaus_Schmidt6
https://www.researchgate.net/profile/Joris_Peters
https://www.researchgate.net/journal/2107-0881_Anthropozoologica
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tekniğiyle işlenmiş hayvan figürlerinin ve soyut sembollerin bulunduğu T biçimindeki 10 

– 12 dikilitaş dairesel planda dizilmiş” olmalarıdır. Bu dikilitaĢların aralarında taĢ duvar 

örülmüĢtür. Alanda yapının “tam merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı 

olarak yer almaktadır. Bu iki dikilitaşın üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut 

semboller, kabartma ya da oyuklar” bulunmaktadır. Burada yer alan motifler süsleme 

olarak adlandırılamayacak kadar sık kullanılmıĢtır. DikilitaĢta yer alan kompozisyonun 

uzmanlar tarafından “bir öykü, bir anlatım ya da bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. 

Hayvan motiflerin arasında boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba 

en sık görülenlerdir”.
270

 

Göbeklitepe yerleĢim değil, kült merkezi olarak tanımlanmaktadır. “Göbeklitepe 

avcı-toplayıcı gruplar açısından önemli bir kült merkezidir”. Buradaki arkeolojik 

çalıĢmalar gösteriyor ki “en erken kullanımının Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ‟ın,”
271*

 

MÖ. 9.600 – 7.300 yılları arasındaki A evresine dayanmaktadır.
272

 

 

Resim 26: T Biçimindeki Dikili TaĢ
273

 

Resim 26‟de yer alan Göbeklitepedeki T Ģeklindeki taĢ sütunlar ve daha küçük 

dikdörtgen (geç Erken / erken Orta PPNB) yapılar bölgede ayırt edici konumdadır. 

                                            

270 Ali Osman Kurt ve Mehmet Emin Göler, “Anadolu‟da Ġlk Tapınak: Göbeklitepe”, The First Temple Ġn Minor Asia: Gobeklitepe, 
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Cumhuriyet Theology Journal Issn: 2528-9861 E-Issn: 2528-987x Cuıd, 21 (2): 1107-1138, (Aralık 

2017):1118. 
271* Ppn, Pre-Pottery Neolithic, Çanak Çömleksiz terim, çömlekçilik öncesi ve çanak çömlek öncesi terimleri ile eĢ anlamlıdır. 
272 Aydoğdu, a.g.e., 3. 
273 Erhan Balıkçı, Anadolu‟da Ġlk Tapınak: Göbeklitepe, Bilim ve Teknik Dergisi, Göbekli Tepe Eki, Sayı 560, (Aralık 2014):48. 



 

102 

 

Eğrisel yapıların monolitleri 3 ila 5 metre yüksekliğindedir, 10-16 tona kadar ağırlığa 

sahiptir ve simetrik bir düzenlemede pozitiftir. Üstteki PPNB seviyelerinden (= Katman 

II) sütunlar kesinlikle daha küçüktür, ortalama 1.5 m. Benzer büyüklükteki monolitler 

ilk olarak Erken-Orta PPNB Nevalı Çori‟de bulunmuĢtur.
274

  

Bunların yanı sıra Göbeklitepe‟de yer alan ve eskiye dayanan faaliyetleri bir 

kronolojiye sokmak Ģimdilik mümkün gözükmemektedir. Burada anıtsal yapılar 

incelendiğinde “birkaç binyıl daha eskiye, epipaleolitike kadar giden bir tarihçesi 

olduğu” ortaya konmaktadır. Yapılan incelemelerde Göbeklitepe‟nin “bir kült merkezi 

olarak kullanımının M.Ö. 8 bin civarlarına kadar devam ettiği ve bu tarihlerden sonra 

terk edildiği” anlaĢılmaktadır. Fakat burası tamamen atıl bir yer olarak kalmamıĢ 

sonrasında baĢka ya da benzer amaçlarla kullanılmadığı ortaya konmaktadır. 

“Göbeklitepe UNESCO tarafından 15.04.2011 tarihinde Dünya Mirasları‟na aday 

gösterilmiştir. UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Göbeklitepe‟nin 

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesine karar verildi.”
275

 

Göbeklitepe‟de yer alan dikilitaĢlar stilize insan heykelleri olarak 

yorumlanmaktadır. Bilhassa Göbeklitepe‟nin D yapısında bulunan dikilitaĢların gözde 

kısımlarında el ve kol motiflerinin bulunması bu yorumu kesinliğe kavuĢturmaktadır. 

Bu yüzden Göbeklitepe‟de kullanılan „dikilitaş‟ kavramı, işlev belirtmeyen yardımcı bir 

kavram olarak açıklanmaktadır.
276

 

5.2. Göbeklitepe Yapıları 

Göbeklitepe‟de yapılan çalıĢmalar sonucunda “çapları 20 ile 30 m‟ye varan 

daire biçimli 20 adet tapınma” için kullanılan alana tespit edilmiĢtir. Tespit edilen 

alanlardan altı katı yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılabilmiĢtir. Uzmanlarca 

yapılan çalıĢmalar sonucunda incelenen buluntular sonucunda Göbeklitepe‟nin dinsel 

                                            

274 Schmidt ve Peters, a.g.e., 182. 
275Göbeklitepe, https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe.html 

EriĢim tarihi: 02.05.2020. 
276 Davut Kanalmaz, “ġanlıurfa Bölgesi ve Göbeklitepe Prehistorik Sanat”, (Yüksek Lisans Tezi, T.C. Çanakkale On sekiz Mart 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, 2017), 13. 

https://www.researchgate.net/profile/Klaus_Schmidt6
https://www.researchgate.net/profile/Joris_Peters
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bir buluĢma merkezi olduğu kanısı ortak görüĢ olarak belirtilmiĢtir. Göbeklitepe deki 

yapıların yapılıĢ biçiminde ortak bir özellik bulunmaktadır.
277

 

Yapı duvarlar kalıkları 1.4 m. ve boyları 12 m. olan „T‟ biçiminde sütunlar ile 

çevrilmektedir. Yapıların merkezinde iki adet „T‟ biçimin de sütun karĢılıklı olarak yer 

almaktadır. KarĢılıklı sütunların boyları 3 ile 6m arasında değiĢmektedir. „T‟ biçiminde 

ki sütunların stilize edilmiĢ insan tasvirleri olduğunu düĢündürmektedir. Bu düĢüncenin 

altında yatan sebep “„T‟ biçimindeki sütunlarda görülen kol ve el tasvirleridir. Bu 

bulguların yanı sıra sütunlar üzerine işlenmiş hayvan tasvirleri ve soyut semboller 

bulunmaktadır”.
 278

  

5.2.1. A Yapısı/ Yılanlı DikilitaĢ Yapısı 

 

Resim 27: Göbeklitepe‟deki Dairesel Planlı A B C D Yapıları Krokisi. 
279

 

Göbeklitepe, dünyadaki megalitik alanların en eskisi ve en önemlilerinden 

biridir. Göbeklitepe arkeolojik alanındaki dairesel yapılar A, B, C ve D yapıları olarak 

                                            

277 Rızvanoğlu M. Sait, 12.000 Yıllık Dünyanın En Eski Tapınağı Takdim, T.C ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Yayınları, 32. 
278 Davut Kanalmaz, ġanlıurfa Bölgesi ve Göbeklitepe, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Arkeoloji Anabilim Dalı Prehistorik Sanat Hazırlayan, 2017,  3. 
279 Oliver Dietrich, Çiğdem Köksal-Schmidt, Cihat Kürkçüoğlu, Jens Notroff, and Klaus Schmid The Newsletter of Southwest 

Asian Neolithic Research, Göbekli Tepe, Preliminary Report on the 2012 and 2013 Excavation Seasons, NEO-LITHICS 1/14, s.38 
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adlandırılmıĢtır. Göbeklitepe‟deki Dairesel Planlı A B C D yapıları krokisi resim 27‟de 

detaylı yer almaktadır. Daha sonra açığa çıkarılan yapılar E, F ve G yapıları olarak 

isimlendirilmiĢtir. Özellikle ilk dördün karakteri aynı olmamasına rağmen ortak 

özelliklerinden biri merkezdeki T biçimli dikmeler olmuĢtur.280 
 

Açığa ilk çıkan yapı, “A yapısı” oldu. TaĢların üzerinde çok sayıda yılan motifi 

olması nedeniyle “Yılan yapısı” adı da verilen A yapısı, 5 metre çapında dairemsi bir 

yapıydı. Ortada iki dikme olduğu tespit edilmiĢtir. Ġki dikmenin etrafında da yerlere 

dağılmıĢ daha küçük sütunlar bulunmaktadır.
281

 

Burada yer alan dikilitaĢların bir tanesi sağlam olup geri kalanlar kısmen harap 

durumda olduğu tespit edilmiĢtir. “3m den daha yüksek olan dikili taş 1 ve 2 olarak 

adlandırılan buluntuların ikisinin de yüzleri sırayla numaralandırılan 3 ve 4 ile aynı 

mesafede ve yönde durmaktadır. Cilalı taş çağının son evrelerinde ki köşeli mekanlar ve 

işlenmemiş taşlardan örülü duvarların olduğu ek yapı çalışmaları sadece bu alanın batı 

köşesinde gözlenmektedir. Bu çalışmalar da Çanak Çömleksiz Neolitiğe aittir. Büyük 

dikilitaş ise daha sonraki döneme aittir.” 282   

Göbeklitepe A yapısındaki dikilitaĢların bulunduğu duvarlar 1m geniĢliğindedir. 

Bu duvarlar geç evrelerdekilerden çok daha sağlam yapılmıĢtır. Bu kısımda kullanılan 

duvar taĢları diğerlerinden farklı olduğu tespit edilmiĢtir.  

Duvarlardan birinin üst yüzeyinde aslana benzeyen bir hayvan figürü yer 

almaktadır. Bu figürün cinsel organı açık olarak yapılmıĢtır. Bu aslan figürünün hemen 

arkasında aslandan ayrı olarak yapılmıĢ baĢka bir betimlemeye iliĢkin örnek 

bulunmaktadır. Fakat bu betimlemenin ne olduğu tam olarak belirlenmemiĢtir. 
283

 

                                            

280 Rızvanoğlu M. Sait, 12.000 Yıllık Dünyanın En Eski Tapınağı Takdim, T.C ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Yayınları, 35. 
281 Doğan SatmıĢ, 50 maddede Göbeklitepe ve Sırları, (Karakarga Yayınları, 2019): 38. 
282 Kanalmaz, a.g.e., 4. 
283 Özdoğan Mehmet ve BaĢgelen Nezih , „‟Anadolu‟ da Uygarlığın DoğuĢu ve Avrupa‟ ya Yayılımı. Türkiye‟ de Neolitik Dönem, 

yeni kazılar, yeni bulgular‟‟ , Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul, 2007, 18. 
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A Yapısında yer alan dikilitaĢlar da çok fazla yılan kabartması bulunmaktadır. 

Buradaki yılanların bir kısmı yukarı doğru diğerleri ise aĢağı doğru kıvrılmaktadır. Bu 

yılanlı dikilitaĢların yüksekliği 3,15 metre olarak tespit edilmiĢtir.  DikilitaĢın ön 

yüzeyinde beĢ yılan betimlemesi bulunmaktadır. Yukarıdaki dört yılan aĢağıya doğru 

kıvrılmaktadır. DikilitaĢın alt yarısının sonundaki beĢinci yılan ise yukarı doğru 

ilerlemektedir. Bu yılan tasvirlerine Klaus Schmidt „papaz atkısı‟ ismini vermektedir. 

Bu yılanların betimlenmiĢ karakteristik Ģekillerdir. Yılanlar iki düz ve yan yana paralel 

Ģeritler içerisinde hareket eder Ģekilde gösterilmiĢtir. Klaus Schmidt „papaz atkısı‟ 

ismini verdiği örnek Göbeklitepe‟deki diğer dikilitaĢlarda tespit edilmiĢtir.
284

 

5.2.2. B Yapısı/ Tilki Yapısı  

 

Resim 28: Göbeklitepe Kazı Alanın Güneyden Görüntüsü. Fotoğraf I. Wagner. 

© Deutsches Archäologisches Institut (Daı), Berlin.
285

 

A yapısını B yapısı izledi, ona da yine taĢların üzerindeki tilki motifleri 

nedeniyle “Tilki yapısı” adı verildi. B yapısı daha büyüktü ve 10 metre çapında olduğu 

tespit edilmiĢtir. B yapısında oldukça fazla dikilitaĢ bulunmaktadır. B yapısının 

batısında dikilitaĢ 7,8 ve 9 ortaya çıkarılmıĢtır. B yapısında geç dönem yapı evreleri 

olmadığı saptanmıĢtır. Neolitik çağda dikilitaĢların etrafındaki açık alana 8  doldurmak 

                                            

284 Kanalmaz, a.g.e., 4. 
285 Schmidt ve Peters, a.g.e., 185. 

https://www.researchgate.net/profile/Klaus_Schmidt6
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için yığılan birçok küçük parçadan oluĢmuĢ atık dolgusu mevcuttur. B yapısında en 

önem teĢkil eden dikilitaĢ 15‟in yönüdür. Tek baĢına diğer dikilitaĢlardaki poligonal 

merkezi düzene uymaktadır. DikilitaĢ 9 ve 10 ise kuzey ve güney yöndedir. Kazı 

alanının güney yönü resim 28‟de yer almaktadır. 
286

 

5.2.3. C Yapısı/ Erkek Yaban Domuzu Evi 

Sonraki yıllarda C yapısı ortaya çıkarıldı. Motiflerdeki domuzlardan ötürü 

“Yabandomuzu yapısı” adı da verilen C yapısı bulunanların en büyüğüdür ve 30 metre 

çapındadır. C yapısı, iç içe iki dairesel duvar Ģeklinde farklı bir tasarıma sahiptir. TaĢlar 

üzerindeki motifleri ile de çok farklı ve zengindir. C yapısı taĢtan iki daire Ģeklindir. DıĢ 

dairesinde eskiden kaç tane dikilitaĢ olduğu artık belli değildi ama sekiz tanesi yerinde 

olduğu bilinmektedir. Ġç dairede ise muhtemelen 12 tane „T‟ biçimli dikilitaĢ 

bulunmaktaydı. Bu dikilitaĢlardan günümüze 11 tanesi ulaĢmıĢtır. Ġç içe iki duvarı 

arasında bulunan dikilitaĢların yer aldığı kısım dairesel bir yürüme yolu oluĢturmuĢtur. 

Ancak burasıyla ikiz dikilitaĢların bulunduğu merkezi alana doğrudan geçiĢ 

bulunmamaktadır. Yani dıĢ çemberden iç çembere geçilemiyordu. Belki de iç çembere 

giriĢ, Çatalhöyük evlerindeki gibi üstten yapılmaktaydı.
287

 

C yapısının bir de çifte aslanlı bir giriĢ kapısı vardı. Kapı anıtsal bir tasarıma 

sahipti. Göbeklitepe‟de hiç rastlanmamıĢ „U‟ biçiminde görkemli bir kapıyı 

andırmaktadır. “Aslanlı bir kapı” olarak bilinmektedir. Klaus Schmidt, kitabında 

kabartmalı kapı delik levhası ve „U‟ biçimli monolitlerin tam olarak kazılmadığını 

belirtmektedir. Çünkü eğer daha fazla kazılırsa kazı yeri karmaĢık olduğundan tahribat 

söz konusu olabilirdi. Bu sebepten hiçbir anlam çıkarılamaması riski bulunmaktadır. 

TaĢ Çağı‟na ait “Dromoslu Aslanlı Kapı” Ģimdiye kadar hiç bilinmiyordu. Tabanı 

terrazzo değil, doğrudan kayaydı ve dikilitaĢlar, kaya oyularak yerleĢtirilmiĢti. 

                                            

286 Kanalmaz, a.g.e., 8. 
287 SatmıĢ, a.g.e., 38-39. 
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Süslemeler, dikilitaĢların tek tarafında yer alıyordu ve ancak saat yönünde dönerek 

ilerleyince görülebilmektedir.
288

 

C yapısı Göbeklitepe‟nin en ilginç yapısı olarak bilinmektedir. Göbeklipete 

kâĢifî Klaus Schmidt, özellikle C yapısının ilginç giriĢini  „ölüler ülkesi ‟ne giriĢ olarak 

yorumlamıĢtır. Klaus Schmidt burada yapılacak kazılarda daha baĢka sürprizler 

çıkabileceğini söylemiĢtir. Ötekilere göre iki dairemsi yapısı, uzun giriĢi ile dikkat 

çekmektedir. Klaus Schmidt bu yapının en eskisi olduğunu belirtmiĢtir.
289

 

5.2.4. D Yapısı/ Turna yapısı 

En iyi korunmuĢ olan dördüncü yapıdır. “Turna yapısı” olarak 

adlandırılmaktadır. D yapısının yarıçapı 20 metre olarak tespit edilmiĢtir. En etkileyici 

olan D yapısı olarak bilinmektedir. “Oldukça belirgin oval bir plana sahip olup en geniş 

yerinde yirmi metreye kadar ulaşan iç çapıyla en büyük yapı özelliğine  sahiptir”. 

DikilitaĢları daha büyük ve süslü gözükmektedir. Buradaki çok sayıdaki kabartma ve 

süs buranın bir yürüyüĢ olayına özel yapıldığına iĢaret etmektedir. D yapısında hayvan 

türünün grup olarak betimlenmesi dikkat çekmektedir. 
290

 

5.2.5. Doğum Sahnesinin Yer Aldığı H Yapısı  

Dairesel planlı D yapısının batısında T biçiminde dört adet dikili taĢın yer aldığı 

dikdörtgen planlı H yapısı yer alır. Bu mekânda ayrıca iki tanesi ise duvara yerleĢen 

dördü serbest duran altı tane dikilitaĢ daha bulunmaktadır.
291

 

Klaus Schmidt‟e göre buradaki taĢlar, çatı konstrüksiyonun taĢıyıcısı olarak 

belirlenmiĢtir. Önceki hiçbir yapıda, T dikilitaĢlarının çatı taĢıyıcısı olduğunu kabul 

etmeyen Prof. Schmidt, burada farklı düĢünmüĢ ve Ģunları söylemiĢtir: 

                                            

288 SatmıĢ, a.g.e., 39. 
289 Schmidt, Göbeklitepe, 20. 
290 SatmıĢ, a.g.e., 40. 
291 Kanalmaz, a.g.e., 12. 
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“Bunun dışında, bu mekânın raya ikincil olarak yerleştirilmiş, güney duvarının 

ortasında, bu yani başlangıçta bir amaç için üretilmemiş daha sonra kol ve 

elleri olan Nevali Çori tipi kabartmalı bir dikilitaş bulduk. Bu dikilitaş, kuzey 

duvarı içine örülmüş bir başka dikilitaşla karşılıklıdır. Bu nedenle, mekânda 

dört tane, ara yerleştirilmiş dikilitaş bulunmakta. Kesin olan bir şey var ki, o da 

buranın Taş Çağı‟na ait bir oturma mekânı olmadığıdır.”
292

 

Üzerinde kabartmalar ve betimlemeler bulun bu dikilitaĢ Duvarın içine 

yerleĢtirilmiĢtir. Bu dikili taĢ in situ durumundadır. „T‟ baĢlı dikilitaĢların kuzeyde 

olanlarında aslan kabartmaları yer almaktadır. Bu kabartmalar ilk etapta aslan alarak 

düĢünmüĢ daha sonra da kaplan ya da leopar da olabileceği ihtimali göz önüne 

getirilmiĢtir. Kabartmalar „T‟ baĢlıklı iki dikilitaĢın baĢına yapılmıĢtır. Bu aslanlı 

dikilitaĢların arasındaki zeminde doğum yapar vaziyette resim 29‟da yer alan çıplak bir 

kadın figürü çizikleme tekniği ile taĢa iĢlenmiĢtir.  Kadın çıplak olup sarkan göğüsleri 

ve cinsel organı ile tasvir edilmektedir.293 
 

 

Resim 29: H Yapısındaki Doğum Sahnesi. (Fotoğraf: Dr. A. Cihat Kürkçüoğlu). 

  

                                            

292 SatmıĢ, a.g.e., 40. 
 Arkeolojik kazıda bulunan bir buluntunun gündelik yaĢamda kullanıldığı yerde ele geçmesi anlamında kullanılmaktadır. 
293 Kanalmaz, a.g.e., 14. 
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5.3. Göbeklitepe’deki Hayvan Figürleri  

„1995 yılından bu yana ġanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI)‟ 

üyeleri Göbeklitepe‟nin PPN sahasında arkeolojik araĢtırmalar yürütmektedir. Etkileyici 

mimarisi ve çok çeĢitli ama benzersiz nesneleri, küçük taĢ biçimleri, heykelleri, hayvan 

heykelleri ve megalitler

 üzerindeki temsillere kadar değiĢen hayvanı tanımlayan bir 

dizi nesne bulunmaktadır. 
294

 

Saha kazısı hala devam etmesine rağmen, Göbeklitepe‟den elde edilen bulgulara 

göre, Pleistosen‟in sonunda avlanma ve yemleme temelli geçim örüntüsünden tarım ve 

hayvancılık görünümüne geçiĢ anlayıĢına katkıda bulunmamaktadır. Sitenin megalitik 

mimari ile iliĢkili minimal ikonografisine odaklanıldığında hayvan figürleri dikkat 

çekmektedir.
295

  

T Ģeklindeki sütunlar, araĢtırmacılar tarafından oldukça detaylı çalıĢılmıĢtır. Bu 

yapılara oyulmuĢ çok sayıda, iyi tanımlanmıĢ soyut semboller, aynı zamanda çok sayıda 

resim 30 ve 31‟de görüldüğü gibi hayvanlar (tilkiler, aslanlar, öküzler, sırtlanlar, 

akrepler, örümcekler, çeĢitli sürüngenler, böcekler ve kuĢlar, özellikle akbabalar) 

figürün varlığı mevcuttur.
296

 

                                            

 Megalit Bir Yapı Veya Anıt OluĢturmak Amacıyla Kullanılan Büyük Bir TaĢ Olarak Tanımlanmaktadır. 
294 Harald Hauptmann ve Klaus  Schmidt, “Göbekli Tepe Et Nevali Cori”, (Dossiers D‟archéologie 2003), 62. 
 Pleistosen Çağı, 2,588,000 Ġla 11,700 Yıl Önce Süren Ve Dünyanın En Son Tekrarlanan Buzullama Periyoduna Uzanan Jeolojik 
Çağdır. 
295 Hauptmann ve Schmidt, Göbekli Tepe Et Nevali Cori, 62. 
296 Alessandro De Lorenzis, Vincenzo Orofino, “New Possible Astronomic Alignments at the Megalithic Site of Göbekli Tepe”, 
Turkey. Archaeological Discovery, 3, 40-50. http://dx.doi.org/10.4236/ad.2015.31005 New Possible Astronomic Alignments at the 

Megalithic Site of Göbekli Tepe, Turkey, (2015): 41. 
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Resim 30: B Yapısındaki DikilitaĢın Dar Yüzünde Bulunan Yüksek Kabartma 

Leopar Figürü (Fotoğraf: Dr. A. Cihat Kürkçüoğlu). 

 

RESĠM 31: D Yapının Çevresindeki Dikili TaĢlarda Kabartma Hayvan Figürleri 

(Fotoğraf: Dr. A. Cihat Kürkçüoğlu). 
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Tablo 4: Göbeklitepe. A- B- C- D Yapılarında T ġeklindeki Sütunlar Üzerinde 

Hayvan Tasvirleri.
297

 

Cins   A B C D 

Topla

m % 

Yılan 5 2 0 14+2(25) 23  28.4 

Tilki 1 2 1 8 12  14.8 

Domuz 0 0 6 1 7  8.7 

Turna kuĢu 1 0 0 4 5  6.2 

Yaban öküzü 1 0 0 2 3  3.7 

Yabani koyun 1 0 0 1 2  2.5 

Asya yaban eĢeği 0 0 0 1 1  1.2 

Ceylan 0 0 0 1 1  1.2 

Leopar/aslan 0 0 0 1 1  1.2 

Kahverengi ayı 0 0 1 0 1  1.2 

Dört ayaklı hayvan 0 1 0 0 1  1.2 

ĠĢaret/simge 2 0 1 12 15  18.6 

Kimliği 

belirlenemeyenler 0 1 5 3 9  11.1 

Toplam  11 6 14 48+2 (25) 81 100.0 

Tablo 4‟de Göbeklitepe. A- B- C- D Yapılarında T Ģeklindeki sütunlar üzerinde 

hayvan tasvirlerinin sayısı yer almaktadır. Göbeklitepe dikilitaĢlarında bazen yakın 

iliĢkide çok sayıda yılan tasvir edilmiĢtir. Ġstatistiksel nedenlerle, bu tür 

iliĢkilendirmeleri sadece bir kez saymaya karar verilmiĢtir, ancak parantez içinde tasvir 

edilen gerçek kiĢi sayısını eklenmiĢtir. 
298

 

 

                                            

297  Schmidt ve Peters, a.g.e., 185. 

298  Schmidt ve Peters, a.g.e., 185. 
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Resim 32: D Yapısında Ortada Bulunan Ġki Dikili TaĢın Kuzeyde Olanında 

Tilki Postu Detayı (Fotoğraf: Dr. A. Cihat Kürkçüoğlu). 

Resim 32‟ de yer alan tilki postu örneğinde olduğu gibi Göbeklitepe‟de dikili 

taĢlar üzerinde görülen sembollerin ve çeĢitli hayvan resimlerinin neyi ifade ettikleri 

henüz çözümlenememiĢtir. Ayrıca, hayvan rölyeflerinin sadece süsleme ve sanatsal 

düĢünce ile yapılmadıkları, “12.000 yıl öncesinin sembolik dünyasını, hafızasını, 

mesajlarını bu güne ulaştıran”, anlamları ve hikâyeleri olan semboller olduğu 

düĢünülmektedir. Bu figürler ve sembollerle mutlaka bir Ģeyler anlatılmaya çalıĢılmıĢ 

olmalıdır. Belki de bu semboller ve resimler hiyeroglif benzeri bir yazı dili idi. Bu 

kanıtlandığı takdirde, yazının M.Ö.3000‟de Sümerler tarafından değil, M.Ö. 10.000‟de 

Göbeklitepeliler tarafından bulunduğu anlaĢılacaktır.
299

 

 

                                            

299 Kurt ve Göler, a.g.e., 1112. 
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5.4. Göbeklitepe’de Dini Ritüeller; Mekân OluĢumu 

Göbeklitepe ören yeri keĢfi ile dinler tarihinin kaderini değiĢmiĢtir. Göbeklitepe 

gerçekleĢtirilen kazılar sayesinde “ilkel dinlere ait olan ve günümüzden 11.000 yıl 

öncesine tarihlenen” „YerleĢme ve Arkeoloji tarihini değiĢtiren‟ dünyanın en eski 

tapınakları gün yüzüne çıkmıĢtır. Göbeklitepe doğu ve batının buluĢma noktalarından en 

önemlisi olarak ortaya çıkarılmıĢtır.
300

 

“Göbeklitepe, Kültür ve medeniyetlerin Dünya‟ya yayıldığı bölge olarak kabul 

edilen ve “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan Mezopotamya topraklarında 

bulunması nedeniyle, medeniyetlerin de beşiğidir.” 
301

 

 

Resim 33: Berekeli Hilal ve Göbeklitepe
302

 

Yukarıda bahsedilen „Bereketli Hilal‟ bölgesi resim 33‟de detaylı olarak 

gösterilmektedir. 

“İlkel dinlerin dünyada bilinen en eski merkezi Şanlıurfa, politeist

 dinler ile 

monoteist

 dinlerin de önemli merkezlerinden biri” olarak bilinmektedir.  

                                            

300 Muhabbet Kuvvetli, “Turizmde Destinasyon MarkalaĢması: ġanlıurfa Üzerine Bir Uygulama”, (Yüksek Lisans Tezi, T.C Niğde 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Niğde, 2014) 64. 
301 Mehmet Akbıyık, “ġanlıurfa Ġlinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Planlamaya Yönelik Öneriler”, (Doktora Tezi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Erzurum, 2014), xxx. 
302 Bereketli Hilal, https://tr.wikipedia.org/wiki/Bereketli_Hilal, EriĢim tarihi: 10.06.2020 
 çok tanrılı 

 tek tanrılı 
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“Musevi, Hristiyan ve İslâm dinleri peygamberlerinin atası olan Hz. İbrahim 

Şanlıurfa'da doğmuş, Nemrut ve Halkının taptığı putlarla mücadele ettiği için 

burada ateşe atılmıştır. İbrahim Peygamber'in torunu ve İsrail oğullarının atası 

Yakup Peygamber Harran'da evlenmiş, Eyyub Peygamber Şanlıurfa'da hastalık 

çekmiş ve Şanlıurfa'da vefat etmiştir. Hristiyanlık devlet dini olarak dünyada ilk 

defa bu dönemde Şanlıurfa'da kabul görmüştür.”
303

  

Sanlıurfa‟ya „Peygamberler Ģehri‟ yakıĢtırmasıda bu sebepten verilmiĢ olabilir. 

Öte yandan “Göbeklitepe arkeolojik kazılarında ortaya çıkan medeniyet izleriyle 

„İnsanlığın yeryüzündeki macerasının başladığı yer‟ olarak da” anılmaktadır. Özellikle 

Göbeklitepe ören yerinin keĢfi ile medeniyetlerin oluĢumu ve geliĢim basamakları 

izlenmektedir.
304

 

“Harran, Balıklı Göl, Hz İbrahim‟in Mağarası, Şuayp Şehri Harabeleri, 

Peygamber Mezarları, Soğmatar Şehri Harabeleri, Göbeklitepe ve Balıklıgöl 

kazıları gibi tarihi hazinelerin yanı sıra, insan zekâsı ve yaratıcılığının en üstün 

örnekleri arasında sayılabilen Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli gibi olağanüstü 

eserler de bu kentte bulunmaktadır”
305

 

ġanlıurfa tarihi incelendiğinde çevredeki ören yerlerine (Balıklıgöl, Nevaliçori, 

Göbeklitepe) 12.000 yıl öncesine dayanmaktadır. ġanlıurfa‟nın birçok medeniyetin 

beĢiği olmasının bir diğer kanıtı da 1995 yılında baĢlatılan kazılarda ortaya çıkan 

Örencik Köyü‟dür. “Örencik Köyü‟nde dünyanın en eski uygarlığına ait kalıntılar” 

bulunmuĢtur. Göbeklitepe keĢfi ile Dünyanın en eski tapınağı ortaya çıkmıĢtır. 

Göbeklitepe ören yerinde bulunan kalıntılar kazının yapıldığı tarihe kadar dünyanın 

bilinen en eski uygarlığı olan Sümerler olduğu tezini çürütmektedir. Sümerler “5500 yıl 

daha önceye giden yerleşik bir uygarlığın izlerini” taĢımaktadır.
306

 

“Göbeklitepe‟de yaşayan kavim Neolitik Çağla ve avcı-toplayıcı kavimlerle ilgili 

bilim tarafından kabul edilen tezlerin aksine, tarımı henüz bilmediği ve avcı-

toplayıcı özelliklere sahip olduğu halde yerleşik bir toplum yapısına sahip 

olduğu ortaya çıkarılmaktadır.”
307

 

                                            

303 Kuvvetli, a.g.e., 64. 
304 Türkay Dereli, TÜRSAB Arge Departmanı, Ağustos 2008 ġanlıurfa Dosyası, 3. 
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Göbeklitepe‟de yaĢayan kavimler tapınım için kendilerine tapınak inĢa 

etmiĢlerdir. Bu tapınakların duvarlarında abartma resimler ve heykeller bulunmaktadır. 

Ören yerinde ortaya çıkarılan “T” seklindeki tapınak stelleri (dikilitaĢ) üzerinde çeĢitli 

hayvan figürleri (aslan, yılan, tilki, domuz) bulunmaktadır. DikilitaĢların üzerinde 

bulunan hayvan figürleri kabartma Ģeklinde tasarlanmıĢtır.
308

  

1963‟de Ġstanbul ve Chicago üniversitelerinin bir aray gelerek gerçekleĢtirdiği 

yüzey araĢtırmasında, Göbeklitepe‟nin Neolitik bir yerleĢme olduğu saptanmıĢtır. Fakat 

1963‟de yapılan araĢtırmalarda Neolitik dönem hakkında bilinenler az olduğundan 

Göbeklitepe‟nin mahiyeti tam olarak anlaĢılmamıĢtır. Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü 

Orient bölümü uzmanı ve Erlangen Üniversitesi öğretim üyesi olan Alman Arkeolog 

Prof. Dr. Klaus Schmidt‟in 1995 yılında baĢlattığı ve bu zamana kadar devam eden 

kazılarda Göbeklitepe hakkında daha detaylı bilgiler elde edinilmiĢtir. Prof. Dr. Klaus 

Schmidt ve kazı ekibi tarafından gerçekleĢtirilen kazılar sonucunda Göbeklitepe‟de 

yaĢayan insanların görkemli bir evre yaĢadıkları ortaya konulmaktadır. Ayrıca ören 

yerinde çıkarılan eserler, “bu dönem için şaşırtıcı bir düzeye ulaşmış bir kültürü” 

ortamını ortaya koymaktadır. AraĢtırmalar sonucunda anlaĢıldığı üzere Göbeklitepe, 

günlük yaĢama yönelik bir yerleĢme değil, aksine dini, yani törensel amaçlı inĢa 

edilmiĢtir. Göbeklitepe zaman zaman insanların buluĢtuğu anıtsal yapılardan müteĢekkil 

bir mekân olarak tespit edilmiĢtir.
309

 

Göbeklitepe ören yerinde bulunan sayısı 20‟yi bulan 6 tanesi kazı sırasında geri 

kalanı ise jeomanyetik ve jeoradar ölçümleri ile ortaya çıkarılmıĢ T biçimli dikilitaĢlar 

“üzerinde kabartma tekniğinde yapılan hayvan motifleri ve çeşitli soyut semboller” 

bulunmaktadır. Dairesel planlı yapıların merkezinde bulunan dikilitaĢların üzerindeki 

motifler o dönem yapılan tapınım ile anlamsal olarak iliĢkilendirilmektedir. 
310

 

“Göbeklitepe‟nin etkileyici anıtsal buluntuları yetkin bir taş işçiliğini 

yansıtmakta, taş üzerinde kabartma tekniğiyle yapılarak aktarılan motiflerin 

                                            

308 www.Ģanlıurfa.gov.tr, EriĢim tarihi: 15.06.2020. 
309 Akbıyık, a.g.e., 129. 
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116 

 

içerik zenginliği ise karmaşık bir düşünsel düzeye ulaşıldığını 

göstermektedir”
311

 

Burada ilk çağ da yaĢayan avcıların bu tapınım merkezinde Ģeytanı ikonaya 

hapsettiği görülmektedir. Burda ki hem bir sembol aslında o döneme ait ikonografik 

göstergeler olarak tanımlanabilir. Yapılan kazılarda boğa, aslan, “kurt, domuz, turna 

kuşu, ördek ve yılan başta olmak üzere çeşitli hayvan kabartmalı steller” bulunmuĢtur. 

312
 

Göbeklitepe ören yeri incelendiğinde burada bölgeye ait en erken taĢ süsleme 

sanatı görülmektedir. Bu süsleme belki de tapınım da ki ayinin yapılıĢ Ģekline iĢaretler 

sunmaktadır. Bu süsleme örnekleri ilkel dinler ait bir diğer tapınım merkezi olan Nevalı 

Çori‟de de görülmekte ve “M.Ö. 9500 yıllarına ait insan ve hayvan heykelleri 

Anadolu'nun en eski figürlü plastik örneklerini oluşturmaktadır.”
313

 

“Cilalı Taş Devri (Neolitik Çağ) insanlarına ait dünyanın en eski tapınak 

kalıntılarını barındıran Göbeklitepe, insanların dünyadaki en eski merkezi veya 

merkezlerinden biri olduğu” anlaĢılmaktadır. 2008‟de yapılan çalıĢmalar sonucunda 

ortaya çıkan M.Ö. 7.000 yılına dayandırılan „Boncuklu Tarla‟ya göre ise bu merkez 

Göbeklite‟pe deki tarihlendirmeden 1.000 yıl daha geriye atılmaktadır.
314

 

Gordon Marshall‟a göre, uygun zamanlarda yerine getirilen ve simgelerinde 

kullanılabildiği, sık sık tekrarlanan davranıĢ modeli olarak tanımlana ritüel kavramını 

Göbeklitepe üzerinden incelenmesi araĢtırmanın temel dinamiklerinden biridir. Ritüel 

sadece toplumsal bir olgu olarak değil aynı zamanda katılanların duygu dünyalarının 

iĢin içine girdiği daha kompleks olarak görülmelidir. Buda önem arz eden konu insanlar 

arasındaki düzenli bir toplumsal hayatın varlığı olduğu söylenebilir. Bu ritüeller 

sayesinde Göbeklitepe de yaĢayan kavmin aslında toplumsal bir birliktelik içinde 

oldukları söylenebilir. Göbeklitepe de tapınım yerleri incelendiğinde bireylerin diğer 

                                            

311 Akbıyık, a.g.e., 130. 
312 Cihat Kürkçüoğlu ve Selahattin Güler, Tarih ve Turizm Şehri Şanlıurfa, (ġanlıurfa: ġurkav Yayınları, Sayı:31, 2010), 56. 
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bireylerle iliĢkilerini kontrol eden belli duyguların varlığı ve bu duyguların simgesel 

dıĢavurumları söz konusu olabilir. 
315

 

Burada önemli olan ritüele yüklenen anlamdır. DıĢavurumcu, edimsel, simgesel 

ve rasyonel boyutları barındıran ritüelin araçları ve amaçları iyi tespit edilmelidir. 

Göbeklitepe ören yerin incelendiğinde ritüel araçları açık Ģekilde görülmekte fakat 

amaçlarının yorumlanacağı semboller her zaman açık bir anlama kavuĢmamaktadır. 

Göbeklitepe de ki „Ritüel‟i biçimsel türden incelemek için mekân kurgusunu ve 

simgeleri aynı doğrultuda ve birbirini destekleyici Ģekilde incelemek gerekmektedir.  

Nadel, S.F‟ın  (1954), „Nupe Religion‟ eserinde ritüller konusuna Ģu Ģekilde 

değinmektedir: 

“Her türlü davranış, belirli bir tarzda tekrarlanabilir bir biçime sokulduğunda, 

bu anlamda bir ritüel haline dönüşüyor demektir. Bir eyleme „dini‟ ritüel 

dediğimizde ise söz konusu eyleme ayrıca çoğunlukla irrasyonel, mistik ya da 

doğaüstü dediğimiz, ampirik standartlara göre yetersiz kaldığı bilinen bir araç-

amaç ilişkiselliği de atfetmiş oluruz”
316

 

Ġnsanın var olma serüvenindeki bütün alanlarında merkezi bir rol oynayan ritüel, 

toplumda yaĢayan diğer bireylerden farklılıkların baĢa çıkılmasına ciddi anlamda 

yardımcı olmaktadır. Ritüel bir toplumda insan iliĢkilerine de anlam ve yapı kazandırır. 

Buda aslında o toplumdaki geliĢme seviyesindeki artıĢı gösterir. Ritüel sağlıklı bir 

iletiĢim Ģekline dönüĢür. Ritüeller, toplumdaki süreklilik ve değiĢimi, geçiĢ ve aĢkınlık 

tecrübelerini kolaylaĢtırmaktadır.
317

 

Ritüel yapılan bir mekân incelenirken ritüeli “yaşayan katılımcının ritüele 

yüklediği anlamları da kavramaya çalışması gerekmektedir.” Burada ki ruhi inĢa, 

tapınım yerinin inĢasına da anlam katmakta ve aynı doğrultuda geliĢtirmektedir. Fakat 

bu tür ören yerlerinde söylenecek her bir dayanak orada yaĢayan insanların zihin 

                                            

315 Erhan Bingöl, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem DikilitaĢ Geleneğinin GeliĢimi ve Simgeciliği”, 
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dünyasındaki durum bilinemeyeceğinden afaki kalacaktır. Fakat mekân kurgusu ve 

semboller bu durumu tam olarak açıklığa kavuĢturmasa da bazı pencereler açacak ve bu 

tarz çalıĢmalar bir sonraki çalıĢmalara merdiven olacaktır. 
318

 

“Bu açıdan ritüeller toplum bünyesinde dayandığı duyguları bir nesilden diğer 

nesile aktarma işini yapabildiği, bu işi sürekli halde tutabildiği ve 

düzenleyebildiği oranda ritüellerin belli toplumsal görev yüklendikleri 

söylenebilir”
319

  

Radcliffe-Brown‟un bu sözlerinden de anlaĢılacağı üzere aslında insan hangi 

çağda olursa olsun, bir ölüm algısını zihninde oturtsa da tamamen hiçlik üzerine bir 

hayat kurmamaktadır. Kendi yaĢam Ģeklini, kültürünü, inancını ve inancın yapılıĢ 

Ģeklini nesilden nesile aktarmak ister. Göbeklitepe ören yeri incelendiğinde ise bu 

dönemdeki insanlar bu tapınağı yaparken aslında gelecekteki bir sonraki nesle bir Ģeyler 

aktarma derdinde olabilir. Eğer bu amaç güdüldü ve nesilden nesile aktarım iç güdüsü 

var olduğu üzerine bir düĢünce geliĢtirmek gerekirse her bir sembol, taĢların dizilimi, 

Ģekli aslında rastgele değil ritüel hakkında bize detay verecek doneler olarak 

düĢünülebilir. Burada yapılan “ritüel, duygusal bir kanal, yeni tecrübe ve bilgiler için 

bir rehber olarak” algılanabilir. Böylece süreklilik hissi sağlamak suretiyle grup kimliği 

oluĢturma amacı güdülmüĢ olabilir.
320

  

Ritüeller araçsal ve dillendirici (dile getirici) eylemler olarak tanımlanabilir. 

Burada „dile getirici‟ özellik olmaları onların göze çarpan bir düzenlilikle 

yapılmalarından kaynaklı olarak görülmektedir. Ġçten gelen anlık zorlamalar ile 

yürütülmezler, tam aksine belli duyguları dile getirmek için bilinçli olarak uygulanırlar. 

Ritüel denilince ilk akla belli zamanlarda düzenli olarak tekrarlanan eylemler gelse de 

tören zamanları sınırlı olmayıp, etkinliklerin ise özel yerlerde, bilinen zamanlarda 

(doğum, ergenliğe geçiĢ, evlilik ve ölüm ve yılın döngüsü ile ilgili takvime bağlı 

ritüeller gibi) gösterilme eğilimi dıĢında sınırları aĢan etkinliklerde söz konusu olabilir. 

                                            

318 Turner, a.g.e., 34. 
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Fakat Göbeklitepe‟de yapılan kazılarda çıkarılan taĢlar ve üzerlerindeki semboller 

incelendiği üzere daha çok sınırlı zamanlarda yapıldığı görülmektedir.
321

 

 “Periyodik festivallerin, ayinler ya da kolektif adetlerin, koruyucu, 

bütünleştirici hatırlatıcı bir işleve de sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda birçok 

dini sistemin de altyapısını oluşturmaktadır.” Fikrini ileri süren karĢılaĢtırmalı din 

bilimci Paden, günümüzde var olan dinlerin alt yapısını da bu inanıĢlar çerçevesinde 

ayinlere dayandırmaktadır. 
322

 

Kutsalla iletiĢe geçmenin yegâne yolu olan ritüeller ile aslında grup 

dayanıĢmasını güçlendirmek gibi temel bir iĢlev üstlenmektedir. Ayin sırasında kavme 

mensup kiĢi grupla birlikte hareket ettiğinde aidiyet duygusu kuvvetlenmektedir. 

Ayinlerde kullanılan kutsal simgeler, insanlara ruhsal durum ve güdülenimler 

kazandırmaktadır. Öte yandan formülleĢtirdiği varoluĢ düzeninin genel kavrayıĢları 

birbirleriyle karĢılaĢır ve birbirini güçlendirmektedir. Her Ģeyden önce, “ritüeller 

toplumsal grubun kendisine inancını periyodik olarak tazelemesini sağlayan bir 

araçtır.”
323

 

Göbeklitepe‟de yaĢayan topluluğun dini boyutlarını ve bununla ilintili olarak 

pratiklerini incelerken, inanç ve tapınım unsurların tanımlanması oldukça zordur. 

Göbeklitepe gibi tarihöncesi toplulukların metinsel kanıtlardan yoksun olması günümüz 

araĢtırmalarında zorlayıcı bir unsur teĢkil etmektedir. Göbeklitepe‟de yaĢayan arkaik 

toplumların dinlerin, modern dini sistemlerle karĢılaĢtırılamayacak kadar biliĢsel ve 

maddi bağıntıların karmaĢık bir ağını içermektedir. Kanadalı Arkeolog Bruce G. 

Trigger‟in de belirttiği gibi, erken uygarlıkların, doğal, doğaüstü ve sosyal alanlar 

olarak algıladığımız Ģeyleri ayırt ettikleri görülmemektedir.
324

  

                                            

321 V. Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu? , (Ġstanbul, 5. Basım, Kırmızı Yayınları, Çev. Alâeddin ġenel ve Mete Tunçay, 2009), 62. 
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Arkaik toplumların bulunduğu dönemlerde insanların bir parçası olduğu doğal 

dünyanın, süper doğaüstü güçlerle dolup taĢtığını bilinmektedir. Ve bu dönem doğaüstü 

ve doğal güçler iç içe geçmektedir.  19 ve 20. yüzyıllarda Antropologlar ve Dinler 

Tarihçilerinin din veya ritüel üzerine yaptıkları araĢtırmalarda akademik tartıĢmalar 

meydana gelmektedir. Bu tartıĢmanın temeli din ve ritüelin önceliğinin hangisine 

verileceğine dayanmaktadır. Ritüelin tarihsel önceliğini savunanlar ve mitlerin ritüelden 

önce geldiğini savunanlar arasında yürütülen bu tartıĢmalar çoğunlukla, tarihsel 

anlatıları belirleyen teorik tutumlarla uzak geçmiĢin hayalinin yeniden 

yapılandırılmasına dayanmıĢtır. Arkeoloji alanında yapılan araĢtırmalarda dinsel veya 

ruhani faaliyetleri adlandırma için kullanılan birçok terimde zaman zaman birbirleri ile 

geçiĢli tanımlar yapılmaktadır. Din üzerine çalıĢmalar yürüten arkeologlar sık sık ritüel 

üzerine odaklanmıĢtır. Çünkü ritüel, maddi izler bırakan bir insan eylemi biçimidir. 

Göbeklitepe üzerine yürütülen bu çalıĢmada ritüel üzerinden bırakılan maddi izler 

döneme ait bir takım yorumlamaların belli temele oturtularak yapılmasını 

sağlayacaktır.
325

 

Göbeklitepe‟de ortaya konan çalıĢmaya din veya inanç arkeolojisi denilebilir. 

Ġngiliz arkeolog Colin Renfrew „The Archaeology of Cult; The Sanctuary at Phylakopi‟ 

adlı çalıĢması din arkeolojisi alanında öncül bir çalıĢma olarak kabul edilmektedir. 

Yapılan çalıĢmada Renfrew dinsel yapılar ve faaliyetler hakkında ayrıntılı ve sistematik 

olarak bir yöntem oraya koymaya çalıĢmıĢtır. Renfrew‟in çalıĢması aynı zamanda kült 

etkinlikleri ve kült binaların incelenmesine iliĢkin faydalanılacak temel ederlerden biri 

olarak bilinmektedir.  Arkeolojik kazılarda inanç sistemlerinin maddi kültürde her 

zaman karĢılığına rastlanmayabilir. Arkeologların karĢılaĢtığı bu sorun sebebiyle günlük 

faaliyetler ile dini inançlara karĢılık yapılan planlı faaliyetler ayırt etmede zorluk 

çekilmektedir. Bu iki alan birbirinden ayırt edilemediği takdirde antik kültür ile ilgili 

hatalı yorumlar yapılabilir. Bu nedenle Renfrew, arkeologların temel görevlerinin, 

kültle ilgili olarak kanıtları oldukları gibi kabul edip, geçmiĢe ait anlatılarda 

anlaĢılamayan her eylemi dini faaliyet alarak sınıflandırma hatasına düĢmemek 
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gerektiğini söyler. Tanımlanamayan her Ģeye kutsiyet atfedip inanç üzerine 

Ģekillendiğini savunmak sık sık yapılan hatalardan olduğu söylenebilir. Renfrew göre bu 

tür kalıntıların dini etkinliklere bağlı olayların sonucu olduğunu söylerken bunları dört 

ana koĢula bağlamalıdır
326

:  

1. Dikkatin odaklanması. İbadet eylemleri katılımcısına coşkulu bir 

farkındalık veya dini heyecan talep eder ve buna neden olurlar. Toplu 

icra edilen ibadet eylemlerinde her zaman katılımcı kişilerin gözlerini 

ayin eylemlerine çevirmesini sağlayacak kutsal mekân, mimari (örneğin 

tapınaklar), ışık, sesler ve koku kullanımının da olduğu bir dizi odaklama 

araçlarına ihtiyaç duyulur. 

2. Bu dünya ve diğeri arasındaki sınır alanı. Ayin faaliyetlerinin merkezi iki 

dünya arasındaki sınır alanını belirtir. Aynı zaman bu alan gizli 

tehlikeler barındıran özel ve gizemli bölgedir. Kirlenme ve kurallara 

uygun olmama riski de taşıdığından törensel yıkanma ve temizlik 

vurgulanır 

3. Tanrısal varlığın mevcudiyeti. Etkili bir ayinde tanrısal varlıklar ya da 

doğaüstü gücün bir şekilde hazır bulunmasını teşvik etmek için 

katılımcılar kadar tanrısal varlıkların da dikkati çekilmelidir. Farklı 

birçok toplumda tanrı fiziksel bir şekilde ya da onu temsil eden bir suret 

ile tarafından simgeleştirilirken çok basit simgeler kullanılabilir 

(muhtevası görünmeyen kap veya üç boyutlu bir kült imgesi gibi). 

4. Katılım ve sunu. İbadete katılan bireyden talep edilen şey sadece dua ve 

saygıya ilişkin kelimeler ile jestler değildir. Çoğu kez hareket veya yeme 

içme gibi aktif katılımı da içerebilir. Bir diğer yandan sıklıkla tanrısal 

varlığa hem kurban hem de hediyeler şeklinde maddi sunularda dahil 

edilebilir
327

 

Bu esas koĢullar çerçevesinden bakıldığında, eski dinlerin karmaĢık bir ağına 

bağlı ritüel eĢyalar, ritüel uygulamaların kalıntıları, kutsal yapılar, kutsal hayvanlar ve 

mevcut olduğunda yazılı metinler gibi unsurlara dayanan olgu olarak görmek büyük 

önem arz etmektedir. Arkeolojik araĢtırmalarda ortaya çıkan göstergeler arasında var 

olan önemli nesnelerin veya kült yapıların doğrudan kendisinin gömülmesi en erken 

göstergeler içerinde yer almaktadır. Fakat bu nesnelerin iĢlevleri de sabit bir özellik 

sergileyemeyebilir. Kazı alanında bulunan nesnelerin iĢlevleri, biçime bağlı kalmadan 

ritüel ve politik etmenler tarafından bunlara çeĢitli anlamlar yüklenebilir. Bu sebepten 

                                            

326 Colin Renfrew, “Aklın Arkeolojisi Yapılabilir mi? BiliĢsel Bir Arkeolojiye Doğru”, Arkeoloji Bir Bilimin Katmanları, Cogito 
Dergisi, sayı 28, (Yapı Kredi Yayınları: Ġstanbul, 2001): 244-246. 
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Göbeklitepe ören yeri incelenirken rastlanılan nesnelerin iĢlevleri hakkında varsayımsal 

çıkarımlar yapılabilir. Dinsel olarak düĢünen yapıların içindeki dini etkinlikler, daha 

somut yaĢamsal etkinliklerin dıĢında ikincil etkinlikler olarak belirlenebilirken bu tür 

etkinlikler daha çok simgesel karakter taĢımaktadır. Burada yer alan anlamdaki kapalılık 

mekânın içinde bulunan kabartma tasvirler, heykeller, figürünler, duvar resimleri gibi 

buluntularla daha açık hale getirilmektedir. Fakat Göbeklitepe yerleĢim yerinde 

simgesellik oldukça fazla yer almaktadır. Ayinle ilgili tasvirlerin zenginliği, konutların 

iĢlevsel etkinlikleri ile iç içe geçmiĢ bir görüntü sergilemektedir.
328

  

Göbeklitepe yerleĢim yerinde simgeselciliği hakkında DikilitaĢlar önemli bir 

gösterge olarak bulunmuĢtur. DikilitaĢlar Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem‟in 

evrelerine göre yapısal ve simgesel betimlemelerinin yanı sıra konteks durumları da ele 

alınarak bütüncül bir yaklaĢım içerisinde değerlendirilmektedir. Burada yapılan çalıĢma 

sonucundan dikilitaĢlar bu dönem yaĢayan insanlar için nasıl bir anlam ifade ettiği 

simgeciliğinin yorumlanmasında etnolojik veriler ve psikolojik yaklaĢımlar ile 

yapılmaktadır. Bu sayede 12.000 yıl önce yaĢayan avcı-toplayıcı topluluğun yaĢam 

alanlarını algılama ve anlamlandırmaya dönük olarak nasıl bir zihinsel ve davranıĢsal 

eğilim içerisinde olduğu anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır. 
329

 

Göbeklitepe‟nin dinsel bir yapı olduğu düĢünüldüğüne “Paleolitik Çağ‟ın 

sonlarında din nasıldı ?” diye bir soru insanın aklına gelmektedir. Dinlerin nasıl ortaya 

çıktığına, ritüellerinin nasıl olduğuna dair kesin bir bilgi vermek mümkün 

olmamaktadır. Ancak, insanoğlu var olduğundan beri gök gürültüsü, ĢimĢek çakması, 

yağmur yağması, deprem gibi olaylarının neden meydana geldiğini bilmediğinden bu 

doğa olaylarının oluĢ nedenini doğaüstü güçlere bağlamıĢtır. Böylece insanlarda bir 

Tanrı kavramı, o tanrıya inanma ve o tanrıdan korkma bilinci oluĢmuĢtur. Ayrıca 

arkeolojik kazılarda bulunan en eski mezar buluntularında ölünün yanına sevdiği 

eĢyaların, çeĢitli yiyeceklerin bırakılmıĢ olması insanların öldükten sonra tekrar 
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dirileceklerine yani ahirete inandıklarını göstermektedir. Böylece ortaya çıkan inanç 

kavramı beraberinde tapınak yapılarını, tapınma adetlerini yani dinsel ritüelleri 

meydana getirmiĢtir. 

Göbeklitepe‟nin oluĢtuğu Paleolitik Çağ‟ın sonları, Neolitik Çağ‟ın baĢlarında 

Urfa bölgesindeki insanların henüz yerleĢik düzene geçmedikleri, tarım yapmasını 

bilmedikleri, avcı ve toplayıcı bir yaĢam sürdükleri arkeolojik buluntulardan 

anlaĢılmaktadır. Bu insanların Göbeklitepe‟deki anıtsal yapıları kült (ritüel/tapınma/din) 

amaçlı yaptıkları genellikle kabul görmektedir. Gerçekten de Göbeklitepe‟deki yapıları 

o dönemdeki konut yapıları ile karĢılaĢtırdığımızda aralarında hiçbir benzerliğin 

olmadığı anlaĢılmaktadır.  

Bunun içindir ki 20 yıl boyunca Göbeklitepe kazılarını sürdüren arkeolog Prof. 

Dr. Klaus Schmidt  “Önce tapınak geldi, şehir sonradan geldi, Göbeklitepe bir ibadet 

yeriydi”  demektedir
330

. 

Gerçekten de çağına göre son derece görkemli sayılan bu yapıların ancak,  

inançla ilgili kült yapıları olduğunu söylemek yanlıĢ olmasa gerekir. Zaten insanoğlu 

tarih boyunca en görkemli yapılarını tapınak olarak yapmıĢtır. Kiliselerin, camilerin 

ihtiĢamına baktığımızda bu görüĢümüzün doğruluğu rahatlıkla anlaĢılmaktadır.   

Urfa bölgesinde Göbeklitepe ile çağdaĢ olan Nevali Çori,  Karahantepe, 

Sefertepe, Harbetsuvan gibi yerleĢmelerde T biçiminde dikilitaĢların olduğu yapılara 

rastlanılmıĢtır. Göbeklitepe‟den daha küçük olan bu yapıların da kült merkezi olduğu 

düĢünülmektedir. Buna dayanarak Göbeklitepe'nin Urfa‟da tek inanç merkezi 

olmadığını, ancak bölgedeki tüm kabilelerin ziyaret ettiği en büyük kült merkezi, belki 

de bugünkü anlamda bir “Hac Merkezi” olduğunu da söylemek mümkündür. 
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Göbeklitepe yapılan dinsel törenlerin nasıl olduğu konusunda bir yorum yapmak 

ise oldukça güçtür. Yapıların dairesel planlı olması burada dönerek bir ritüel yapıldığını 

akla getirmektedir. 

Tüm bunlara rağmen Göbeklitepe‟nin sadece tapınak yeri olduğuna dair kuĢku 

duyan bazı bilim insanları da vardır. Alman Arkeolog Prof. Dr. Harald Hauptmann; 

Göbeklitepe dağ yerleĢiminin burada çıkartılan çakmaktaĢından yapılma aletlerin ve 

silahların üretim yeri olarak ve bu bölgenin içinde bir mal takası yeri olarak büyük bir 

öneme sahip olduğunu belirterek burasının çevreden tecrit edilmiĢ salt bir “Kutsal Dağ” 

olup olmadığı hususunun bu döneme ait benzer yerleĢimlerdeki kazılarla açıklığa 

kavuĢacağını söylemektedir
331

.  

Gerçekten de Göbeklitepe‟yi sadece tapınak konseptine bağlamanın doğru 

olmadığı, bölgede yaĢayan avcı toplulukların ölülerini etçil kuĢlara yedirme törenlerini 

yaptıkları, iĢlenmiĢ derilerin ve çakmak taĢı aletlerin pazarlandığı, takas edildiği bir 

buluĢma noktası, yeme içmeli Ģenliklerin düzenlendiği bir toplanma merkezi olabileceği 

de düĢünülmelidir.. 

Göbeklitepe‟de dikili taĢlar üzerinde görülen sembollerin ve çeĢitli hayvan 

resimlerinin neyi ifade ettikleri sorusu da Göbeklitepe ile ilgili cevaplanması gereken 

bir sorudur. Bunun tam olarak yanıtını vermek de kolay değildir. Buradaki hayvan 

rölyeflerinin sadece süsleme ve sanatsal düĢünce ile yapılmadıkları, “12.000 yıl 

öncesinin sembolik dünyasını, hafızasını, mesajlarını bu güne ulaştıran”, anlamları ve 

hikâyeleri olan semboller olduğu söylenilebilir. Bu figürler ve sembollerle mutlaka bir 

Ģeyler anlatılmaya çalıĢılmıĢ olmalıdır. Belki de bu semboller ve resimler hiyeroglif 

benzeri bir yazı dilidir. Bu kanıtlandığı takdirde, yazının M.Ö.3000‟de Sümerler 

tarafından değil, M.Ö.10.000‟de Göbeklitepe‟de bulunduğu söylenilecektir. 
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Dikili taĢlar üzerindeki akrep, yılan, saldırıya geçen yaban domuzu ve aslanlar 

ölümcül canlılar olarak dikkati çekmektedir. Bunların kötülüklerden korumak amacıyla 

yapılmıĢ olabilecekleri gibi, totem olabilecekleri de akla gelmektedir. 

Elimizde yazılı belge olmadığına göre, Göbeklitepe ile ilgili olarak tüm 

düĢündüklerimizin bir kısmı arkeolojik buluntulara ve laboratuvar analizlerine, bir 

kısmı da tahminlere dayanmaktadır. Ayrıca Göbeklitepe‟yi Adem ile Havva‟nın 

cennetine,  buradaki dikili taĢların diziliĢ Ģeklini gökyüzündeki yıldızların diziliĢlerine, 

dikili taĢlar üzerindeki hayvan kabartmalarının kaynağını Orta Asya 12 Hayvanlı Türk 

Takvimi‟ne, yine dikili taĢlar üzerindeki bazı sembolleri dünyanın diğer bir ucundaki 

benzerlerine, Avustralya‟da yaĢayan aborjinlerin kullandıkları motiflere bağlayanlar 

bulunmaktadır. Kazılar devam ettikçe ve ortaya yeni buluntular çıktıkça bu ilginç 

yorumların sayısının artacağı bir gerçektir. 

Sonuç olarak 2000 yıl kullanılan ve M.Ö.8000‟de milyonlarca metreküp taĢ ve 

toprak malzeme ile bilinçli bir Ģekilde kapatılarak terk edilen Göbeklitepe ile ilgili 

cevap bekleyen sorulara, kazılar ilerledikçe ve Urfa‟daki benzer yerler olan 

Karahantepe, Sefertepe ve Harbetsuvan kazılarında elde edilecek buluntular 

değerlendirildikçe yeni cevaplar verilecektir. 

Jeomanyetik ve jeoradar yöntemleriyle yapılan toprak üstü taramalar sonucunda 

Göbeklitepe‟de dairesel veya oval planlı, çapları 30 m.‟ye ulaĢan 20 adet yapı tespit 

edilmiĢ, bunlardan 6 tanesi kazılarla açığa çıkarılmıĢtır. 

Buradaki yapıların karakteristik özelliğini T biçiminde dikili taĢların yer aldığı 

dairesel planlı büyük yapılar oluĢturur. Çapları 10-20 m. arasında değiĢen her dairesel 

yapıda en az 10, en fazla 15 adet T biçimli dikili taĢ yer alıyor. 

Her yapının ortasında diğerlerinden daha büyük 2 dikili taĢ bulunuyor. Diğer 

dikilitaĢlar merkezdeki dikili taĢların etrafında çember ya da spiral Ģeklinde dizilmiĢ. 

Göbeklitepe Kazılarında en üstten alta doğru Dört Kültür Tabakası tespit 

edilmiĢtir. 

“I. Tabaka: Yüzey dolgusu  
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II A. Tabaka: Nevali Çori Benzeri, Dikilitaşlı Dörtgen Planlı Yapılar (Neolitik 

Çağ Çanak Çömleksiz B evresi M.Ö. 9.000-8.000).  

II B. Tabaka: Dairesel ya da Oval planlı Yapılar (Ara tabaka- Neolitik Çağ 

Çanak Çömleksiz A ve B geçiş evresi).  

III. Tabaka: Dikilitaşlı Dairesel Yapılar (Neolitik Çağ Çanak Çömleksiz A evresi 

M.Ö. 10.000-9.000”
332

 

Dairesel yapılardan bazılarının üzerinin ağaç çatılarla örtülü olduğu, çatının 

ortasına yerleĢtirilen ortası oyuk taĢ kapıdan yapılara girildiği tahmin ediliyor. Çatı 

çöktüğünde bu kapılar yapının ortasına düĢmüĢtür.  

Dikili taĢların çatıyı taĢıyıcı görevi de gören ağaç direklerle birbirine 

tutturuldukları tahmin ediliyor. Çatının ortasında ise taĢ kapı bulunuyordu.  

Bazı kapılardaki hayvan figürlerinin yapıyı koruyan bekçiler olduğu 

düĢünülüyor. Kapıların küçük olması dikkati çekiyor. 

Ayrıca bazı yapılara önlerindeki kapıdan da girilmekte ve bu kapılarda da yapıyı 

koruduğu düĢünülen hayvan figürleri bulunmaktadır. 

T biçimli dikili taĢların boyları 3-6 m. arasında değiĢiyor. Bunların en büyüğü 

16 ton ağırlığında. Dikili taĢlar 1km. Mesafedeki kayalıklardan çakmaktaĢı aletlerle 

kesilerek taĢınmıĢlar. T biçimli dikili taĢlar insanı tasvir ediyor. Uzun kısım vücudu, üst 

kısım baĢı temsil eder. Bazılarında kol ve eller iĢlenmiĢtir. Birinde ise bel kemerine 

bağlanmıĢ Tilki postu edep yerini örtmektedir.  

Göbeklitepe yapılarının konut olmayıp dinsel törenlerin yapıldığı Tapınak 

yapıları olduğu kabul ediliyor. Ġki dikili taĢlı, dairesel planlı yapının ortasında ayin 
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yapıldığı, yapıyı çevreleyen daha küçük dikilitaĢların aralarındaki sekilerde bu ayini 

izleyenlerin oturduğu düĢünülüyor.  

Göbeklitepe‟yi sadece bir yoruma, yani tapınak konseptine bağlamanın doğru 

olmadığı, bölgede yaĢayan avcı toplulukların ölülerini etçil kuĢlara yedirme törenleri 

yaptıkları, iĢlenmiĢ derilerin ve çakmaktaĢı aletlerin pazarlandığı, takas edildiği bir 

buluĢma noktası, yeme içmeli Ģenliklerin düzenlendiği bir toplanma merkezi olabileceği 

de düĢünülmelidir.  

ĠĢlenmiĢ tilki postu, deri iĢleme (dabbaklık) sanatının günümüzden 12.000 yıl 

önce Göbeklitepe‟de ortaya çıktığını, Göbeklitepelilerin iĢlenmiĢ hayvan postlarını giysi 

olarak kullandıklarını kanıtlıyor. Göbeklitepe‟de bu güne kadar ortaya çıkartılan 

heykeller ve T Ģeklindeki 100‟e yakın dikilitaĢ üzerindeki boğa, arslan, tilki, yaban 

domuzu, ceylan, yaban eĢeği, turna, leylek, ördek, akbaba, örümcek, akrep ve yılan gibi 

çeĢitli hayvan kabartmaları dünyanın en eski plastik sanat eserleridir. Heykel ve 

kabartmalar arasında mitolojik veya gerçeküstü (Fantastik) hayvan tasvirleri 

bulunmuyor. Tasvirlerin hepsi o dönemde bölgede yaĢayan hayvanlara ait. 

Kazılarda bulunan heykeller Göbeklitepe‟nin dünyanın en eski heykel atölyesi 

olduğunu gösteriyor. Heykeller ve taĢ kabartmalardaki Arslan – Leopar – Domuz -Turna 

- Ördek v.b. hayvan türleri Göbeklitepe ve çevresinin 12.000 yıl önce ormanlık, sulak 

bir alan olduğunu gösteriyor. Göbeklitepe buluntularındaki “insan olsun hayvan olsun 

cinsiyeti belli tüm figürler erkek olarak betimlenmiştir. Sadece tek bir taş üzerinde 

çiziklime tekniğinde yapılmış bir kadın figürü bulunuyor. Bu durum, Göbeklitepe‟nin 

erkek avcıların toplandığı bir yer olduğu düşüncesini akıllara getiriyor”. Realist Ģekilde 

tasvir edilen hayvan kabartmaları ve heykellerine karĢılık, erkek insan heykellerinin 

özensiz yapılmıĢ olması ya da insanın -T- biçimli dikili taĢlarla stilize olarak tasvir 

edilmiĢ olması yorumlanması gereken bir konu olarak karĢımıza çıkıyor. Son derece 

stilize ve özensiz tasvir edilmiĢ insan baĢları bulunmuĢtur. 

Bereketli hilal adıyla bilinen Mısır, Ġsrail, Suriye, Irak‟ında içinde oluĢturduğu 

kuĢağın bir parçasıdır. Klaus tepenin altında keĢfettiği sihirli alan için yıllardır 

çalıĢmalar gerçekleĢtirdi. Devesal taĢ sütunları bulundu. Göbeklitepenin yapılma amacı 

araĢtırıldıktan sonra ilkel insanların yaĢam amacı olmadığı düĢünülmektedir. Peki asıl 
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amaç ne olabilirdi? Belki de sanat merkezi olarak toplandıkları bir alandı. “Klaus 

hayvan sembolleri ise yüksek rölyeflerde gördüğümüz birer muhafız olarak 

adlandırırdı”. T Ģeklinde dikili taĢlar sembolik birer insanı yansıtan taĢların üzerini 

incelediğinizde profilden gösterilmiĢ bir baĢ mevcut, gövdesi ve kolları elleri her detay 

göze çarpıyor ayrıca peĢtamaline kadar var. Yüz motifi bulunmadığı için belki de insan 

değiller? Farklı dünyadan geliyorlar? Ġnsanlık tarihinde resmedilmiĢ ilk tanrı olabilir? 

Bu keĢif bize tapınak düĢüncesini aklımıza getiriyor. Dünyanın en eski tapınağı 

olabilir. “Böyle bir yapıyı inşa edebilmek için gelişmiş bir örgütlenme gerekir duvar 

ustası kazıcılar taş ocağı işçileri ve taşları” taĢımak için iĢ gücü, kilden çömlek dahi 

yapmayı bilmeyen insan nasıl etkileyici sanat ruhu taĢıyan bir alan yaratabilir? TaĢ 

sütunlarını yontup dikmek üzerine iĢlemek için muazzam bir iĢ gücü gerekiyor. 12.000 

yıl sonra dahi kalıntılardan yola çıkarak kim olduklarını keĢfetme Ģansı 

yakalayabiliyoruz. Hayvan kemikleri bulundu ve hepsi yabani hayvanlara ait ceylan 

kemikleri yaban domuzları alageyikler yaban koyunları. Kemikler etli kısımları gıda 

atıklarına sahip ayrıca otçul besi hayvanlara ait olmadığı düĢünülüyor. Avcılık ve 

toplayıcılık yaĢama sahipler. Tarım öncesi bir toplum ve çiftçilik ile uğraĢtıklarını 

düĢünmüyorum. Bir teoriye göre insanlığın Göbeklitepe‟deki gibi bir inĢa edebilmesi 

için önce yerleĢik tarım topluluğuna geçmiĢ olması gerekiyor. Diğer düĢünceye göre 

tarıma “geçiş zamandan tasarruf sağladı için her gün yiyecek aramak zorunda 

değillerdi yerleşik hayata geçmişlerdi ve artık dini öğretiler geliştirecek tapınaklar inşa 

edecek zamanlara sahiplerdi” tabi bu yalnızca teori. Geleneksel bir yaklaĢımla mevsim 

yiyeceklere göre yer değiĢtiren yarı göçebe insan topluluklarına iĢaret. Topluluk halinde 

yaĢama nedenlerinden diğeri ise bilgi akıĢını kolay sağlamak amacıyla göçebe hayatı 

bırakıp yerleĢik hayata geçiĢ sağlamıĢlardır. 

Göbeklitepe ile aynı dönemde erken dönemlerinde „Cerfelah Köy‟ yerleĢimi 

bulunuyor. Köyün ortak erzak ambarı ilk yerleĢim yerlerinde yaĢayanların yabani 

tahılları hasat edip depoladıklarını ve paylaĢım içerisinde olduklarını gösteriyor. 

Yiyecek durumu arkasından inĢa akıllara geliyor. Göbeklitepe suya yakın bir bölgede 

değil bu nedenle tepede yaĢam bulunmuyor. ġanlıurfa kazılarında çakmak taĢından 

yapılan aletler bulundu ve yaklaĢık 11.000 yıl öncesine ait yani aslında Göbeklitepe 

inĢasında ġanlıurfa‟da bir yaĢam olduğunu bir nevi kanıtlıyor. Peki, tapınağı yapanlarla 
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bağlantısı olabilir mi? Balıklıgöl de ilk Urfa insanı adıyla nitelendiren inĢa kazısında 

bulunan 11.000 yaĢında. Göbeklitepe‟deki taĢlardan farklı belirli yüz hatlarına sahip. 

Göbeklitepe‟de benzeri heykeller bulunmuĢtu. Göbeklitepe‟deki insanlar T sütunlara 

yüz hatları oluĢturmadılar sanırım bu durum bize tanrı veya yüce bir varlık olduğunu 

anlatmaktadır. Göbeklitepe,  11.000 yıl önce taĢ devrini yaĢayan ġanlıurfa halkına iĢaret 

ediyor. Mimari olarak düĢünüldüğünde tapınak oluĢumu ise yıllar sonra ulaĢılabilecek 

mühendislik bilgileri nasıl kullanıldı? Henüz tarımı keĢfetmeyen insanlar nasıl bu yapıyı 

baĢardılar? Mümkün mü? Tapınağın ilk birleĢimleri ana kayalıklar üzerine inĢa 

edilmiĢtir. Dikili taĢlar ise 10 cm yuvalığa oturtulmuĢ ayrıca tek parçadan oyulmuĢ 5,5 

metre yüksekliğinde ve yaklaĢık 10-16 ton ağırlığındaydı. Devasa taĢ semboller 

yaratmak taĢ ustası dıĢında jeoloji bilgisi de gerektiriyor. 

 Göbeklitepenin çevresine bakıldığında ise 7 metre yüksekliğinde T sütün 

bulundu. Ġnsanlar bu ton ağırlığında ki taĢları kaldıraçlar ile taĢıyorlardı bu durumun 

belirtisi ise taĢı çatlatmalarından anlaĢılıyor tepeye taĢımak ise karada kürek çekmek 

gibi ve bu iĢi yaparken erkeklerin kuvvetinin olduğuna iĢarettir. TaĢ keski ve taĢ bıçaklar 

kullanarak Göbeklitepe‟nin dairesel mekân oluĢumu sağlandı. Mekân araĢtırmasında 

yatay Ģeklinde bir taç kapı bulundu sanırım zamanında daire alanın giriĢine dikey olarak 

duruyordu. Tepenin iç alanında dairesel alanlar bulunuyor yeraltı dünyasını iĢaret ediyor 

olabilir bu durum tapınakların ölüm olgusuyla ilgili olacağını gösteriyor. TamamlanmıĢ 

dairesel odaların çapları 10-30 metre arasında değiĢiyor.  

Klaus yeraltı radarı sayesinde Göbeklitepe alanından 16 adet daha olduğu 

düĢünüyor. Bulgular gömülü yapıların 14.000-15.000 yıl öncesi olduğunu gösteriyor. 

TaĢ sütunlar bize bir sır veriyor ve ne ifade ediyor? Mimari bir mekân proje içerisinde 

olan insanların birbirlerine bütünleĢtirici iletiĢim ve güven sağladılar. Eğer kutsal 

mekânda bir insan gördüğünüzde ki kiliselerde bu durum söz konusuydu güven teĢkil 

edersiniz. Peki, Göbeklitepe tapınağı hangi inanç sistemi temsil ediyor? “Göbeklitepe 

yapımından binlerce yıl önce insanlar hayvanların bitkilerin taşların ve her şeyin bir 

ruh taşıdığına inanıyordu.” Ġnsan tabiatın yalnızca küçük bir parçasıydı. Mağaralarda 

tabiata yönelik unsurlar bulunur insan figürleri yok denilecek kadar az bu durumda 

insan tabiat karĢısında zayıftır düĢüncesini barındırıyor. Göbeklitepe de ise insanoğlu 

artık tabiata hükmeder duruma gelmiĢtir. Hayvan kemiklerinin bulunması insanoğlunun 
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toplanarak ziyafet verdiklerini bu nedenle çok daha fazla yiyecek olması gerektiğini 

düĢünerek avcılık/toplayıcılık ve doğayı ehlileĢtirme gıda düĢüncesinin doğmasına yol 

açtı. Bu durumda bize yerleĢik düzenin dinlerin oluĢumunu sağladığını gösteriyor ama 

din daha öncesine dayanıyor peki bu semboller iĢaretler bize ne anlatıyor insanoğlunun 

amacı neydi?  

Göbeklitepe‟nin insan oluĢumu için önemliydi. Ritüeller insan bedeni, omuzlar, 

kollar ve elekte halde erkeklik organı ama baĢ bulunmuyor akrepler, yılanlar, akbabalar 

birleĢince ölüler diyarını defin törenini anlatıyor. “Göbeklitepe‟nin yapıldığı zamanlarda 

başka yerleşim yerlerindeki defin törenleri oldukça tuhaftı ölüler önce gömülür bir süre 

sonra çıkarılan kafatasları kutsal emanet olarak saklanırdı.” Peki, Göbeklitepe ölü 

ritüeller için mi yapılmıĢtı? „Ölülere adanmıĢ bir mabet‟ olabilir, „kafataslarının 

bedenden ayrıldığı gösteriĢli taĢ sütunların altında vahĢi hayvanlara‟ hükmettiği ölüler 

diyarına açılan bir kapı olduğu düĢünülebilir. Aynı çatı altında toplanmak için tapınak 

inĢa edildi ve bu açılım tarım sürecinin baĢlamasını sağladı. Göbeklitepe medeniyetlerin 

oluĢmasına zemin hazırlayan Ģeyin ibadet olduğunu gösteriyor. Olağanüstü tapınağı inĢa 

eden insanoğlu daha sonra alanı gömerek göç etmiĢler. Belki de kültürel değiĢime 

uğrayarak atalarının inĢa ettikleri alana ihtiyaç duymadıkları ataların gelenekleri ve 

inançları hükmünü yitirmiĢti. Ritüelleri içerisinde baĢsız insan figürünün diriliĢ inancına 

ait olduğu düĢünülüyor. Yeniden hayat bulması insanları bir amaçta buluĢturuyor. 

Yeniden dirilme düĢüncesi binlerce yıllık süreçte pek çok coğrafyada din sisteminin bel 

kemiğini oluĢturdu. Babil, Mısır, Hindistan, Yunanistan ve Hristiyanlık inancında 

varlığını sürdürüyor. Bu tarih öncesi tapınak ortadan kalksa da temsil ettiği inanç 12.000 

boyunca medeniyetleri ve kültürleri Ģekillendirmeye devam etti. Dünyanın en eski 

tapınağın çöküĢü de temsil ettikleri din kadar gizemli oldu. Tapınak kültürel yaĢamın 

merkezinde yer almıĢtı. Hem ritüel merkezi hem de havadislerin, fikirlerin ve keĢiflerin 

paylaĢıldığı bir toplanma yeri olmuĢtur. Ġnsanlığın kaderini değiĢtiren zirai temelleri 

belki de burada atıldı? Göbeklitepe sonrası yerleĢim yerlerinde aynı imgelere ulaĢıldı. 

Göbeklitepe olan biteni hiçbir zaman bilemeyecek olsak ta buluntulara göre buz 
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devrinin sonlarına kadar uzanan çok uzun soluklu düĢünce ve sanatkârlık geleneğinin 

doruk noktasıydı. Temsil ettiği anlam itibariyle toplumları bir arada tutan sosyal bir bağ 

ve en önemlisi manevi dünyamızda çığır açan yeni bir yaĢam biçimidir.
333

   

 

 

  

                                            

333 Levent Sepici, Göbekli Tepe. Artcivic, 2013. 
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BÖLÜM 6. BULGULAR  

6.1 Göbeklitepe ve Semavi Dinler Arasında Mekânsal Kurguda Benzer 

Öğeler KarĢılaĢtırılması  

Dünya mimarlık tarihine baktığımızda ilkel dinlerden tek tanrılı dinlere kadar 

anıtsal ve görkemli yapıların baĢında dini yapılar olduğu gelmektedir. Bunun nedenini 

dini yapıların Tanrı olarak düĢünülmesinden kaynaklanmaktadır. Dini yapıları ortaya 

koyan mimarlar bu düĢünceden hareketle hangi inanca ait olursa olsun tapınakları 

Tanrı‟nın yüceliğine yaraĢır bir anıtsallıkta yapmaya çaba göstermektedirler. Bu, ilkel 

dinlere ait Göbeklitepe yapılarından Budist tapınaklarına, Musevi sinagoglarından 

(Havra), Hristiyan kiliselerine ve Ġslam camilerine kadar böyle devam etmektedir.  Bu 

düĢünceden hareketle dini yapılar her dönemde saraylar dâhil tüm mimari eserleri ölçü 

bakımından aĢarak anıtsal bir özelliğe eriĢmektedir.  

Bu kapsamda incelendiğinde Endonezya‟daki Brobudur Budist Tapınağı, 

Edirne‟de Avrupa‟nın en büyük Sinagogu olan “Büyük Sinagog ‟da, Almanya‟nın Ulm 

Ģehrindeki Hristiyanlara ait Ulm Katedrali, Vatikan‟daki Aziz Petrus Bazilikası, 

kusursuz gotik mimarisiyle Köln Katedrali, Müslümanlara ait Mescid-Harem (Kâbe), 

Mescid-i Nebevi, Ġsfahan Ġmam Camii, Ġstanbul Süleymaniye Camii ve Edirne Selimiye 

Camii Tanrı‟nın yüceliğine yaraĢır büyüklükte ve yükseklikte inĢa edilmektedir. 

Kutsal mekânlar sadece görsel bir ifade olmamakla birlikte inançlarına yönelik 

bir anlam taĢımaktadır. Bu nedenle mekânda yer alan semboller ve figürlerin 

yönelmenin dinî eylemini oluĢturarak insan hayatını dünyada ki yerini temel olarak 

sağlamıĢ olmaktadır. Ġnsanoğluna ait bir mekânı doğru bir tarzda ortaya çıkararak 

yöneltmek insanı kutsala ulaĢtıran dinî bir eylem haline gelmektedir.
334

 

Meskûn bir alan, kutsalı daha anlaĢılabilir hale gelmesini sağlamaktadır. 

Ġnsanların yaĢadığı mekânlar kutsala göre belirlemektedir. „Ġnsanların kendisine 

                                            

334 Ahmet Güç, “Dinlerde Kıble AnlayıĢı”, Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Cilt: 11, Sayı:2, ss. 1-30, 2002: 2 
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yöneldiği kutsalın tezahürleri ile birlikte tanımlanmaktadır. Yönelme bir varlığı 

kendisinden baĢka bir gerçeklikle birleĢtirilmesiyle bütün hakikatlerin bir arada 

oluĢturacağı bir alan meydana‟ getirmektedir. 
335

 

Ġnsanoğlu tarafından keĢfedilen bu mekânlar Kutsallığın verdiği gücü kullanmak 

için Tanrıya atfedilmektedir. Tanrı, insanoğlu tarafından inanç gücüne ve kutsallığına 

inanmaları nedeniyle bu doğrultuda Kutsal mekânlar Tanrısal iĢaretle belirlenir ve 

Tanrıya emanet edilmektedir. Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlıkta yön kavramı 

inancına ve gelenek/görenek yaĢam stillerine göre Ģekillenmektedir ve ibadet ettikleri 

mekânda Tanrıyla iletiĢime geçmek için kendilerine bir yön belirlemektedir. 
336

 

 “Aynı şekilde Süleyman mabedinin planının da, Tanrı tarafından bildirildiği 

anlatılmaktadır.”
 337

 

 “Kutsal mekânların Doğu-Batı, Kuzey-Güney ana yönlerle, Dünyanın her 

alanında insanların kendilerine yönelmeleri ve kendileri de bir „yön‟ 

belirlenmektedir.”
338

 

 “Yön” ve bir kutsal mekâna yönelme anlayışı dinî literatürde “kıble” terimiyle 

karşılanmıştır. Bu husus, en açık ifadesini “Herkesin yöneldiği bir kıblesi 

vardır...” 
339

 

Yukarıda belirtildiği gibi kıble, “yön” anlamına sahip olup insanın bulunduğu 

mekân üzerinde herhangi bir tarafa yönelmesi açısından kullanılan bir açıdır. 
340

  

Üç büyük dinde ibadet mekânlarında yönelim biçimi farklılık göstermektedir. 

“Hristiyan kilise binalarındaki yön geleneği, kökenlerini Yahudi sinagoglarının 

Kudüs‟teki Mabed‟e doğru coğrafî olarak yönlendirilişinden ziyade, Greko-Romen 

mabedlerinin doğuya doğru kozmik yönlendirilişinde bulur.” 

Ġslamiyet‟te ise kıble: 

                                            

335 Güç, a.g.e., 2. 
336 Kurt ve Göler, a.g.e., 1116. 
337 Kurt ve Göler, a.g.e., 1116. 
338 Güç, a.g.e., 2. 
339 Güç, a.g.e., 3. 
340 Güç, a.g.e., 3. 
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 “İslam‟daki geleneksel anlamıyla kıble, namazda dönülen mukabil mekân 

açısını belirlemek, Müslümanların kendisine doğru namaz kıldıkları yön, mescidin 

kıblesi gibi anlamlara gelmektedir.” 
341

 

“Yahudiler, Kudüs‟e yönelmenin daha evla olduğunu; Nebilerin vatanı olduğu 

için Allah‟ın orayı şereflendirdiğini ve yücelttiğini düşünmektedir. Bu âyetle 

Allah, onların bu şekildeki düşüncelerini reddetmiştir. Ayetle, kıblenin belirli bir 

yönde olması, Allah‟ın sadece o yönde olduğu anlamına gelmemektedir. Nereye 

dönülürse dönülsün Allah‟ın zatı oradadır; zamandan mekândan münezzehtir 

(Bakara, 2/115) denilmek istenmiştir.”  “Doğu da Allah‟ındır batı da. Nereye 

dönerseniz Allah‟ın zati oradadır. Şüphesiz Allahın (zat ve sıfatlarında) 

sınırsızdır, çok bilgilidir”.
342

 

Yahudilikte kıble açısından değer arz eden Ģehir Kudüs‟tür. Yahudi tepelerinde 

kurulan Ġsrail devleti olarak kabul edilen Kudüs, Kral Davud tarafından Yebusiler‟ den 

alındıktan (II. Samuel, 24/16-25)  “Ve melek Yeruşalimi helak etmek için ona doğru 

elini uzatınca, RAB mücazattan nadim olup kavmı helak eden meleğe: Yeter şimdi elini 

çek, dedi. Ve Rabbin meleği Yebusi Aravnanın harman yanında bulunuyordu”.) ve 

“daha sonra oğlu Süleyman tarafından M.Ö. 950‟lerde Beyt-i Makdis‟in inşa 

edilişinden sonra İsrail dininin de merkezi olmaktadır. Huzur sembolü düşünülen Ahid 

Sandığı‟nın, Mabed‟in en kutsal mekânında” varoluĢu bir kutsallık oluĢturmuĢtur. 

Kudüs‟e Yahudiler ve Hristiyanlar kutsal bir Ģehir olarak görmekte fakat 

aralarında ortak bir kıble anlayıĢı olmamaktadır.
343

  

„Yahudiler Beyt-i Makdis‟in inĢasından sonra Kudüs‟e dönerek dua ve ibadet 

yapmaya baĢlamaktadır. Beyt-i Makdis‟in yıkılıĢından sonra inĢa edilen sinagogların 

yönü de Kudüs‟e doğru ilerlemektedir. Sinagogların, rulo halinde el yazması Tevrat 

tomarlarının saklandığı “Aron ha-KodeĢ” adı verilen ve Ġslam‟daki mihraba tekabül 

eden bölmeleri de Kudüs‟e yönelik olarak‟ yapılmaktadır. Yahudilikte, evde veya 

sinagoglarda, ibadet esnasında Kudüs‟e yön verilmektedir. Bu kelime “mizrah (doğu 

                                            

341 Güç, a.g.e., 3. 
342 Güç, a.g.e., 15. 
343 Güç, a.g.e., 4. 
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yönü)” denilmektedir. “Yahudiler dua ve ibadetlerinde Kudüs‟e yönelseler de, „doğu 

yönü‟ ile de ilişkilerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.” 
344

 

Bu kapsamda bakıldığında yön konusunda üç büyük din ve Göbekklitepe 

arasında Ģöyle bir bağlantı olabilir: Göbeklitepede‟ki dairesel planlı tapınaklarında belli 

bir yöne yönelmenin olmadığı, bugün Müslümanların Kâbe etrafında dönmesi, 

Alevilerin Semah yapması ve Mevlevilerin dönmesi gibi dönerek bir ritüelin 

uygulandığı düĢünülebilir.  Bu nedenle Göbeklitepe‟ nin dairesel stili yön belirlenmenin 

aksine ritüellerin belirli düzende olmasını sağlamak ve insanoğlunun toplanma alanı 

için bir düzen kavramı olmaktadır. Dikili taĢlardan inĢa edilen dairesel yapıların avcı-

toplayıcı olan insanoğlunun ibadet ettikleri, inançlarını bütünleĢtirdiği, “tanrı ve 

tanrıçaların yaşadığı kutsal alanlar olarak gördükleri” bir mabet olduğu düĢünülebilir. 

“Eski Ahid‟de doğu, “mizrah-semes (gün doğusu, doğu yönü)” (Sayılar, 21/11; 

Hâkimler, 11/18) veya “mizrah (doğu)” (Yeşu, 4/19) ya da bir defaya mahsus 

olmak üzere sadece “mosâ (yükselmek)” (Mezmurlar, 75/6) gibi ifadelerle 

açıklanan bir yöndür. Aynı kullanıma Yeni Ahid‟de “anatole (doğu)” şeklinde 

rastlanmaktadır (Matta, 2/1). Şüphesiz güneş-ay gibi ışık veren cisimlerin 

doğuşu, eski insanlara yön tayininde yardımcı olmuştur. Böylece “ön” anlamına 

gelen “gedem” veya biraz kök değişikliğiyle “gdm”, Doğu‟yu tanımlamak için 

sık sık kullanılmıştır.” 
345

 

Bizans Ġmparatorluğu döneminde Kudüs Hristiyanların himayesinde ve kutsal 

olmasına rağmen, Hristiyanlar kiliselerini, doğu tarafına oluĢturdukları çıkıntı veya 

altarla (sunak) birlikte açısını Doğuya dönük yapmaktadır. “Doğu Yönü” veya “Doğuya 

Yönelme” gibi anlamlar barındıran “Orientation” kelimesi de, “Doğu” anlamına gelen 

“Orient” ten gelmektedir. Aslında Doğu, pusula yönü kabul edilen fakat herhangi bir 

kutsal mekânın yönü olmadığı için yönelme veya yön de herhangi bir pusula ile 

iliĢkilendirilmek istenmektedir.
346

 

Doğanın var ettiği güneĢ gece yok olduktan „sonra tekrar Doğudan zuhur 

ettiğinden, ibadet esnasında Doğuya yönelmek eski putperestlerin bir sistemi kabul 

                                            

344 Güç, a.g.e., 5. 
345 Güç, a.g.e., 5. 
346 Güç, a.g.e., 6. 
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edilen bu ritüel ilk Hristiyanlar tarafından da benimsenmiĢtir. Sebebiyeti Doğruluk 

GüneĢi Ġsa Mesih Doğuda, Beytlehem‟de doğmaktadır‟. (Matta,2/1) İsa'nın Kral 

Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde doğmasından sonra bazı 

yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler: “Yahudiler'in Kralı olarak 

doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük
 
ve O'na tapınmaya geldik.”

347
 

“Ayrıca, İsa‟nın doğumu üzerine gelen müneccimler de doğudan geldiği gibi, 

onun doğumuna işaret eden yıldızları da doğuda görmüşlerdi. (Matta, 2/1-2)Bir 

diğer açıdan Hz. İsa (a.s) Mesih‟in doğum yeri Beytlehem, Kudüs‟ün 56 mil 

güneyinde bir köy olup İsa‟nın doğumu anısına orada bir manastır içerisinde 

„Doğuş Kilisesi‟ inşa edilmiştir.”
348

 

Hz. Ġsa‟nın (a.s) „geleneksel doğuĢ yeri olan mağarayı içine alan bu kilise‟, 

Hristiyanlıktaki en eski kilise olmaktadır. Kilisenin iç mekânında „Romalı veya Latin, 

Yunan veya Doğu Ortodoks ve Ermeni kiliselerine mensup Hristiyanların kullanımına 

tahsis edilmiĢ bölümler‟ yer almaktadır. 

Hristiyan kilise yapılarında “yön” geleneği, kökenlerini Yahudi sinagoglarının 

“Kudüs Mabedine doğru” Ģeklindeki coğrafî yönlendiriliĢinden ve Greko-Romen 

mabetlerinin “Doğuya doğru” ifadesindeki evrensel yönlendiriliĢinden almaktadır. 
349

 

„Nâdir istisnalarıyla‟ ve yer kısıtlamaları nedeniyle ilk Hristiyan kiliseleri bir 

Doğu-Batı ekseni üzerine yönlendirilmiĢ olmakla birlikte eski kiliseler ve dördüncü 

yüzyılın büyük Konstantin bazilikaları, giriĢ alanları Doğuda olmak üzere, genellikle 

Batıyı gösterecek tarzda inĢa edilmiĢlerdir. BeĢinci yüzyılla birlikte bu düzenleme, giriĢ 

cephesi Batıda ve ayrıca kilisede yarım daire Ģeklindeki çıkıntılı bölüm (Apsis) Doğuda 

yer alarak aksi bir plana yer verilmiĢtir.
350

 

Göbeklitepe yapıları dairesel planda inĢa edildiğinden ve ayrıca Hristiyan 

kiliselerindeki apsis ve Müslüman camilerindeki mihrap benzeri ögeleri 

                                            

347 Güç, a.g.e., 6. 
348 Güç, a.g.e., 6. 
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barındırmadığından Göbeklitepe‟de herhangi bir yöne yönelerek ibadet edilmediği 

anlaĢılmaktadır. Göbeklitepe‟nin daire yapılarının ortasında yer alan ve stilize insanı 

sembolize den T biçimli iki büyük dikilitaĢın (totem) çevresinde dönülerek bir ritüel 

yapıldığı,  bu yapılarda tek bir yöne yönelmenin söz konusu olmadığı düĢünülmektedir.  

Göbeklitepe tapınaklarının çevresi taĢ duvarla çevrilmektedir. “Kutsalın tezahür 

ettiği mekânlar olan tapınakların, taştan yapılan daire, çit veya duvar ile çevrilmesi en 

eski dönemlerde uygulanan” bir stil olmaktadır. Bu sebeple kutsal mekân, 

belirlenmekte ve sınırları çizilmekte olup hem de bu alan kutsal olmayan insanoğlundan 

ve diğer unsurlardan korunmaktadır. Kutsal mekâna girmek isteyen insanoğlunun 

“kutsalı tecrübe etmeden önce bir dizi hazırlıklar yapması gerekmektedir, aksi durumda 

kutsal bölgeye girmek tehlikeli olabilmektedir.”
351

 

Göbeklitepede olduğu gibi “birçok kültürde tapınağa/kutsal mekâna girilmeden 

önce uyulması gereken bazı kurallar” bulunmaktadır. 

Ġlkel dönemin mimari mekân yansıması olan daire formu stiller ve mabetin 

çevresinin belirli iĢlevi olan araçlarla kapatılarak bir toplanma alanı yaratılmaktadır. 

Cami, kilise ve sinagog gibi dini yapıların inĢasında Göbeklitepenin etkisi 

bulunmaktadır. Ġbadet mekânların iç mekânında yer alan objeler ve semboller 

Göbeklitepe döneminde dikili taĢlar üzerine oluĢturulan hayvan figürlerinin benzeri 

durumlarla döneme ait sanatsallıkla ilerlenmekte olup tamamlanmaktadır.  Göbeklitepe 

kutsallığın baĢlangıcı olmakla birlikte ilerleyen dönemlerde diğer ibadet mekânlarında 

ritüelleri değiĢerek görmemizi sağlamaktadır.  Ġbadet mekânların dıĢ alanında ise dini 

yapıya ve inanca göre nesneler bulunmaktadır. 

Örneğin, Kur‟an-ı Kerim‟de kutsal topraklara girerken Hz. Musa‟nın (a.s) 

hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ‟dasın”16 denilerek 

uyarıldığından söz edilir. Bu uyarı çıkış kitabında “Buraya yaklaşma, 

ayaklarından ayakkabılarını çıkart; çünkü durduğun yer kutsal bir topraktır.” 

biçiminde geçmektedir.
352
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“Göbeklitepe tapınakları sonsuzluğu, bütünlüğü ve evreni simgeleyen daire 

formunda inşa edilmiştir ve tapınak alanındaki kaya yüzeylerinde çok sayıda 

daire sembolü yer almaktadır. Daire biçiminde tapınak formlarını 

Göbeklitepe‟den sonra inşa edilmiş birçok tapınakta da görmek mümkün 

olmaktadır. Örneğin, Britanya‟da dairesel veya dörtgen biçiminde Kelt-Roma 

tapınaklarının bulunduğu bilinmektedir. Kırk büyük taş sütunun kutsal kabul 

edilen bir dairenin üzerinde sıralanmasından oluşan İngiltere‟deki Stonehenge 

yapısı, Göbeklitepe‟ye en çok benzetilen yapılardan biri olmaktadır. 

Hindistan‟da, Khasiler kabilesine ait büyük dikme taşlarla çevrili dairesel kült 

yapılarına rastlanmaktadır. İskoçya‟nın kuzeydoğusundaki Aberdeen kentinde 

bulunan ve yaklaşık MÖ 3000 yıllarına ait olduğu düşünülen Neolitik dönem taş 

çember yapısından yaklaşık olarak yüz tane bulunmaktadır.” 
353

 

“Ortalama yirmi metre çapındaki bu daireler, iki tanesi diğerlerine göre daha 

uzun olan dikili taşlar ile çevrilidir.  Örneklerini çoğaltabileceğimiz dikili 

taşlardan oluşan çemberimsi tapınaklar ve anıtların, tarihi boyunca birçok 

uygarlıkta görülmesinin nedeni arkaik insanın inanç ve düşünce dünyasında 

yatmaktadır. Arkaik insan, tapınakların ve kentlerin semavi bir prototipinin var 

olduğuna inanmaktadır. Antik Yunan‟da Platon‟un tanımladığı ideal kentin ve 

Hindistan‟da kraliyet kentlerinin semavi bir ilk örneğinin (arketipinin) varlığına 

inanılırdı. Tevrat‟ta Tanrı, Musa‟ya kendisi için bir mihrap yapmasını söyler” 

ve bu mihrabın planını göstermektedir.  
354

 

Göbeklitepe döneminin ilerleyen zamanlarında oluĢan yapılar için bir takım 

örnekler teĢkil etmektedir. Bu örnekler birebir aynı olmamakla birlikte sembol 

niteliğinde incelendiğinde arasında bir takım bağlar içeriyor olabilir. Bu bağlardan bir 

tanesi kubbe sembolü olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Eski döneme ait Ġslam‟ın ilk yapı mescidi kubbesiz olarak bilinmektedir. Allah 

her yerdedir ve mekândan münezzehtir. Allah‟ı anmak için herhangi bir mekâna veya 

kutsal mekânların öğesi olan kubbeye gerek duyulmamaktadır. Hz. Muhammet (s.a.v.) 

döneminde ibadet için sade bir yapı inĢa edilmiĢtir. Fakat zamanla cami tipolojisi 

değiĢmekte ve kubbe caminin bir birimi haline gelmektedir. Ġlerleyen zamanlarda 

“kubbesi ve minaresi olan, değişmez bir cami tipolojisinin var. Bununla birlikte cami 
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mimarisinin tarihsel gelişimi içinde kubbe ya da minarenin bir zorunluluk olmadığı” 

görülmektedir.
355

  

“12. ve 13. yüzyıllarda, Selçuklu Dönemi camilerinin dört eyvanlı planları, 

kubbeli dua mekânları ve kümbetleri var olmaktadır. Erken Osmanlı Dönemi 

camilerinde Batı Anadolu Beylikleri ve Selçuklu mimarisinden etkilenmektedir. 

Yapıların özelliği ise dış mekândan içerdeki strüktürel düzenin 

algılanmamasıdır. Yıldırım Bayezid (1389-1402) döneminden itibaren Osmanlı 

mimarlığında Selçuklu ve Beylikler Dönemi mimarlığı yerine, özgün üslup 

anlayışına başlanmaktadır. Bursa Ulu Camisi‟nde (1396-1399) çok sütunu olan 

Arap cami modelinin mekân kurgusu uygulanmakla birlikte, yapının üst örtüsü 

20 küçük kubbeden meydana gelmektedir. Edirne Üç Şerefeli Camisi‟nde bölücü 

etkiye sahip taşıyıcılar yerine, iki ayaküstüne oturtulan merkezi kubbe ve 

kubbenin yanında ikişer tane küçük kubbe uygulanmaktadır.  Selçuklu 

Dönemi‟nden itibaren cami mimarisinde kubbe kullanılması ile temsil ettiği 

yapısal ve sembolik etkiden yararlanılmaktadır.  Kubbe yapıları incelendiğinde 

biri Sasani, diğeri Akdeniz olmak üzere iki kubbe geleneği yer almaktadır. 

Sasani geleneği İran‟da, Akdeniz geleneği Osmanlı coğrafyasında etkisini 

göstermektedir. Cami mimarisinin strüktürel gelişiminde, mümkün olduğu kadar 

sütunları olmayan bir ibadet mekânı elde edilmesi için çaba sarf 

edilmektedir.”
356

  

Göbeklitepede ki T biçimdeki sütunlarda boyut itibariyle biçim olarak 

benzemese de yönelim/kutsala yönelim ve ilahi olana eriĢmek için daha yüksek inĢa 

edilmiĢ olabilir. Bu iki form arasında böyle bir benzerlik gözetilebilir.  

 Bütün Mimar Sinan camileri gibi, galeri yükseklikleri caminin soyut 

boyutlarıyla değil, insan boyutlarıyla orantılıdır. Bu tutum her zaman özgün bir mimari 

tavır olarak karĢımıza çıkmaktadır. Alçak galeriler cami içine insan boyutunu getirerek 

kubbeli örtünün insana göre boyutsal görkeminin olağanüstü bir etkiyle algılanmasını 

sağlamaktadır. 
357

 

“Göbeklitepe‟nin en dikkat çeken yapısı, yekpare taştan yapılmış ve üzerinde 

kabartma tekniğiyle işlenmiş hayvan figürlerinin ve soyut sembollerin 
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bulunduğu T biçimindeki dikili taşlardır.” KeĢiflerde iki yüzden fazla dikili taĢın 

varlığı tespit edilmektedir.
358

 

Ġlkel dönem olarak düĢündüğümüz Göbeklitepede ise yaĢam sürdüren 

insanoğluT biçimli dikili taĢlar ile yarattığı oval bir mekân mimarisi bulunmaktadır. Bu 

mimaride bulunan sembollerin yer aldığı ve boyutları farklılık gösteren T dikili taĢlar 

camide ki kubbe ile benzerlik gösterebilir. Kubbe biçim olarak Göbeklitepede var olan 

mimari ve dini iç mimari öğelerden form olarak birbirine benzememesine rağmen 

sembol ve anlam olarak birtakım benzerlikler gösteriyor olabilir. Bunların baĢında T 

biçimindeki taĢ gelmektedir. T biçimindeki taĢ ile kubbe kutsallığı ve tanrıya yakınlığı 

simgelemektedir. Tanrıya veya yüce olan varlığa doğru yakınlık yanındaki diğer 

yapılara nazaran daha yüksekte inĢa edilerek ifade edilmiĢ olabilir. Kubbe caminin 

minareden sonra en yüksek öğesi olarak bilinmektedir. Camide, kubbeyi boyut olarak 

geçen sadece minare vardır fakat kubbe dairesel yapı formu bakımından kutsallığı ve 

göğe yakınlığı simgelemektedir.  

T biçimindeki dikilitaĢların dairesel yapısı camide bulunan yukarıda bahsedilen 

galeri boĢluğu ile benzerlik gösteriyor olabilir. Kubbe ve minare gibi Ġslam dininde 

kutsalı ifade edilen semboller Göbeklitepede T biçimli dikilitaĢlar ile benzeĢtiği veya 

sembol olarak aynı Ģeyi ifade ettiği söylenebilir. 
359

 

Hz. Muhammet (s.a.v) döneminde ilk ibadet mekânı dört duvardan oluĢan bir 

alandı ve kubbe olarak nitelendirdiğimiz bir sembol bulunmamaktadır.  

“Selçuklu Dönemi‟nden itibaren cami mimarisinde kubbe kullanılması ile temsil 

ettiği yapısal ve sembolik etkiden yararlanılmıştır. Osmanlı mimarisinde ise 

kubbe kullanımı, klasik döneme kadar yapıyı zenginleştiren bir kutsal ifade 

olmakla birlikte kullanımı sınırlı kalmıştır. Külliyelerdeki yapıların 

biçimlenmesinde, binalarda ayırt edici bir öğe olarak kubbenin kullanılması 

etkili olmanın yanı sıra Darüşşifa, hamam, kervansaray, imaret gibi toplanma 

alanlarında kubbeler dikdörtgen şeklinde bir taban üzerinde yan yana 
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yerleştirilmektedir. Kubbeler avlu ve açık alanların yakınında daha sık 

tekrarlanmaktadır.” 
360

 

Kutsal sayılan dini sembollerin ardından Göbeklitepede inancın ve gücün anlam 

taĢıdığı T biçimli dikilitaĢlar ve hayvan figürleri yer almaktadır.  

Göbeklitepe yapılarının tapınak oldukları düĢünüldüğünde buradaki inanç 

sistemin ne olduğu sorusu akla gelmektedir. Yapılardaki hayvan betimlemelerinin 

çoğunlukta olduğu dikkate alındığında buradaki inancın, bu hayvanların bir ruha sahip 

olduklarına inanan, bunlara tapınan ve ilkel insanların ilk inançlarından olan Animizm‟e 

dayandığını söylemek mümkündür. Ayrıca, yapıların ortasında yer alan ve 

çevredekilerden daha büyük olan iki dikili taĢın tanrısal güce sahip ve önemli insanları 

temsil eden birer totem olduğunu kabul edilirse Göbeklitepelilerin “Totemizm” 

inancında oldukları da söylenilebilir. Ayrıca, ortadaki iki dikili taĢın diğerlerine nazaran 

daha yüksek yapılmıĢ olmasını ise tıpkı kilise ve camilerde olduğu gibi Göktanrı‟ya 

ulaĢma fikrinde arayabiliriz. Boğa/Öküz baĢı (Bukranion), tilki ve yılanlar tehlikeleri 

kovucu bekçi semboller olarak görülebilir.  Aslan, domuz gibi saldırgan hayvanların ise 

insanları kötülüklerden korumak amacıyla yapıldığı düĢünülebilir. Tüm bunların dıĢında 

bu hayvanlardan korkan insanların onlara saygı olarak bu betimlemeleri yaptıkları da 

söylenilebilir.  

Böylece, Göbeklitepe‟deki kutsal olduğuna inanılan tüm bu hayvan resimlerini 

ve heykellerini tıpkı Hristiyanların ibadet mekânı olan kiliselerin mozaik, fresk ve 

ikonalarındaki kutsal kiĢilerin, camilerin duvarlarını süsleyen hat eseri kutsal ayetlerin 

benzeri olarak görmek, bu geleneğin yani dini yapıları kutsallarla süslemenin 12.000 yıl 

öncesinden geldiğini söylemek mümkün olabilir. 

Genel bir bakıĢ ile „Hristiyanlığın Doğu Ortodoksluk mezhebinde dini tasvir 

olarak ikona/ikon kavramı, Doğu Ortodoks kiliselerinde yer alan Hz. Ġsa, Hz. Meryem, 

azizler ve Ģehitlerin resmedildiği kutsal nitelik ile atfedilen dini tasvirler ve ikona Doğu 

Ortodoks dünyasındaki taĢınabilir ahĢap panolar üzerine yapılan dini konulu tasvirler 
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olmaktadır. Köken olarak incelendiğinde, Grekçe “eikon” fiilinden ortaya çıkan ikona 

kavramı, “benzemek, benzetmek” anlamını ifade etmektedir. Ġkona Tevrat‟ta bulunan 

“tselem” kelimesi ile benzerlik ifade etmekte olup “temsil edilmek istenen Ģeyle aynı 

değerde olmak” manasına‟ gelmektedir.
361

  

„Ġkonalar, genellikle Ortodoks mezhebine mensup Doğu Hristiyanları tarafından 

ibadet için yapılan kutsal kabul edilen tasvirlerdir. Kutsal kitaplarda bulunan olaylar, 

ikonalarda resmedilerek tasvir edilmektedir. Ayrıca ikonalarla birlikte, azizlik 

mertebesine ulaĢmıĢ kutsal insanların gelecek nesillere aktarılması da hedeflenmektedir. 

Ġkonalar Hristiyanlık tarihinde oldukça eski bir tasvir Ģeklidir. Bazı kaynaklarda “tasvir, 

portre”, bazılarında “aslına benzeyen”, bazı kaynaklarda da “sadece simge, resim” 

olarak belirtilen ikona kavramının anlamı ile ilgili farklı görüĢler belirtilmektedir. Genel 

anlamıyla literatürde ikonalar, dini anlamlara sahip olan simgesel resimler söylendiği 

bazen de farklı anlamlarında olduğu‟ görülmektedir.
362

  

Ġkona kavramı bazı kaynaklarda “bire bir imge” olarak yer verilirken bazılarında 

ise Ortodoks kilisesiyle iliĢkilendirilmiĢ veya “dünyanın her yerinde Ġncillerdeki 

öykülerle bağlantılı bir sahne veya kiĢinin betimlendiği herhangi bir resimsel ifadeyi” 

tanımlamak için kullanılmaktadır. Ġkonaların yapımında “tahta, kumaĢ, bakır, taĢ, 

mermer, mine, fildiĢi, teneke, boynuz hatta hayvanların yassı kafatası kemikleri” gibi 

birçok malzemenin kullanıldığı görülmektedir.
363

  

Ġkonalar, çoğunlukla “kilise duvarlarındaki fresk ve mozaiklerde, manastır, 

saray, aziz türbeleri, okul, dükkân, askeri kışlalar, evler, İncil ve bazı dini 

kitapların kapaklarında, haçlarda, kıyafetlerde ve başka alanlarda da 

kullanılmaktadır. Çünkü “ikonalar her ne kadar İsa‟yı, Kelimeyi, Tanrı‟nın 

Oğlu ‟nu ve Tanrı anası Meryem‟i tasvir etse de güçlü bir şekilde inancı ve 

tecessüde (ilahi kelamın beden alması) şehadeti temsil etmektedir. Çünkü ikona, 

fiziksel sınırların ötesinde daha yüce olanı gösteren bir semboldür. Tanrı‟nın bir 

yansıması olan “kutsal objeler” olarak söylenmektedir”. 
364
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“T biçimindeki dikili taşların üzerinde, kabartma tekniği ile yapılmış olan H 

biçiminde ve bunun 90 derece çevrilmiş şekli, yatay ve dikey pozisyonda yarım 

ay, daire ve sepet biçiminde soyut semboller bulunmaktadır.” Soyut sembollerin 

kutsal semboller olduğu düĢünülmektedir. “H biçimindeki soyut sembollerin 

anlamı tam olarak çözülememiştir. Yarım ay ve daire sembolleri ise Güneş ve Ay 

olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca kazı alanında ki kaya yüzeylerinde çok sayıda 

daire sembolü” bulunmaktadır. 
365

 

“D tapınağı merkezindeki dikili taşların üzerinde ay hilal biçiminde, güneş ise 

ortasında bir oyuk ile tasvir edilmektedir. Sembollerin Mezopotamya‟da tanrı 

tasvirlerinde sık sık kullanıldığı görülmektedir.” 
366

 

ĠnanıĢlara göre kutsallığı simgeleyen ikonalar mucizevi niteliğe sahip 

olmaktadır. Ġkonalar döneminde var olan insanoğlunun din anlayıĢını simgeleyen inanıĢ 

biçimini yansıtan birer sembol olmaktadır. Ġncil, Hz. Ġsa ve Hz. Meryem tasvirleri ana 

ikonalar kabul edilmektedir. Hale, daire biçiminde oluĢan ve ikonalarda baĢlarının 

arkasında yer alan bazen de haç ile bütünlük sağlayarak kutsallığı yansıtan bir sembol 

olmaktadır. Göbeklitepenin dairesel bir biçimde oluĢumu sonra ki inançlarda kutsal 

imgelerin formlarına öncelik etmiĢ olabilir. Ġkonada yer alan kutsal kiĢilerin baĢında yer 

alan daire biçiminde Hale sembolü yer almaktadır. Ġnsanoğlu ibadet etme ritüelinde 

kutsallığı kabul edilen ikonalar ve inancın bütünleĢmesi ile sembolün anlam gücüne 

inanarak amacı kutsallığa ulaĢmaktadır. Ġkonaların ilahi lütufla olduğuna inanılmaktadır 

ve dinler açısından önemli değere sahip olmaktadır. 

Dinler Tarihçisi Mircea Eliade‟ye göre “arkaik dinsel düşünce, tarihin bazı 

dönemlerinde belirli koşullar altında tahminlerin ötesinde bir gelişme ve 

derinleşme gösterebilmektedir. Yüksek bir bilinç düzeyinin göstergesi olan soyut 

sembollerin Göbeklitepe‟de kullanılmış olması, dönemin insanının sahip olduğu 

bilinç düzeyini ve düşünce derinliğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu 

soyut semboller ve hayvan figürlerinin tanrıların sembolü, tanrıların kutsal 

hayvanı, öteki dünyanın tasviri veya o dönem insanının anlatmaya çalıştığı 

mitolojik hikâyeler olduğu düşünülmektedir. Her durumda bu semboller ve 

hayvan figürleri, avcı-toplayıcı toplulukların yüksek bilinç düzeyine ve derin bir 

dünya görüşüne sahip olduğu görüşünü güçlendirmektedir.”
367  
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T biçimindeki dikili taĢların üzerinde el ve kol tasvirlerinin bulunması ve birçok 

yönden insana benzer biçim olgusu yaratması ve taĢtan yapılmıĢ olduğunu 

kanıtlamaktadır. Yüzleri belirtilmemiĢ insan biçimindeki bu dikili taĢ sembollerinin ne 

anlatıldığı bilinmemektedir. Dikili taĢların tanrıları, ataları veya ruhları sembolize ettiği 

yönünde düĢünceler varsayılmasına rağmen mekân tapınak olması nedeniyle taĢların 

tanrıları sembolize ettiği inancı düĢünülmektedir.
368

 

“Göbeklitepe‟den en az 5000 yıl sonra ortaya çıkan Anadolu ve Mezopotamya 

uygarlıklarının dinsel inanışları ve tapınak kültü ile Göbeklitepe arasında bir 

benzerlik bulunmaktadır. Bu uygarlıkların dinsel inanışlarına baktığımızda, 

tanrıları temsil eden heykellerin ve bu heykellerin muhafaza edildiği 

tapınakların öne çıktığı anlaşılmaktadır.” 
369

 

Hristiyanlar için kutsal niteliklere sahip olan ikonalar insanlar ile bütünlük 

oluĢturmaktadır. Bu duruma göre ikonalar, insanlara “dini figüre ulaşımını sağlayan 

manevi bir kapı durumunu göstermektedir. Bu kapı ile Hristiyanlıkta kutsal sayılan Hz. 

İsa (a.s) ve Hz. Meryem (a.s) gibi kutsal kabul edilen insanların, diğer insanlar 

üzerinde ruhani güçlerini kullanabilmektedir. Litürjik rollerinin yanında, hem dekoratif, 

hem de pedagojik unsurları bulunan ikonaların ortak nitelikleri, kendini adamaya ve 

saygıya lâyık sonsuz olan bir alana pencere açmaktadır.” 
370

 

Ġkona anlayıĢının temelini inĢa ederek, Hristiyanlıkta  “azizler de ikonada vücut 

bulur” inanıĢı benimsenmiĢtir. Yunan felsefesinde temel bir kavram “mimisis” (taklit) 

Platoncular tarafından “prototipin taklidi olan her imge, benzerliği sebebiyle kutsal 

olandan bir parça taĢır” Ģeklinde yorumlanmaktadır ve sonucu olarak Ġsa'nın ikonasının 

ululanması, Ġsa'nın kendisinin ululanmasıdır” inanıĢı ortaya çıkmaktadır.
371

 

Ġbadet ikonları kendine ait litürjisi ve teolojisi olan ikonalardır. Ġkonalar kutsal 

Ģahısların tasvirleri yer almaktadır. Hz. Ġsa (a.s), Hz. Meryem (a.s) ve Vaftizci Aziz 
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Yahya ikonaları, Ortodoks kiliselerinin ikonastasisinde bir ibadet sembolü olarak büyük 

bir değere sahip olmaktadır. 
372

 

ĠnanıĢlarına göre “bu tür ikonalar, kökenleri itibariyle mucizevi nitelikte bir 

içerik barındırmakta ve içinde “acheiropoitei”, insan eliyle yapılmadığına 

inanılanlar ve Ortodoks inanışında ikonaların kutsal bir işleve sahip oldukları 

kabul edilmektedir.” 
373

 

Ġkonalar Kutsal Ruh ‟un olduğuna inanmaktadır. Bu anlamda Basileios‟un 

“Ġkona, tasvir ettiği kaynaktan doğar.” sözü ikonaların iĢlevlerini açıklamaktadır. “Doğu 

Ortodokslarında ibadet ikonalarında tasvir edilen en popüler Hz. Meryem (a.s) 

imgesidir. Bu kapsamda en sık tasvir edilen Hz. Meryem (a.s) ikonası, “Theotokos 

Hodegetria” Yol Gösteren Tanrı Annesi ikonasıdır. Hodegetria‟nın en erken dönem 

imgelerinden biri olan Akhiropiitos'un Aziz Lukas tarafından mucizevi bir şekilde tasvir 

edildiğine inanılmaktadır.”
374

 

“İkonalar ilk olarak Hristiyanlığın erken dönemlerine rastlamaktadır. İkona 

inanışının yasallaşması sonrası ikona sanatı yaygın duruma gelmektedir. 

Ortodokslarda aracılık işlevi gören ikonanın mucizevi güçleri olduğuna 

inanılırdı. Kilise, ikonaların resim işlevi görmesinden başka bir işleve sahip 

olmamasına rağmen, betimlenen figürlerle, gerçek kişileri karıştıran insanlar da 

bulunmaktaydı. Bu durumun ortaya çıkması, putperestliğin tekrar canlanacağı 

konusunda korkuların oluşmasına neden olmuştur.” 
375

 

Mısırlılar ise ölülerini mumyaladıktan sonra ölünün yaĢam süresinde yapılmıĢ 

bir maskesini mumyanın üzerine yerleĢtirmektedir amacı ise gelecek nesillere tanıtarak 

hatırasını canlı tutmaktır. Tahta üzerine yapılan bu portrelerin ilk Hristiyan ikonaları 

teĢkil ettiği kabul edilmektedir.
376

 

Ġkonalar inaksal ehemmiyeti taĢıyan dini temaları, betimleyici ve didaktik 

hedeflerle vurgu yaptıkları gibi, Hz. Ġsa (a.s), Hz. Meryem (a.s) ve diğer kutsal olarak 
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kabul edilen insanoğlunun suretlerini ibadet etmeye yönelme durumunu benimsemekte 

olup örf ve güçlü kurallara dayandırılarak yapılmaktadır.  
377

 

Ortodokslarda ikonalar gerçek ve önemli bir dinsel yansımanın konusu 

olmaktadır. Ġkona ruhani, simgesel ve inanan etkin bir iletiĢim kurmaktadır. Görünmez 

bir güce değil de Hz. Ġsa‟nın (a.s) bir imgesine ibadet etmek, kiĢinin Hz. Ġsa‟yla (a.s) 

daha ulaĢılır bir iletiĢim kurmasını sağlamakta ve Ġsa‟nın ilahi bir karakter olarak 

insanın yaĢam sürecindeki olgusunu ve ölümünü hissettirerek hayat biçimini örnek 

alması düĢünülmektedir. Bu nedenle insanoğlunun kendi yaĢamında ideal bir iyiliğe 

ulaĢmak için yenilenmiĢ bir kararlılık göstermesine kapı açmaktadır. 
378

 

Göbeklitepe, Mısır‟da Nil nehrinden baĢlayıp doğu Akdeniz kıyılarını içerisine 

alarak kuzeye doğru çıkan ve Antakya‟nın Amanos dağlarından doğuya dönüp 

güneydoğu Torosları, Urfa ve Harran‟ı içine aldıktan sonra Ġran‟ın Zagros dağlarından 

güneye inerek Basra Körfezi ile birleĢen, dünya kültür ve medeniyetinin beĢiği sayılan 

ve hilale benzediği için “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölgenin tepe noktasındaki 

Urfa‟da yer almaktadır.  
379

 

Göbeklitepe, “Bereketli hilal olarak gösterilen bölgenin yukarı Mezopotamya 

kesiminde yer alan, insanlık tarihinin bilinen en kadim ve mistik yerleşim yeridir ve 

ülkemizin güneydoğu bölgesinde bulunan Urfa ve Harran‟ı kapsamaktadır. Dinlerin ve 

mitlerin ortaya çıktığı önemli inanç merkezlerine sahip olan bu bölgede Sümer, Asur, 

Bâbil ve Keldânî devletleri gibi, birçok medeniyet kurulmuştur.” Arkeolojik kazılardan 

geçmiĢinin 12 bin yıl öncesine dayandığı anlaĢılan Göbeklitepe‟nin keĢfi dinler tarihi, 

mimarlık tarihi, heykel, taĢ kabartma ve resim sanatı tarihi açısından önemli bir değer 

olmaktadır. 
380

 

“Mezopotamya uygarlıklarında T biçimindeki dikili taşlara benzeyen tanrı 

sembolleri görülmektedir. Babillerin Kassite hanedanı dönemine ait 
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tapınakların içerisinde, kudurru olarak adlandırılan ve üzerine kutsal 

sembollerin işlendiği büyük ve sağlam taş yapılar bulunmaktadır. Siyah bazalt 

gibi sert ve dayanıklı taştan yapılan ve sadece Mezopotamya bölgesinde bulunan 

bu taşların üzerindeki tanrıların sembolleri ve isimleri yer almaktadır. Eski 

dönemde inanılan/tapınılan tanrıların ve onların sembollerinin günümüze kadar 

ulaşmasını sağlamaktadır günümüze kadar ulaşmıştır. Tanrıları sembolize eden 

işaretlerin, bu taşlara önem sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralandığı 

tahmin edilmektedir. MÖ 16. ve 12. yüzyıllar arasında yaygın olan kudurru 

taşlarının üzerinde, kral tarafından belirli kişilere verilen toprakların kayıtları 

tutulduğundan bu taşlar sınır taşı olarak da adlandırılmaktadır. Bunların bir 

kopyası toprak sahibine verilirken diğeri tapınakta tutulmaktadır. Bu taşlara 

tanrıların sembollerinin işlenmesiyle, hem tanrılar bu toprak bağışlama işlemine 

şahit tutulmuş hem de toprak sahibinin hakları korunmuş olmaktadır.”
381

 

Göbeklitepenin üç semavi din ile birlikte ġamanizm, Budizm, Hinduizm gibi 

diğer dinlerle çeĢitli bağlantıları olduğu düĢünülmektedir. Bu bağlantılar kati, 

kanıtlanabilir ve bilimsel olmamakla beraber bir takım benzerlikler ifade etmektedir. 

Yapılan bu çalıĢmada Göbeklitepe ile üç semavi dinin mabetlerindeki mimari öğeler ile 

belirli bağlantılar olduğuna dair birtakım ipuçları sunulmuĢtur. Bu çalıĢmanın bu 

ipuçları sayesinde diğer çalıĢmalara örnek teĢkil edebileceği düĢünülmektedir. 

Göbeklitepe‟de bulunan semboller bazı çalıĢmalarda gök bilimine, bazılarında yıldızlara 

ve bazılarında farklı alanlara dayandırılırken bu çalıĢmada da üç semavi dinin yapılarına 

kaynaklık etmesi ele alınmıĢtır. Bu üç büyük dinin ibadet mekânları ve Göbeklitepe 

arasındaki bağlantılar baĢlık altında detaylı olarak incelenmiĢ ve gerekçeleri ile 

sunulmuĢtur. 
382
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BÖLÜM 7. SONUÇ 

Göbeklitepede yaĢamını avcı ve toplayıcı olarak sürdürmeye çalıĢan homo 

sapiens, din ve inanç düĢüncesinden yoksun olduğu düĢünülen, çanak-çömlek 

yapmasını bilmeyen, tarımı ve yerleĢik hayatı henüz keĢfetmemiĢ insanoğlunun sanatı 

sembolik anlatıma taĢıyarak tapınaklar inĢa etmesi oldukça büyüleyici olmaktadır. 

Göbeklitepe tapınak olmanın ötesinde din ve inanç sisteminin gizemli kapısını 

aralamaktadır. Ġlkel dönemde yazılı kaynakların olmaması ve buluntuların sınırlı olması 

nedeniyle Neolitik dönemin erken evresine ait olan Göbeklitepe, bu dönemde yaĢamıĢ 

arkaik insanın düĢünce dünyasını bize anlatmaktadır. Mimari mekânda megalitik 

yapının arkaik insanın güçlü bir tanrı düĢüncesine sahip olduğunu ve ileri düzeyde bir 

dinî sembolizm kullandığını kanıtlamaktadır. Göbeklitepe inanç sistemi ve düĢünce 

dünyasının etkili olduğunu, aynı bölgede en az 5.000 yıl sonra ortaya çıkan Anadolu ve 

Mezopotamya uygarlıklarından anlamaktayız. Tapınak yapıları, taĢ sanatı, sembolizmler 

ve dinsel inanıĢların o dönemin yansıması olmaktadır. 12.000 yıl önce Göbeklitepe 

topraklarında yaĢayan insanoğlunun estetik anlayıĢı bu sebepten mimari olarak güzide 

eserler ortaya çıkmaktadır.  

Göbeklitepe mimarisinde toplamda 20 adet olan ve çapı 10 -30 metre arasında 

dairesel yapılardan meydana gelen bir tapınak olması yanı sıra T biçiminde dikilitaĢlar 

ile soyut sembol ve hayvan figürlerini bütünleĢtiren sanat taĢları oluĢturmaktadır. 

Dairesel yapının merkezinde iki adet ve çevresinde 10 ile 12 adet arasında T biçiminde 

yaklaĢık 200 tane dikili taĢ bulunmaktadır. Elde edilen çoğu kaynağın iĢaret ettiği 

haliyle; T biçimindeki dikili taĢlar Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının dinsel 

inanıĢları ve dikili taĢların tanrıları sembolize ettiği anlaĢılmaktadır. Göbeklitepe‟nin, 

tanrılar tarafından çevrelenen ve bu tanrıların oluĢturduğu mekânda yer alan tanrı ve 

tanrıça çiftinin oluĢturduğu tanrılar panteonunun kutsal alanı olduğu düĢünülmektedir. 

Ġnsanoğlunun genlerinde bulunan inanç ilkel dönemde tapınak yapmayı ilham etmiĢtir. 

Göbeklitepe üzerinde yapılan arkeolojik kazıların ilerlemesi ve onun hakkında daha 

fazla bilgiye ulaĢılması, onun bir ritüel merkezi olarak tapınak olduğunu göstermiĢtir. 

Göbeklitepe‟nin yapısal ve biçimsel özellikleri, bu yapının her Ģeyden önce bir tapınak 

olduğunu göstermektedir.  



 

149 

 

Ġlkel dinlerden bu yana insanlar yaĢamlarına olumsuz etkiler yapan yıldırım, sel 

gibi doğal afetlerin gökten geldiğini gördüklerinden bir bakıma Tanrı‟nın da gökte 

olduğuna inanmıĢlardır. Tüm bu doğa olaylarından korktukları için gökteki tanrıya 

yalvararak bu afetlerden korunmalarını istemiĢlerdir. Bu nedenle dini yapıların devasa 

kubbelerini gökyüzü üzerinde bir çadır gibi tasarlamıĢlar, yapılarını gökyüzüne doğru 

uzatarak Tanrı‟ya ulaĢmayı istemiĢlerdir. Gotik Mimari‟nin gökyüzüne uzayan dik 

formlu kilise yapılarını da bu düĢüncenin ürünü olarak görmek mümkündür.  

Göbeklitepe, Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık dinlerinin hepsinden önce 

var olan ilk inanıĢ biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu dinler gerek sembollerinde 

gerek mimari yapılarında Göbeklitepe ile bu çalıĢma Göbeklitepe ile bunların arasındaki 

benzerliği ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  

Bu çalıĢmada göze çarpan üç semavi din Hristiyanlık, Yahudilik ve 

Müslümanlık dinlerinin inançlarına göre Ģekillenen ibadet mekânlarında iĢlev 

farklılıkları bulunmaktadır. Ġnsanoğlunun inanıĢ biçimlerine göre değiĢkenlik gösteren 

mimari yapısı ve iç mekânı kutsal nitelendirilen semboller ile Ģekillenmekte olup 

tasvirler görünenden farklı anlam taĢımaktadır. Tanrı ile iletiĢim sağlamak için sembol 

olan ikona kavramı Hristiyanlıkta değerli olmaktadır fakat Yahudilik ve Müslümanlıkta 

önemi bulunmamaktadır. Ġlkel dönemde yaĢayan insanoğlunun yaĢam biçimi, inancı ve 

güç göstergesi olarak kutsal saydığı sembollerin birbirinden bağımsız olmasıdır.  

Göbeklitepe yapılarındaki dikili taĢlar üzerine iĢlenmiĢ olan çeĢitli hayvan 

tasvirlerinin kutsal olduğu düĢünüldüğünde bunların binlerce sene sonra ortaya çıkacak 

olan Hristiyan kiliselerindeki kutsal ikonaların, Müslüman camilerindeki kutsal ayetleri 

içeren hat eserlerinin öncüsü olduğu düĢünülebilir. 

Yukarıda da anlaĢılacağı üzerine bu çalıĢma Göbeklitepe‟nin mimari yapısının iç 

mimari yapısının tespiti üzerinden bir takım veriler elde ederek, Hristiyanlık, Yahudilik 

ve Müslümanlık üç büyük dinin ibadet mekânları arasında bağlantı kurmayı 

sağlamaktadır. Bu bağlantı kesinlik teĢkil etmeyip bir varsayım olmakla birlikte bilimsel 

bir takım verilere dayandırılarak bir sonraki çalıĢmalara ıĢık olması amacıyla 

tasarlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada Kubbe ve T biçiminde ki taĢlar, minare ve T 

biçimindeki taĢlar camideki galeriler ile Göbeklitepedeki dairesel biçimindeki düzen 
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arasında belirli oranlarda bir takım bağlantılar kurulmuĢtur. Bu bağlantılar sayesinde 

Ģekil ve biçim olarak Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık dini yapıları ile 

Göbeklitepe arasında bir bağlantı bulunmasa da sembol olarak birçok bağlantı 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. Özellikle kiliselerdeki ikonalar ile Göbeklitepedeki hayvan 

figürleri arasında kutsalı simgelemek açısından benzerlik tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın genel verilerinin yanısıra, Göbeklitepe üzerine gelecek zaman 

diliminde araĢtırma yapılabilecek; yapının oluĢturulma aĢamaları, taĢınması zor T 

biçimli taĢlar ve onları sır gibi kaplayan heykelimsi sembollerin yapıya göre oranlarının 

belirlenmesi, bölgedeki taĢların nasıl bulundukları, yerlerinden çıkarılmaları ve nasıl 

ayakta durabildikleri, yeni kazılmakta olan alanların sergilenmekte olanlarla 

bağlantıları, oluĢturulma zamanları vb. nitelikte yapının oluĢum amacı ile uygulanma 

tekniğini içeren konular ele alınabilir. Ayrıca  yine çalıĢmaya paralel olarak, 

Göbeklitepe tapınma merkezi ise alt baĢlıklarında ele alınan dini ritüellerin nasıl ve 

hangi mekanlarda gerçekleĢtirildiği de açıklanmasının beklenildiği konular arasındadır. 

Diğer antik yapıların oluĢmasında örnek teĢkil etmiĢ midir, bölgede konumlananların 

dıĢında  farklı uygarlıklarında uğrak noktası mıdır ve neden üzeri kapatılıp terk 

edilmiĢtir. Göbeklitepe üzerine yapılmakta olan çalıĢmalar geliĢtikçe ve yeni keĢifler 

gün ıĢığına çıktıkça, onun önemi, değeri daha iyi anlaĢılacaktır. Özellikle varolduğunun 

bilinmesiyle  mimarlık tarihi ve yapı örneklerinin oluĢturulmasındaki tarihsel dizilim 

değiĢiminin görüldüğü bu zaman diliminde, Göbeklitepenin insanlık tarihi için ne kadar 

değerli bir hazine olduğu, nesilden nesile buluntularıyla yeni kurgular oluĢturarak yer 

edeceği açıktır.  
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EK 1 

Dr. A. Cihat Kürkçüoğlu ‘Göbeklitepe’ Röportajı 

Sizi tanıyalım? 

Ben Ahmet Cihat Kürkçüoğlu. 1948 yılında Urfa‟da doğmuĢum. Ġlk, orta ve lise 

öğrenimimi Urfa‟da yaptım. 

Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü‟nde “Urfa, Cami, 

Müze ve Evlerindeki AhĢap Süslemeli Eserler” konulu lisans tezi ile yükseköğrenimimi 

tamamladım. (1973).  

1993 yılında Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim 

Dalı‟nda, “ġanlıurfa Camilerinin Tarihi ve Mimari Özellikleri” konulu araĢtırma tezi ile 

yüksek lisans, 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi 

Anabilim Dalı‟nda “ġanlıurfa Ġslam Mimarisinde TaĢ Süsleme” konulu doktora tezi ile 

doktora eğitimi yaptım.  

Sırası ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı‟nda Memur (1974-1979), ġanlıurfa 

Müzesi‟nde Asistan (1979-1985), ġanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi‟nde Müdür 

(1985-1987), D.Ü. ġanlıurfa Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi‟nde Öğretim Görevlisi 

(1987-1993) olarak çalıĢtım.  

1999 yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat 

Tarihi Bölümü Yardımcı Doçent kadrosuna atandım.  

Müzede göreve baĢladığım 1978 yılında Atatürk Barajı göl alanı altında kalacak 

höyüklerde kurtarma kazıları baĢlamıĢtı. Bu kazılardan Lidar Höyük, Hassek Höyük, 

Kurban (Cümcüme) Höyük kazılarında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kazı 

Komiseri görevinde, 1983 yılında ġaĢkan Höyük (Kumartepe) kazısında Müze 

Müdürlüğü adına kazı baĢkanlığı görevinde bulundum.  

2010-2014 yılları arasında Göbeklitepe kazılarında Kazı BaĢkan Yardımcısı 

olarak çalıĢtım. 

Urfa‟nın kültürel-sanatsal, sosyal ve mimari değerlerinin zamanla ortadan 

kalkabileceği endiĢesini taĢıdığımdan, bu değerleri, kitap ve makaleler halinde 

yayımlamaya, fotoğraflarla tespit ve arĢivlemeye, katıldığı ulusal-uluslararası 

sempozyum, kongre, panel ve konferanslarda anlatmaya, sinevizyon, slayt gösterileri ve 

çeĢitli kentlerde açtığım fotoğraf sergileri ile tanıtmaya çalıĢtım.   
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Ziraat Fakültesini Güçlendirme Vakfı, Harran Üniversitesi‟ni GeliĢtirme Vakfı 

(HÜGEV), Harran Eğitim Kooperatifi, ġanlıurfa Ġli Çevre Koruma Vakfı, ġanlıurfa Ġli 

Kültür Sanat Eğitim ve AraĢtırma Vakfı (ġURKAV) yönetim kurulu üyeliklerinde 

bulundum. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı‟nın 

(ÇEKÜL)Yüksek DanıĢma Kurulu Üyeliği ve Urfa temsilciliği görevinde bulundum.  

1991 yılında “ġURKAV Kültür ve Sanat Ödülü”ne, 2002 yılında da “Yeni 

DoğuĢ Gazetesi Yılın En‟leri Ödülü”ne, 2007 yılında ġanlıurfa Sembol gazetesinin 

“Bilim ve Kültür Dalı‟nda ġanlıurfa‟ya Hizmet Ödülü”ne layık görüldüm. 2008 yılında 

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından TBMM Üstün Hizmet Ödülü‟ne 

Üniversitenin adayı olarak önerildim. 

14 Mart 2015 tarihinde Harran Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi iken 

yaĢ haddinden emekliye ayrıldım. 

Evli olup üç çocuk babasıyım.  

Yayımlanmış Kitaplarım:  

1.Peygamberler ġehri ġanlıurfa (Türkçe-Ġngilizce Albüm Kitap) Ankara 1988.  

2. Ruha‟dan Urfa‟ya (1780-1980), Ankara 1990. 

3. The Guide To Urfa And Harran, (M.Oymak‟la birlikte), Ankara 1990.  

4. ġanlıurfa Su Mimarisi, Ankara 1992.  

5. ġanlıurfa Camileri, Ankara 1993.  

6. ġanlıurfa‟da Canlanan Tarih, Ankara 1995.  

7. Tarih ve Tarım ġehri Harran, Ankara 1995.  

8. Peygamberler ġehri ġanlıurfa, Ankara 1995.  

9. The Mysterios City of History: Harran, Ankara 1996.  

10. Birecik, Ankara 1996.  

11. Urfalı Hattat Behçet Ârabi, ġanlıurfa 1997.  

12. Müze ġehir ve Peygamberler ġehri ġanlıurfa, (Türkçe-Ġngilizce Albüm), 

Ankara 1997. 

13. Harran Yolların BuluĢtuğu Kent, Ankara 2000.  
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14. Ġnançlar Diyarı ġanlıurfa-ġanliurfa Land of Faith, (Ġng.çeviri Doç.Dr. 

Z.Karahan Kara), Ankara 2000.  

15. Adım Adım ġanlıurfa, (Harun Sarıfakıoğulları ile birlikte), Ankara 2003.  

16. Harran Medeniyetler KavĢağı, (Prof.Dr. Z.Karahan Kara ile birlikte) 

ġanlıurfa 2003.  

17. Harran the Crossroad of Civilisations, (Prof.Dr.Z. Karahan Kara ile birlikte), 

ġanılurfa 2003.  

18. Adım Adım ViranĢehir, (Prof. Dr. Z.Karahan Kara ile birlikte), ġanlıurfa 

2005. 

19. ġanlıurfa 1850-1950 (Ali Tuzcu ile birlikte, Ġngilizce çeviri: Hilmi 

Demirciler), ġanlıurfa 2008. 

20. Yıldız Albümlerinde Urfa / Urfa in the Yıldız Albums, (Ġng. Çeviri Prof. Dr. 

Z.Karahan Kara), Ankara 2009. 

21. Tarih ve Turizm ġehri ġanlıurfa, (S.E.Güler ile birlikte), ġanlıurfa 2010. 

22. ġanlıurfa ÇarĢıları-Hanları ve Geleneksel El Sanatları, (Sabri Kürkçüoğlu ile 

birlikte), Ankara 2011. 

23. ġanlıurfa Bazaars-Inns and Handcrafts.,  (S.Sabri Kürkçüoğlu ile birlikte), 

ġanlıurfa Belediyesi yayını, Ankara, 2011. 

24.Urfa “Fotoğraflarla Evvel Zaman Ġçinde”, (Fotoğraf Albümü) Ankara 2011. 

25. ġanlıurfa Ġli Camileri, Ankara 2013. 

26. ġanlıurfa Kültür ve Turizm Varlıkları, (S.Sabri Kürkçüoğlu ile birlikte), 

ġanlıurfa 2017. 

Klaus Schmidtle ortak araĢtırmalar yapmıĢ biri olarak Göbeklitepe nasıl 

keĢfedildi?  

Hilvan ilçesine bağlı Kantara ( Argaç) Köyü sınırları içinde bulunan ve 1992 

yılında Atatürk Barajı gölü altında kalan Nevali Çori höyüğünde ġanlıurfa Arkeoloji 

Müzesi Müdürü Adnan Mısır baĢkanlığında ve Heidelberg Üniversitesi'nden Prof. Dr. 

Harald Hauptmann‟ın bilimsel danıĢmanlığında 1983-1991 yılları arasında yapılan 

kazılarda Arkeologlar ilk defa gördükleri -T- biçimli dikili taĢlar ve kireç taĢından 

yapılmıĢ heykellere sahip Nevali Çori yapısının kült yapısı (tapınak) olduğu fikrinde 

birleĢtiler. 



 

154 

 

Göbeklitepe 1963 yılında Ġstanbul ve Chicago Üniversitelerinin karma projesi 

kapsamında yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilmiĢ, üzerinde çok sayıda çakmak 

taĢından yapılmıĢ ok ucu, mızrak ucu, kesici ve delici aletlerin bulunduğu, toprak 

yüzeyinde iri taĢ çıkıntıların görüldüğü çanak çömleksiz Neolitik bir höyük olarak 

raporlara geçmiĢti. Hatta üzerindeki taĢ çıkıntılar mezar taĢlarına benzetilmiĢti.  

Nevali Çori kazılarında ekip üyesi olarak çalıĢan Klaus Schmidt, Nevali Çori 

benzeri baĢka yerlerin de Urfa‟da bulunabileceğini düĢünerek 1963 yılında tespit edilen 

Göbeklitepe‟ye geldi. Tepenin yüzeyindeki çakmak taĢı aletleri ve iri taĢ çıkıntıları 

gördü. Bunların mezar taĢı olmadıklarını, Nevali Çori‟deki T biçimli dikili taĢların baĢ 

kısımları olabileceğini düĢündü. Kültür ve Turizm Bakanlığı‟ndan aldığı izin ile 1994 

yılında Göbeklitepe‟de yüzey araĢtırması yaptı.  

Yüzey araĢtırması sonunda burasının Nevali Çori benzeri bir yer olduğu 

kanaatine vardı ve kazı yapmaya karar verdi. 

Göbeklitepe‟de 1995 yılında baĢlayan kazılar Klaus Schmidt‟in vefat ettiği 2014 

yılına kadar 20 yıl aralıksız devam etti. 

Klaus Schmidt’in Göbeklitepe ile ilgili düĢüncesi ne idi? 

Klaus Schmidt Göbeklitepe‟nin KabataĢ çağının sonlarında, insanların henüz 

yerleĢik düzene geçmeden yaptıkları tapınak olarak değerlendiriyordu. Klaus Schmidt 

Ģöyle diyordu: “Göbeklitepe bulunana kadar insanların önce evlerini yaparak yerleşik 

düzene geçtiklerini, sonra inanç sistemlerini geliştirerek tapınaklarını yaptıkları 

biliniyordu. Göbeklitepe bu düşünceyi yıktı. Önce tapınağın yapıldığı, sonra yerleşik 

düzene geçildiği anlaşıldı”  

Göbeklitepe nedir? Ne değildir? 

Arkeoloji biliminin bugüne kadar yaptığı araĢtırmalardan elde ettiği bilgi 

birikimine dayanarak Klaus Schmidt ve arkeologlar burasının tapınak olduğu fikrinde 

birleĢmektedirler. Bizim arkeoloji bilimine saygı göstermemiz gerekiyor. 

Ancak;  Göbeklitepe‟yi sadece tapınak konseptine bağlamanın doğru olmadığı, 

bölgede yaĢayan avcı toplulukların ölülerini etçil kuĢlara yedirme törenlerini yaptıkları, 

iĢlenmiĢ derilerin ve çakmak taĢı aletlerin pazarlandığı, takas edildiği bir buluĢma 

noktası, yeme içmeli Ģenliklerin düzenlendiği bir toplanma merkezi olabileceğini de 

düĢünmek gerekiyor. 

Ayrıca, kazılarda ve çatı ayakları için yapılan sondajlarda konutlara ait izlerin 

tespit edilmiĢ olması Göbeklitepe‟nin sadece "tapınak" olarak adlandırılan yapılardan 

oluĢmadığını düĢündürüyor. Kazılar ilerledikçe Göbeklitepelilerin kullandıkları 
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konutların da ortaya çıkması bekleniyor. Zaten böylesine anıtsal yapıları ortaya koyan 

bir toplumun kendi evlerini yapmamıĢ olması ĢaĢırtıcı görülüyor. 

ĠĢte bu nedenlerle kazılar tamamlanmadan “Göbeklitepe Nedir-Ne Değildir” 

sorusuna tümüyle doğru yanıtını vermek oldukça zor. Çünkü kazılar ilerledikçe elde 

edilen yeni bulgular yeni değerlendirmeler yapmamızı sağlıyor. 

Herkes her Ģeyi söylüyor. Göbeklitepe yapılarındaki dikili taĢların diziliĢ Ģeklini 

gökyüzündeki yıldızların diziliĢlerine, dikili taĢlar üzerindeki hayvan kabartmalarının 

kaynağını Orta Asya 12 Hayvanlı Türk Takvimi‟ne, yine dikili taĢlar üzerindeki bazı 

sembolleri dünyanın diğer bir ucundaki benzerlerine,  Avustralya‟da yaĢayan 

aborjinlerin kullandıkları motiflere bağlayanlar var. Alman dergisi Der Spıegel, 

Göbeklitepe‟nin Adem ile Havva‟nın yaĢadığı  “Garden of Eden”  (Cennet Bahçesi) 

olduğunu dünyaya duyurdu. Öyle anlaĢılıyor ki, kazılar devam ettikçe ve ortaya yeni 

buluntular çıktıkça bu ilginç yorumların sayısı her geçen gün artacak. 

Ama dediğim gibi bunların hepsi Klaus Schmidt‟in söylemediği ve itibar 

etmediği, arkeoloji bilimi dıĢında olan medyatik görüĢler. 

Göbeklitepe tarihi bilgileri nasıl değiĢtirdi? 

KabataĢ çağı insanının 12.000 yıl önce mimari ve sanat yeteneğinin olduğu 

Göbeklitepe ile anlaĢıldı. Bence insan var olduğu günden beri zekâsında bir değiĢiklik 

olmadı. Ġnsan zekâsı hep aynı. Sadece edindiği tecrübeler yeni icatlar yapmasını 

sağlıyor. Yıllar önce elektiriğin, telefonunu, uçağın, internetin, bilgisayarın olmayıĢına 

bakarak o insanların ilkel olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette söyleyemeyiz. Çünkü 

insan zamanın ihtiyaçlarına göre düĢünüyor ve kendini yeni icatlara zorluyor. Yani Ġcat 

yeni bir icatı doğuruyor. Ġnsan önce tekerleği buluyor, sonra at arabasını buluyor, sonra 

motoru buluyor. Bu çağımıza kadar hep devam ediyor. Kim bilir belki de 100 sonra 

öyle icatlar olacak ki o zamanki insanlar bizler için “Ne kadar da cahil insanlarmış” mı 

diyecekler ? 

Sanat derseniz zaten insanın var oluĢundan beri içinde olan bir yetenek. 30.000-

40.000 yıl önceki mağara resimlerine baktığımızda hayret etmiyor muyuz ?  Lascaux 

mağarasında biri 5.18 metre uzunluğunda dev bir boğa olan yaklaĢık 2000 figür vardır. 

Picasso bu mağaradaki resimleri ilk gördüğünde, “On iki bin yıldır yeni hiçbir Ģey 

öğrenmemiĢiz” derken insan zekâsının ve sanat gücünün hep var oluĢtan beri olduğunu 

söylemek istemiĢtir. 

Göbeklitepe döneminde yaĢayan ilkel insanların günümüz sanatına bir 

etkisi oldu mu? 

Picasso‟nun sözüne bakarsanız Göbeklitepelilerin günümüz sanatına bir etkisi 

olmamıĢtır. Ancak bu resim için geçerlidir. Mimari öyle değildir. Göbeklitepe mimarisi 
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12.000 yılda geliĢerek Ayasofya‟ya, Süleymaniye‟ye, asma köprülere ve BirleĢik Arap 

Emirlikleri‟nin Dubai Ģehrinde bulunan 160 katlı, 828 m. yüksekliğindeki Burj Khalifa 

(Halife) binasına kadar geliĢim göstermiĢtir. 

Günümüzde sanatta eğitimle ilerleniyor, peki ilkel insanlar eğitim almadan 

bunu nasıl baĢardı? 

Dediğim gibi sanat insanın doğasında var olan bir yetenek. Bu yetenek her 

insanda da olmuyor zaten. Bu yeteneğe sahip insanların sanatlarını ileri düzeye 

çıkarmaları elbette eğitimle mümkün. Mağara resimlerini, Göbeklitepe heykel ve 

kabartmalarını yapanların ustalarının olmadığını, onların eğitim almadıklarını söylemek 

bence doğru değil. O dönemde de toplumda iyi ressamlar, iyi heykeltraĢlar vardı. Bu 

konuda yeteneği olanlar da o ustaların yanlarında kendilerini geliĢtiriyor ve ders 

alıyorlardı diye düĢünüyorum. 

Göbeklitepeli ressamlar A yapısında gördüğümüz çapraz kesiĢen yılan 

gövdelerinden baklava dilimi motifi oluĢturmak, D yapısında gördüğümüz üst üste 

gelmiĢ kıvrımlı yılan gövdelerine su dalgası izlenimi vermek gibi günümüz 

grafikerlerinin bile zor düĢünebileceği ilginç tasarımlara imza atıyorlardı.  

12 yıl önce Göbeklitepe gibi anıtsal bir yapı neden yapıldı? 

Göbeklitepe‟nin o dönem insanlarının inandıkları tanrı ya da tanrılar için 

yapılmıĢ tapınaklar olduğu düĢünüldüğünde anıtsal olmaları normal karĢılanmalıdır. 

Çünkü insanlar tarih boyunca en anıtsal yapılarını, en devasa yapılarını inandıkları tanrı 

adına yapmıĢlardır.  

 Miletli Ġsidoros ,  Trallesli (Aydın) Anthemius‟un altıncı yüzyılda yaptıkları 

Ġstanbul Ayasofyası, yapımına II.Selim‟in emri ile 1568 yılında baĢlanan, inĢası 

binlerce kiĢinin yoğun çalıĢması ile yedi yıl süren ve 1575 yılında tamamlanan, Osmanlı 

mimarisinin en önemli eseri olarak kabul edilen ve Mimar Sinan da “ustalık eserim” 

olarak tanımladığı Edirne Selimiye Camii, Hristiyan dininin en önemli kiliselerinden 

biri sayılan, içine aynı anda 60.000 kiĢinin sığabildiği 17. Yüzyıl baĢlarına ait Vatikan 

Aziz Petrus Bazilikası gibi daha yüzlerce  yapı ibadet amaçlı yapıldıklarından tanrının 

büyüklüğüne yaraĢır anıtsallıkta yapılmıĢlardır.  

Tapınakların yani inanç yapılarının tanrının büyüklüğüne yaraĢır anıtsallıkta 

olmasına özen gösterilmiĢtir.  

Dediğim gibi Göbeklitepe‟nin de anıtsal yapılmasının nedeni ibadet yapısı 

olmasında aranmalıdır. 

Kazıyla ilgili çalıĢmaların önemi devam ediyor mu? 
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Kazı baĢkanı Klaus Schmidt‟in 2014 yılında vefatından sonra kazılara eski 

hızında devam edilmedi. Zaten A-B-C-D yapılarında kazılar bitmiĢ ve bu yapılar çatı ile 

örtülerek ziyarete açılmıĢ bulunuyor. Kuzey batıdaki yeni açmalarda kazılara devam 

ediliyor. Bu açmalarda da kazılar tamamlanınca Göbeklitepe‟de kazıların sona ereceğini 

düĢünüyorum.  

Aslında Göbeklitepe 20 büyük dairesel yapı içeriyor ve bu güne kadar bunlardan 

sadece 6 adedi açığa çıkarıldı. Geriye kalanların açığa çıkarılması için bir 50-60 yıl 

daha kazılara devam etmek gerekiyor. Ben bunun aceleye getirilmemesini geriye kalan 

yapıların ilerinin arkeologlarına bırakılması gerektiğini düĢünüyorum. Öyle olacağı 

görülüyor zaten. 

Göbeklitepede mimari bir çalıĢma planlaması var mı?  

Ben her zaman söylüyorum. Göbeklitepe yapıları çağına göre Mısır piramitleri, 

Ġstanbul Ayasofya ve Selimiye Camii denginde yapılar. Nasıl Mısır piramitlerinin, 

Ayasofya‟nın, Selimiye‟nin mimarları varsa Göbeklitepe‟nin de mimarları vardı. 

Böylesine anıtsal bir yapının mimarsız yapılması imkânsızdır. Böyle büyük yapılar için 

büyük bir organizasyon ve yaptırım gücü yani yönetim biçimi gerekir. Yani bu yapıyı 

yapan toplum baĢıboĢ bir toplum değildi. HiyerarĢik bir toplumdu. Yani bir reisleri 

vardı. Bu reisin insanları çalıĢtırma gücü vardı. Bu yapılarda yer alan dev dikili taĢların 

çakmaktaĢı aletle yapıldıkları ve inĢaat alanına 500-600 m. mesafeden taĢındıkları 

düĢünüldüğünde ne kadar çok insana ve ne kadar çok uzun bir süreye ihtiyaç olduğu 

anlaĢılır.  

Bu kadar çok iĢçiyi böyle bir inĢaat Ģantiyesinde uzun süre yönetmek, karınlarını 

doyurmak, onları barındırmak için bir yönetim ve organizasyon gücü gerektirir ki 

bunlar da Göbeklitepe‟de olmalıydı. 

Henüz madenlerin keĢfedilmediği, ellerindeki tek aletin çakmak taĢı olduğu 

düĢünüldüğünde Göbeklitepe‟deki anıtsal yapıları ortaya koyan insanların üstün 

yetenekleri daha da iyi anlaĢılıyor. Günümüz insanını ĢaĢırtan da bu zaten. 

Göbeklitepe günümüz mimarlarını etkiledi mi? 

Ġsveç Stockhol‟deki 33 katlı “Otel Scandic Victoria Tower” Göbeklitepe‟nin T 

biçimli dikili taĢlarından esinlenerek 2011 yılında günümüz teknolojisi ile yapılmıĢ 

modern bir bina olarak karĢımıza çıkıyor. 

Göbeklitepede erkek heykellerinin ön planda olduğu görülüyor. Kadının 

gücü nasıldı? Kadın figürünün anlatımı ve Göbeklitepe tepeye etkisi var mı? 

Kazılarda hep erkek heykeli ve kabartmasına rastlanılmıĢ olması 

Göbeklitepelilerin Ataerkil bir yapıya sahip olduklarını gösteriyor. Halbuki 
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Göbeklitepe‟den 2500 yıl sonra inĢa edilen Çatalhöyük‟te bulunan ana tanrıça 

heykelleri anaerkil bir toplumu iĢaret ediyor. Buradan neyi anlıyoruz. Göbeklitepe 

günümüzden 12.000 yıl önce erkek egemen, ataerkil bir toplumdu. Bugün de 

Güneydoğu halkına baktığınızda erkek egemen bir toplum olduğu görülür. Yani bu 

konuda 12.000 yılda değiĢen bir Ģey olmamıĢ 

Göbeklitepe dediğimizde aklınıza gelen ilk cümle ve Göbeklitepe size ne 

hissettiriyor? 

Göbeklitepe 12.000 yıl önce mimari yeteneği olan, heykel ve taĢ kabartma 

yapmasını bilen sanatçı bir toplumun eseridir. Aklıma gelen ilk cümle budur. Bu da beni 

heyecanlandırıyor. 

Göbeklitepe medeniyetin baĢlangıcı diyebilir miyiz? 

ġimdilik diyebiliriz. Dikkat edin “Ģimdilik” diyorum. Ġleride baĢka bir yer 

keĢfedilir ve daha eski dönemlere ait anıtsal kalıntılar bulunursa tabii ki bu görüĢ de 

değiĢir. Ben bunu da olası görüyorum. Çünkü insanoğlu ilk defa böyle bir mükemmel 

sanat eserini yapamaz. Mutlaka bunun geride bir geliĢim süreci olmalı diye 

düĢünüyorum. Bunu bize zamanla keĢfedilecek yeni yerler gösterecek. 

Göbeklitepe haricinde tarihi alanlar keĢfediliyor ve belki de Göbeklitepeden 

daha eski buluntular bu konu hakkında ne düĢünüyorsunuz? Göbeklitepe ilk 

yaĢam diyebilir miyiz?  

Yukarıda da söyledim. Yeni keĢfedilen arkeolojik alanlar belki de 

Göbeklitepe‟den daha önemli buluntular bize sunacak ve Ģimdiye kadar yaptığımız 

yorumlar geçerliliğini yitirebilecektir. Mesela bir Karahantepe var. Kazılar geçen yıl 

baĢladı. Zaman geçtikçe elde eden buluntular Göbeklitepe‟nin önemini belki de ikinci 

plana itecektir. 

Göbeklitepe ne zaman ve neden terkedildi? 

Göbeklitepe 2000 yıl kullanıldıktan sonra M.Ö. 8.000‟de artık hayat tarzları 

değiĢmeye baĢlayan son avcılar tarafından, inanıĢları, heykel ve taĢ kabartma gibi 

sembol dünyaları tahrip edilmeden, milyonlarca metreküp taĢ ve toprak malzeme ile 

bilinçli bir Ģekilde kapatılarak terk edildi. Böylece son avcıların buluĢma merkezinin bu 

eĢsiz yapıları ve sanat eserleri sağlam olarak günümüze kadar ulaĢabildi. 

Göbeklitepe‟nin terk edilme nedeni, tarıma baĢlayarak yerleĢik düzene geçmiĢ 

olmalarına ya da inanç sistemlerini değiĢtirmiĢ olabileceklerine bağlanıyor.  

Göbeklitepenin sırrı nedir? 
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Göbeklitepe‟nin sırrını çözmek çok zor. Arkeoloji bilimi ıĢığında bazı sorulara 

cevap verebiliyoruz. Bunun dıĢında bazı sorulara da hiç cevap veremiyoruz. ġu ana 

kadar Göbeklitepe ve Nevali Çori‟ye benzer Karahan Tepe, TaĢlı Tepe, Harbetsuvan 

Tepesi, Sefer Tepe, Ayanlar Höyük, Hamzan Tepe ve Kurt Tepesi olmak üzere 7 yer 

daha tespit edilmiĢ bulunmaktadır.  

Ben yine de Göbeklitepe‟nin bunların en büyüğü olduğunu düĢünüyorum. 

Diğerleri daha küçük tapınaklar. Bunu Ģöyle yorumlayabiliriz. Belki de Göbeklitepe 

“BaĢtapınak” olma özelliğine sahipti. Ġnsanlar buraya hacı olmaya geliyorlardı.  

Ama yukarıda saydığım ve Urfa‟da yer alan Karahan Tepe, TaĢlı Tepe, 

Harbetsuvan Tepesi, Sefer Tepe, Ayanlar Höyük, Hamzan Tepe ve Kurt Tepesi‟nde 

kazılar yapılır, bu kazılar sonucunda fotoğrafın tamamını görüp yorumlayabilirsek beli 

Göbeklitepe‟nin sırrı üzerine bir yorum yapabiliriz. Buna da uzun yıllar gerekir. 
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