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ABSTRACT

The relation between geometrical shapes and philosophy has been a well-known concept, through the 
human history. From Ancient Greece to Mesopotamia, all civilizations have used “circle” as a symbol. 
As well as all geometrical shapes, the circle have had its manifestations on Turkish Sufism, as its 
intellectual manifestations on human mind, rituals, myths, worshipping, architectural, mathematical, 
briefly on all perceptions belong to Eastern world. Related with its natural form, the square has formed 
its own movement and emerged as “rotation”. This form, which has its correspondence from Shamanic 
traditions to Sufism, has passed from Eastern rituals to Anatolian culture. Within this study, the 
discoursive effects of circle on Anatolian – Turkish culture, as a manifestation of cognitive psychology 
and existential field, is emphasized. Within this study, “Cultural Psychology” and Philosophy of 
Knowledge methods will be used. In addition, Lévi-Strauss' theory of structural anthropology will also 
be used.
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Geometr�k b�ç�mler�n felsefe �le �l�şk�s� öteden ber� devam eden b�r kavramdır. “Da�re” ant�k 
Yunan�stan'dan, Mezopotamya'ya kadar tüm uygarlıklar tarafından kullanılan b�r s�mged�r.  Bunun yanı 
sıra tüm geometr�k b�ç�mlerde olduğu g�b� da�re, �nsan z�hn�nde göstergeled�ğ� z�h�nsel �zlen�mlere, 
r�tüellere, söylencelere, �badetlere, m�mar�ye, matemat�ğe ve özell�kle de Türk tasavvufuna yansımıştır. 
Doğa formuna bağlı olarak da�re, kend� hareket�n� yaratmış ve “dönüş” hareket� b�ç�m� ortaya çıkmıştır. 
Şaman�k geleneklerden sufi tasavvufuna kadar her alanda karşılığını bulan bu form, Doğu r�tüeller�nden 
Anadolu kültürüne geçm�şt�r. Çalışmada da�ren�n b�l�şsel ps�koloj�n�n ve varlık alanının kültürel b�r 
yansıması olarak Anadolu Türk dünyasındak� söylemsel etk�ler� üzer�nde durulmuştur. Bu çalışmada 
kültürel ps�koloj� ve b�lg� felsefes� g�b� teor�k yaklaşımlardan yararlanılacaktır. Ayrıca Lév� – Strauss'un 
Yapısal Antropoloj� kuramından da yararlanılacaktır.   

GEOMETRIC DESIGN OF CULTURAL MODELS
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G�r�ş

P�sagor matemat�k konularını dört gruba ayırmıştır: Soyut sayı b�l�m� (ar�tmet�k), 
uygulamalı sayı b�l�m� (müz�k), sükûnet hal�ndek� büyüklükler b�l�m� (geometr�) ve 
hareket hal�ndek� büyüklükler b�l�m� (astronom�). Daha sonraları “quadr�v�um” (dörtlü) 
den�len bu b�l�m dalları Avrupa uygarlığında eğ�t�m�n temel�n� teşk�l etm�şt�r. P�sagor'a 
göre sayılar nesneler�n özüdür. Bu düşünceden özel sayılara ve geometr�k şek�llere özel 
n�tel�kler yükleme düşünces�ne geçm�şt�r (Gökdoğan, 1997: 239). 

Örneğ�n; yuvarlak ve kubbel� yapıların doğu dünyasını nasıl anımsattığını 
düşünel�m.  Da�re doğunun tüm saraylarında, öneml� yapılarında görülür. Pers, Sasan�, 
B�zans ve n�hayet Osmanlı m�mar�s�n�n �ht�şamlı yapıtlarında �şaretlenen bu şek�l, 
doğunun matemat�ksel aklının felsefeye katkısıdır. Bunun neden� ne olab�l�r? 
Göstergeler eşl�ğ�nde, toplumsal yapının erken dönem �let�ş�mler�nde karşılaştığımız 
kültürel okumalar bu konuda b�ze ışık tutacaktır.  

B�r toplumun kültürel geçm�ş�n�n yaşanılan toplumun temel �nanç har�tasında 
nasıl evr�ld�ğ�n� ortaya çıkartmak �ç�n o coğrafyaya a�t kalıntıların çözümleneb�lmes� 
b�l�msel açıdan çoklu yöntemler� kullanmayı gerekt�r�r. Tasarım Göstergeb�l�m� 
den�len yöntem de bu çözümleme öner�ler�nden b�r�s�d�r. Tasarımı salt göstergelerle 
�ncelerken d�ğer yandan da kültürel aklın gel�ş�m�n� de göz önüne gerekmekted�r. Bu 
çalışmada yöntem olarak Charles Sanders Pe�rce'�n üçlemes�ndek� üçüncüllük kavramı 
kapsamında yer alan tar�h ve tar�hsel süreç �çer�s�ndek� anlam yüklemeler�nden de 
faydalanılmıştır. Pe�rce'ın düşünces�nde üçlü model olarak �ncelenmes�n�n neden� 
Pe�rce'e göre z�hn�n �şley�ş�ndek� mantıkta bulunmaktadır (Özmakas, 2009: 37). Buna 
göre b�r�nc�l�k, �k�nc�l�k ve üçüncülük �lkes� mantıksal olarak b�ç�msel gösterge 
öğes�d�r ve göstergeler üçe ayrılır. Mantığın �şley�ş� bu üçlüye dayanıyorsa ve mantık 
da en genel anlamıyla “b�ç�msel gösterge öğret�s�yse” o halde göstergeler de üçe ayrılır 
(Pe�rce, 1984: 227). Burada üçüncüllük �lkes�nde bel�rt�len örnekse formların kültürler� 
tems�l etmes�d�r. B�ç�mler�n kültürel yapıdak� etk�ler� b�nlerce yılı �ç�ne alan b�r 
süreçt�r. Sözgel�m� m�mar� yapılar toplumsal k�ml�kler�n �nşasında öneml� 
göstergelerd�r. Form ded�ğ�m�z genel yapı, tar�h�n kend� evr�m�nde gel�şerek 
kültürlerarası s�mge ve �şaretlere dönüşür. Sanatsal açıdan da�re ve müz�k b�rb�r�ne çok 
yakın başka formlardır. R�t�msel olarak da�ren�n kutsal olması, belk� de kubben�n 
dünyadak� görüntüsüne en yakın şek�l olmasındandır. Ant�k Anadolu göstergeler� 
(horon, oyunk, semah vs.) ve folklor�k ögeler göstermekted�r k� müz�k ve r�tüel aslında 
da�ren�n etrafında b�r araya gelmekted�rler. İnsanların ölüm doğum yaşam çemberler� 
�çer�s�nde dönüp duran �nanç r�tüeller�n� gösteren � en yakın göstergelerden b�r�s� de 
da�re formudur. Da�ren�n kültürel bellekte her toplumda yer� vardır. Ancak Anadolu 
sufizm�nde �badetlerde de kullanıldığı �ç�n bunun çok daha farklı b�r anlamı olmalıdır. 
Bu alt b�l�nç dekorundan yola çıkarsak P�sagor'un da�re, müz�k ve sayılar arasındak� 
bağlantı kuramı üzer�nde durab�l�r�z. P�sagor müz�k, ses, sayı ve b�ç�m arasındak� 
bağlantıyı anlayıp b�l�mler� kategor�ze eder. 
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Yöntem

A pr�or�, akıl yürütme ve b�lg� türler� arasında yapılan ve temelde, önermeler�n 
doğruluklarına �l�şk�n b�lg�y� nasıl elde edeb�ld�ğ�m�z konusuyla �lg�l� olan temel 
ayrımdır. Buna göre, a pr�or� b�r önerme, doğru ya da yanlış olduğu deneye 
başvurmadan, deney�mden önce ya da tecrübeden bağımsız olarak b�l�nen önermed�r 
(Cev�zc�, 1999: 68).
 
A-pr�or� den�len bu önb�lg� kavramı öncel�kle düşünceden, atalardan gelen b�lg�, 

doğuştan ve kend�l�ğ�nden gelen b�lg� olarak kavramlara ayrılır ve zamanla 
kültürlerarası b�r felsefeye dönüşür. Yapısalcı b�r yaklaşımla da ele alırsak kültürel 
�şaretler tek b�r �dd�a �le kavranamaz hem d�zgeler� hem de anlamları bakımından 
kültürel kalıt öncel�kle coğrafya, �kl�m ve tar�h üzer�nden okunmalıdır. Söz konusu 
çalışmada, ele alınan Lév� – Strauss'un yapısalcılık yaklaşımı, yapısal antropoloj� de 
kültürel s�mgeler arasındak� bağlantıları anlamakta kullanılmıştır. Yapısalcı 
antropoloj�de modern özney� s�len yapı �ç�nde unsurların ve öznen�n kend� başlarına 
h�çb�r değer� ve anlamı yoktur. Yalnızca b�r yapının s�stem� �ç�ndek� konumlarına göre 
b�r anlam veya değer kazanırlar. Bu unsurlar, s�stem �ç�ndek� başka unsurlarla �l�şk�ler� 
ölçüsünde ve bu �l�şk�lere göre anlama sah�pt�r. Lév� – Strauss yapısalcı yaklaşımda 
geleneksel antropoloj�n�n bakış açısıyla kültürlerarasılık kavramının 
anlaşılamayacağını bel�rt�r. Ona göre: 

Geleneksel antropoloj�n�n hatası da unsurlara yönel�p, unsurlararası �l�şk�ler� gözden 
kaçırmaktır. Anlaşılacağı üzere yapı, unsurlar arasındak� �l�şk�ler�n dengede olma 
durumudur. Bu nedenle b�r unsurdak� değ�ş�kl�k bütün dengey�, yan� bütün s�stem� de 
değ�şt�r�r. Mevcut s�steme bu denge durumunu armağan eden unsurlar arasındak� 
�l�şk�ler, b�r benzerl�k ve aynılık �l�şk�s� değ�ld�r. Aks�ne unsurlar benzemezl�kler�, 
farklılıkları, başkalıkları ve zıtlıkları �le konumlanır ve b�r s�stem meydana get�r�r. 
Buradak� anahtar kavramlar, farklılık ve �l�şk�d�r (Strauss, 2013: 12). 

Çalışmada b�r geometr�k b�ç�mden yola çıkarak Anadolu coğrafyasının tar�hsel – 
sem�yot�k b�r �ncelenmes� amaçlanmaktadır. Anadolu'nun esk� dünyası, her şeyden 
önce b�r b�lg� dünyasıdır. B�lg�, çok çeş�tl� kaynaklarla �nsanoğluna doğru akan doğal 
b�r neh�r g�b�d�r. B�lg�y� çözmek �ç�n kullanılacak en öneml� yol öncel�kle b�r�km�ş 
olanın yan� kültürün aklını çözmekle başlar. A– pr�or� den�len önsel yan�, önceden olan 
b�lg�ye kavuşmak deneyden ayrı olarak deney�m�n ötes�ne geçen b�lg�d�r. Önsel b�lg�, 
bu çalışmada karşılaştırmalı olarak ele alınan yöntemler�n rafine ed�lmes� �ç�n 
rehberl�k edecekt�r. 

Bu tarz b�r çalışmada kültürel yapıyı çözmek �ç�n d�s�pl�nlerarası çalışmalar da 
farklı bakış açıları get�reb�l�r. Uygarlıklar arasındak� zaman ve görenek farklılıklarını 
algılamak �ç�n öncel�kle kültürü dünya genel�nde b�r yere koymak gerekmekted�r. 
Lév�-Strauss �ç�n “İnsan sorunlarını çözmek �ç�n çabalayan düşünce şu veya bu formda 
dünyanın her yöres�nde mevcuttur; formların farklılığı b�r düşüncey� ötek�nden üstün 
ya da aşağı kılmaz. Öneml� olan farklı düşünce formlarının yapısal karakter�st�klere 
göre, kend� �çler�nde anlamaya çalışmak ve değerlend�rmekt�r” (Nalçaoğlu, 2004: 
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122). Uygarlıklararası farkı anlamak, en temel sorunları b�r b�ç�mde ortaya koymakla 
başlar. Örneğ�n; arkeoloj�k b�r buluntu olan mezarın �ç�ndek� kalıntıları bulmak 
arkeoloğun, yüzündek� maskey� �ncelemek sanat tar�hç�s�n�n, yerleş�m alanını bulmak 
sosyal antropoloj�n�n b�rleş�k �zlen�mler�yle oluşur. Uygarlıklar arasındak� zaman 
komb�nasyonlarını farklı anab�l�m dalları aracılığı �le anlamak gerekmekted�r. Kültür 
ps�koloj�s� kuramında, W�lhelm Wundt da tar�h�n b�r kültür teor�s� olduğunu söyler. 
Bundan dolayı da uygarlık doğal olarak toplum b�l�nc� ver�l� alandak� tüm deney�mler�n 
b�r toplamıdır. İnsan z�h�n yapısını ve karakter�st�k özell�ğ�n� bel�rleyen şey b�rey ve 
dünya arasındak� kültürel bağlantılardır. Bundan dolayı b�reysel �nsanın z�hn� çok 
katmanlı b�r gel�ş�m göster�r.  Bu kültürel gel�şme teor�s�ne de kültür ps�koloj�s� ya da 
tar�hsel ps�koloj� (Völkerpsycholog�e) den�r. Söz konusu ps�koloj�, sosyal yaşamın 
farklı dönem ve farklı kültürlerde ortaya çıkan ürünler�ne �l�şk�n b�r araştırmadan 
oluşur. Alman d�l� ve kültüründe, b�r topluma özgü entelektüel ve kültürel �fadelere 
veya tezahürlere �l�şk�n araştırma ya da teor�ye ver�len addır. Ter�m, onu b�r eser�n�n 
başlığı yapmış olan Wundt'tan önce 19. yüzyılın ortalarından �t�baren kullanılmaya 
başlanmıştır. Ter�mle bell� b�r yaklaşımı somutlaştırmaya yönelen Wundt, b�rey�n 
entelektüel yaşamı, t�nsel hayatı, o b�rey�n üyes� olduğu halkın d�l�, sanatı alışkanlıkları 
yaşamı, pol�t�k ve toplumsal kurumlarıyla �l�şk�lend�r�lmeden anlaşılamaz. Wundt 
tarafından ben�msenm�ş olan b�r yaklaşımın esas sah�b� G�ombatt�sta V�co'dur. 
Konumuzla �lg�l� olarak da bu yöntem� şu açıdan ele alab�l�r�z; Anadolu uygarlığını 
anlamak adına çözümled�ğ�m�z göstergeler, sunduğumuz alıntılar öneml�d�r. Bu 
yöntemlerden yararlanarak Anadolu tar�h�n�n sadece görünen kısmını değ�l, 
görünmeyen b�l�nç dışının da çözümleneb�lmes� mümkündür. B�lg� �se, kend�s�n� y�ne 
kend�s� �le sınayan b�r kavramdır. Araştırmaların pek çoğu bu yüzden der�nl�k 
kazandıkça köken b�l�me doğru b�rleşen �k� yol üzer�nden g�der; B�r� tar�hsel b�r d�ğer� 
de ep�stemoloj�k bakış. “Çok daha genel b�r değerlend�rmeyle ep�steme'n�n her b�r 
tar�hsel bölges�, b�r öncek� çağda hazırlanmış yapıların emrett�ğ� (ancak esk�s� g�b� 
örgütlenm�ş olmayan) b�r yen�den yapılanma alanı olur” (de Certeau, 2006: 102). 

1 “Söylenceler içerisinde geçen bağlamlar binlerce yıl içerisinde kalıplaşarak başka söylemlere 
dönüşerek toplumsalın köklerini anlatabilir. Bir kavmin kutsalını ve dokunulmazlarını rahatlıkla 
açıklayabilir. Törensel yaşam biçimlerini, simgelerini açıklayabilen kodlamaları yapan öncü göstergeler 
bütünü olarak kabul edilebilir. Ruhbilimsel çözümlemede belirtilen insanın bir şeyi anlatmak için 
söylenen ya da yazılan sözcükleri kullandığını, insanın dilinin sembollerle dolu olduğunu belirtir. Simge 
ya da sembol dediğimiz, günlük hayatımızda bilip tanıdığımız ama alışılagelen, açık anlamına ek olarak 
özgün bağlantılar da sunan bir terim, bir ad ya da bir resimdir. Bir sözcük ya da bir resim, açık olan ve ilk 
bakışta anlaşılabilenden daha fazla anlam içerdiği zaman simgesel hale gelir. O zaman tam olarak 
tanımlamayan, bilinemeyen daha geniş, bilinç dışı bir yön kazanmış olur. İnsan aklı simgeyi araştırırken, 
mantığın kavrayabileceğinden daha ötedeki kimi düşüncelere de ulaşır” (Torun, 2019: 42).
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Tasarım, sözlük anlamıyla, “genel olarak b�l�nç �çer�ğ�; duyuların ya da belleğ�n 
z�hne sunduğu görüntü” (Cev�zc�, 2005:1584) olarak tanımlanır. Tasarımın kend�ne 
özgü kavramı �ç deney�m, �çebakış ve refleks�yon şekl�yle b�ç�mleneb�l�r. Düşüncen�n 
nesnes�n� z�h�nde resmeden �nsan �ç�n en öneml� şey mutlak �mge ve onun get�rd�ğ� 
anlamdır. İmgen�n gel�ş�m� �le b�rl�kte uygarlık tasarımları da gel�şmeye devam eder. 
Tasarımları b�r araya get�ren �se mutlak matemat�k, form ve akıl olarak b�l�n�r. 
Uygarlıkların tasarım yaratma becer�s� sadece günümüze a�t b�r düşünce yapısı �le 
çözümlenemez. Öncel�kle deney�m bu kavramın �lk basamağıdır. Takv�m� bulan 
�nsanın bugün takv�m� kullanan �nsandan daha öncü olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Tasarım ve Göstergeb�l�m 

Deney�mlenen yaşamda �ht�yaç dah�l�nde ortaya çıkan tasarım düşünces�, doğada 
hayatta kalab�lmek ve daha kal�tel� b�r yaşam süreb�lmek adına; �nsanın deney�mled�ğ� 
�lklerle başlamıştı. İlk tasarımlar tamamen ekoloj�k uzantılı, sosyal yaşamı örgütleyen ve 
doğa �le alışver�şe dayanan b�r �ht�yaç sıralamasıydı. Tanımadığı çevrey� öğrenmeye ve 
dönüştürmeye açık b�r canlı olarak �nsan, katıldığı hayatta sürekl� üret�mden yana 

Tar�hsel göstergeler esk� �nançlarda ve r�tüellerde yaşar. Tar�hç�ler ps�kanal�st 
gelenekten yararlanarak tar�h�n kültürel coğrafyadak� etk�s�n� çözmeye 
çalışmaktadırlar. Ayrıca kültür ve yapılar arası s�mge alışver�şler�ne bağlı büyük b�r 
�nanç bağı kurularak aslında toplumlararası benzerl�klere de d�kkat çek�leb�l�r. 
İnsanoğlunun z�h�n yapısı �le bağlantı kurduğumuz kogn�t�f dünya anlayışında z�h�n 
yapısının yanı sıra sosyal grupların da b�rb�r� �le bağlantısı toplumsal zem�n üzer�nde 
fazlasıyla etk� etmekted�r. Ancak gözlem, tutum ve davranışları �ncelemek tar�hsel 
sürec�n �ç�nde �mkânsız b�r durumdur. Somut tar�hsel süreçler açıklanırken sadece 
araştırmalara değ�n�lerek çıkarım yapılamaz. Bu sürec� �zleyeb�lmek �ç�nse sosyal 
antropoloj�n�n göstergeb�l�mle, yen�den tanışması gerekmekted�r. Kültür alanındak� 
yer değ�şt�rmeler�n �z�n�n sürülmes�n�n de önem� de buradan gel�r. Çalışmada öncüller 
konusunda yeterl� açıklamalara başvurulmuş ve yönteme bağlı olarak Anadolu merkez 
alınmak üzere tüm doğu dünyasının geometr�k gösterges� olan “da�re” �le 
sınırlandırılmıştır. Araştırmanın alanı kültürün kend� coğrafyası �le olan bağlantısını 
�şaret etmekt�r. Hem kaynaksal açıdan zeng�nl�k hem de değer açısından geçm�şe 
dönük b�r�k�mler�n fazlalığı çalışmanın sınırlarını bel�rlem�şt�r. Çalışma evren� hem 
yöntem araştırmaları hem de anal�t�k düşünceden ayrılmamak adına �nanç 
s�stemler�nde farklı göstergeler karşılaştırılarak sınırlandırılmıştır. Ayrıca kültürel 
göstergeler� �nceleyen çalışmaların tasarım ve göstergeb�l�m çerçeves�nde, yapısalcı 
yaklaşımla, ele alınması. B�r d�ğer yaklaşımla tasarımın göstergeler�n� açıklamaya 
çalışırken, konu dünya üzer�nde yapılmış ve �nsan el�nden çıkmış her şey�n b�r yapıt 
olduğunu varsayarak ele alınmalıdır. Kültürel ps�koloj�n�n toplumsal prat�klerde nasıl 
yansıdığını göreb�lmek yaklaşımın kend�s�d�r. Sonuçta “b�r kültür, gündel�k yaşamdak� 
kollekt�f ya da b�reysel etk�leş�mlerden oluşur” (Bource & Yücel, 2017: 14).

Yaklaşım



Amaç ve Kapsam 

Esk� Anadolu'da B�r İnanç S�mges� Olarak Kullanılan Da�re 

olmuştur. İlk dönemlerde her buluşunu yen� olarak yaşamına sokan, düşünerek 
tasarlayan bu canlı; �ht�yacına bağlı olarak sürekl� b�r değ�ş�m ve �lerleme �ç�ne g�rm�şt�r. 
En temel �ht�yaçlarını, �ç�nde olduğu çevrey� yaşayarak ve sınayarak elde eden �nsan, 
düşünces�n� el�yle etk�leş�ml� olarak gel�şt�re gelm�şt�r. Ürett�ğ� alet edevat kadar, 
b�lg�lenme açısından da çevres�ne dokunan �lk�m�z sürekl� yen� b�r süreç yaşamıştır 
(Özden, 2016: 108).  

Uygarlıkları �ncelerken d�kkate alınması gereken pek çok şey vardır. Tar�hsel 
göstergelere bakmak yalnızca tar�hç�n�n ve arkeoloğun görev� değ�l, kültür b�l�mc�n�n 
de görev�d�r. B�l�nen yazılı tar�hten öncek� duvar res�mler� ve ç�zg�lerde devam eden 
figürler güneş�n ışıklarıyla b�rer gölge oyunlarına dönüşürler. İnsan çoğunlukla tar�h�n 
kend� nesnes�d�r.  Ayrıca nesneyle özne sık sık yer değ�şt�r�rler. Bu değ�ş�m coğrafi b�r 
zorunluluk olarak çok katmanlı ve çok kültürlüdür. Bütün bu törenler, dönüşler, şekle 
dayalı m�mar�, ışık ve göksel şek�ller�n kutsanması �le b�rl�kte Anadolu efsaneler�n� ve 
r�tüeller�n� başlatmaktadır.  Da�re, öncel�kle esk� Türk boylarındak� efsanelerde de 
rastladığımız dört yön damgasını tems�l eder. Esk� Türk met�nler�ndek� b�rtakım 
�fadeler, yön kavramının ortaya çıkışını anlatır. Örneğ�n Kült�g�n Yazıtı'nın kuzey 

Tasarım, yalnızca b�r tekn�k �ht�yaç değ�ld�r.  Tekn�k olguyu, endüstr�y� yaratan 
araçsal akılla da değerlend�rmek gerekmekted�r. Endüstr�yel akıl, gelecek �ç�n 
çalışırken geçm�ş uygarlıkların da ona yön göstermes�n� beklemekted�r.  Modern 
düşüncey� ve �mgeler� yaratan şey� anlamak, aslında kend�s� çoktan kaybolmuş ama 
�ç�nde yaşadığı topraklara karışmış uygarlıkların d�l�n� çözeb�lmekle olur. Göstergeler 
�ncelend�kçe uygarlık sürekl� üret�len b�r değer olarak karşımıza çıkar. Kültür 
katmanları üzer�nde bulunan her �z bu değer�n karşılığıdır.

Tar�hsel ps�koloj�y� �ncelerken de Anadolu'da ortaya çıkartılan Göbekl� Tepe 
kazılarındak� on b�n yıllık formlardan, M�mar S�nan'ın yapmış olduğu eserlere kadar 
heps� gözden geç�r�ld�ğ�nde şunu görülür: Doğu dünyasının, özell�kle de Anadolu 
uygarlığının, kend�ne özgü b�r formu vardır. Bu b�ç�msel düzenek, daha sonra Anadolu 
yerleş�k uygarlıklarında bedensel �badetlerde de ortaya çıkmıştır. Fr�glerde dönerek 
kend�n� da�reler hal�nde adamış K�bele rah�pler�nden, Bektaş� semahına oradan da 
Mevlev� dünyasına yansıyan dönüş ve da�resel form, kutsal olarak kabul ed�l�r. Bunun 
nedenler�n� sırayla şu şek�lde göreb�l�r�z. Öncel�kle da�re formu, aslında esk� kalıtlardan 
günümüze kadar gelen öneml� b�ç�mlerdend�r. Gerek arkeoloj�k bulgularda gerekse 
b�nlerce yıldan günümüze kadar gelen kaya üstü res�mler�nde karşımıza çıkan şek�ller, 
Anadolu �nsanının çok esk�lerden bugüne kadar gelen m�rasıdır. Çalışmanın kapsamı 
Anadolu'da neol�t�k çağlardan ber� kullanılan da�resel formun, Anadolu coğrafyasıyla 
beraber tüm doğu dünyasında bulduğu sem�yot�k göstergeler çerçeves�nde olacaktır.

C�lt/Volume XII Sayı/Number 1 N�san / Apr�l 2019 YDÜ Sosyal B�l�mler Derg�s� / NEU Journal of Soc�al Sc�ences 49



Aslında da�re formlarının sadece gün doğumu ve batısının ötes�nde merkez 
kavramını ve �nsanın beden�n�n üzer�nden g�den ve dört yön damgası den�len bu 
kavram daha sonra çeş�tl� �nançlarda da kullanılan artı (+) �şaret�n�n ön tezahürüdür. 
Da�resel hareket göklere olan �nancın b�r tezahürüdür. Türk kav�mler�n�n göksel 
geometr� �nancında ve m�toloj�k metaforlarında oldukça rahat b�r şek�lde 
görülmekted�r. Esk� Türk dünyasında şekle dayalı �nançların alt belleğ�nde kuşkusuz 
uçsuz bucaksız yükselen stepler ve bozkır coğrafyasının etk�s� çok fazladır. “Göçebe 
hayat tarzı bozkırlıya tab�atın tüm n�metler�nden, or�j�nal kültür, folklor, m�toloj�den 
faydalanmayı: orda, kab�le konfederasyonu, arkasından başta Ç�n olmak üzere 
meden�leşm�ş ç�ftç� devletler�n saldırganlığına karşı koymayı sağlayan �nanç s�stem�n� 
yaratmaya harcanan gücün b�r�kt�r�lmes�ne �mkân sağlar” (Gum�lev, 2006: 134). 
Yen�sey ırmağından Altay dağlarına kadar uzanan tüm coğrafya, yaşayan �nsanların 
�nanç dünyasına etk� etmekted�r. Buna Coğrafya merkezl� �nsan okuması da deneb�l�r. 
İnsanı coğrafyası �le keşfetmek onun kav�msel dürtüler�ne göre şek�llenmes�ne yol 
açmaktadır. “Coğrafya merkezl� okuma b�r d�ğer dey�şle 'géo – l�ttéra�re' yaklaşımla 
metn� değerlend�rme, okuma türler�nden b�r�s�d�r. Toprak ve �kl�m şartları �le sosyal 
real�tey� şek�llend�ren coğrafya �nsanların duyuş tarzı, dünya görüşü, yaşama b�ç�m� 
üzer�nde etk�l� olurken sunduğu olanaklarla geleceğ� de yönlend�r�r” (Kefel�, 2009: 
424). Geometr�k şek�ller doğa tarafından �nsana sunulmuş ve hatırlatılmıştır. 
Uygarlığın aklı, varlık ölçümünü yapab�lmek adına matemat�ğ�n res�msel tarafını 
seçm�ş ancak her s�mgen�n de arkasında b�r b�r�k�m gel�şt�rm�şt�r. Gerek göçen 
toplumlarda gerekse yerleş�k düzlemde yaşayan �nsanlarda gökyüzü ve yeryüzü �le 
b�reb�r bağlantı olmuştur. Bu bağlantılar ölü gömme adetler�nden bayram törenler�ne 
kadar yansır. Düğün ve cenazeler�n “oyunk” da den�len Anadolu halk kültürüne de 
yansıyan da�resel olarak b�r araya gel�p topluca dans etme geleneğ� aslında törenler�n ve 
coşkuların b�rer gösterges� olmuştur. Da�ren�n kutsal başka b�r türü de Anadolu'da ve 
Mezopotamya'da Ez�d�l�k olarak kabul ed�len başka b�r �nanç türünün de gösterges�d�r.

cephes�nde yer alan aşağıdak� satırlarıdır. Buyruk beyler� Otuz (Tatar) Dokuz Oğuz 
beyler� m�llet� bu sözümü �y�ce �ş�t; sağlamca d�nle: �ler� (doğuda) gün doğusuna, ber� 
(güneyde) gün ortasına ger�(batıda) gün batısına yukarı (kuzeyde) gece ortasına doğru 
(olan yerler�n) bu �ç�ndek� m�llet(ler) hep bana �taat eder Bunca m�llet� hep ben 
yönet�r�m. Bu �fadeler, ana yönler �le aynı zamanda zamanı da gösterm�şt�r. Zaman ve 
yön kavramını bel�rleyen bu model (dönerek etmek �badet g�b�) törensel �nançların da 
başlangıç noktasıdır.

 Doğu �st�kamet�n�n zaman unsuru olarak sabahı (yan� gün doğuşunu), güney�n öğle (gün 
ortası), batının akşam (gün batışı) kuzey�nse gece yarısını (yan� gece ortası)tems�l ett�ğ� 
düşünülmekted�r. Altaylarda dünyanın önce da�re, sonra kare şekl�nde olduğuna 
�nanılmıştır. Yakutlardak� gök da�res�n�n dörtgen yeryüzünün kenarlarına değd�ğ� fikr� 
geçerl� olmuştur. Burada da dört yön fikr� öneml� olmuştur (Yayan ve Güneyşu, 2017: 
105). 

 Ez�d� Da�res� den�len bu alan b�r Ez�d� �ç�n D�ren�n kutsallığı onun ölümüne b�le mal 
olmaktadır. İkonografik olarak güçlü b�r kültür gösterges� olmasından dolayı Ez�d� 
toplumu �ç�n öneml� b�r r�tüel olan bu gelenek aslında yaşam ölüm ve korunma amaçlı 
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Da�resel formun kültürel anlamda bu kadar yerleş�k olması coğrafyanın 
gökyüzünü alab�ld�ğ�ne göreb�lecek ve anlamlandırılacak kadar yüksekl�kte 
olmasından kaynaklanab�l�r. Gökyüzünü şemat�k olarak yerde s�mgelemek kuzey 
şaman �nançlarında ve Altay şaman�zm�nde de görülmekted�r. Ayrıca bu formun kend� 
etrafında dönen ve �badet�n� göğe doğru ruhlarla b�rl�kte seyahat eden kam den�len 
k�ş�lerde de görüldüğü b�l�nmekted�r. Orta Asya'da yaygın b�r �nanç b�ç�m� olan kamlık 
öneml� b�r törensel arınmayı ve gökyüzünün parıltılı boşluğunu çağırır. Çoğu kez bu 
boşluk, yıldızlar ve güneş�n etrafında kend� çağrıları �le dönen ve boşluğa karışan 
kamın aracılığı �le yaratılmış olan tüm nesneler� yeryüzündek� ruhlarını b�ç�mlend�ren 
b�r unsur olarak tanımlar. Kamlar ant�k Anadolu'nun Orta Asya'dan gelen ruhsal 
önderler�d�r. Ayrıca gökyüzünün katmanlarında yaptıklarını varsaydıkları 
yolculuklarda bu dünyaya a�t doğum, ölüm, yaşam g�b� temel düşünceler� 
s�mgeleşt�rmeye çalışırlar. Esk� Anadolu kozmogon�s�n�n ortak aklında bu s�mgeler�n 
anlamı o kadar büyüktür k� bazen �nsan boyundan büyük ruhlarla karşılaşab�l�r ve 
çağrılab�l�rd�. Bu çağrılara ancak karşılık vereb�lecek olan kamın o sonsuz ve kend�n� 
tüketen yolculuğu olab�l�rd� h�ç şüphes�z. Ant�k dünya d�kotom�s� den�len bu tasv�rler 
daha sonra Anadolu uygarlıklarında karşımıza çıkacak pek çok tören�n başlangıcıdır. 
“Da�re b�ç�m�nde düşünülen gökyüzü, b�r dörtgen olarak algılanan yeryüzü üzer�ne 
oturur. Gökyüzünün çeş�tl� katları vardır. Bunlar gök çarkları şekl�nde �fade ed�l�r. 
Benzer şek�lde yeraltında da çeş�tl� sayılarda tabakalar vardır” (Çoruhlu, 2002: 83).

Gök Şek�ller� ve Türklerde Uygarlık S�mgeler�

yapılmıştır. B�r çeş�t kötü ruhlardan da�ren�n kend�s�ne sığınmak ve anne rahm�n�n 
koruyuculuğuna sığınmak anlamı da vardı. Klas�k hasta tedav�s� �ç�n yapılan 
r�tüellerden b�r�, modern zamanlarda Yez�d� kültüründe devam eden, yere b�r da�re 
ç�zme geleneğ�d�r. Hasta olan k�ş�n�n etrafına z�suru (un) �le b�r da�re ç�z�l�r ve da�re 
�ç�nde bulunan hastanın demonların saldırısından korunarak tedav� olacağına �nanılırdı. 
Eğer hasta yer�nden oynatılamayacak kadar kötüyse da�re yatağının etrafına ç�z�l�rd�. 
Eğer r�tüel sırasında b�rtakım nesneler kullanılacaksa onlar da una bulanırdı. Bazen aynı 
da�reler ev g�r�şler�n�n sağına ve soluna ç�z�l�r ve �çler� boyanırdı. Herhalde ç�z�len 
somut ç�zg�n�n, soyut b�r âlemde ya da demonlar dünyasında ç�z�ld�ğ� varsayılarak, kötü 
etk�ler�n �çer� g�rmes�n�n sona erd�r�ld�ğ�ne �nanılıyordu (Dem�rc�, 2013: 76).
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Tablo: 1 

Yıldızlar ve 
güneş

KAM
Boşluk

(Gökyüzü)

Yeryüzü 

ve 
Nesneler

Ruh

(İnsan)

İnsan toplumu da mevcud�yet�n� zaman ve mekânın tekrarı g�b� algılar: mevs�mler�n 
b�rb�r�n� tak�p etmes�, ay�nle �lg�l� s�mgesell�ktek� kutlama, meras�mler bunun b�r 
kanıtıdır. Bu nedenled�r k� profan tabakadak� �nsan, kutsal mekânda bulunan ve kutsal 
zamanı �çeren atalar kültürüyle, Gök Tanrı'yla, Yer – Su ruhları �le �lg�s�n� korumak �ç�n 
b�r d�z� ay�nle �lg�l� oluşturulur ve bu bağlamda r�tüeller, kutsal kozm�k düzen�n model� 
rolünü üstlenm�ş olur (Bayat, 2007: 73). 

Gerek köken b�lg�s� olarak Orta Asya gerekse Anadolu ön uygarlıklarında çoğunlukla 
da Neol�t�k Çağ'da görülen bu �lkel formları, düşünce yapısında merkez�ne �nsanı alan 
ama beden �le b�rl�kte olduğu yerde dönerek yaşamı yaratıcıya sunan b�r çeş�t �badet 
b�ç�m� olarak düşüneb�l�r�z. Bu noktada b�r anal�z yapmak gerek�rse her ne kadar 
yapısalcı z�h�n antroposentr�k yaklaşıma şüpheyle baksa da Anadolu hüman�zmasının 
ve b�lg�s�n�n �nsan merkezl� olduğunu bel�rtmekte yarar vardır. Örneğe devam edersek 
Şarkıcılar ya da duacılar ded�ğ�m�z dönerek �badet eden b�r geleneğ�n olduğunu 
b�l�yoruz. Savaşlar ya da öneml� törenler önces� yapılan bu dualar, da�reler etrafında 
kutsanarak yapılırdı. Bu figürler�n gökyüzünden gelen �y� ruhlar olduğuna Şaman�zm 
�nancında sıkça rastlanırdı. Esk� Türk �nançlarının göstergeler�nden yola çıkarak 
kültürün aslında b�r dev�n�m olduğu kabul ed�leb�l�r. Kültür d�nsel mot�fler�n arasında 
şek�l olarak başka b�ç�mler� ve davranışları da değ�şt�reb�l�r. Bu anlamda kab�lev� 
gelenekler�n daha sonra �nanç s�stem�n�n �ç�nde değ�ş�m ve dönüşüm yaşaması 
kaçınılmazdır. “Atalar ruhuna evl�ya kudret�, ağaçlara ve sulara evl�ya adı ver�lerek 
İslam� b�r kavramlaştırma �le yen�den �fade ed�len �şte bu davranışlardır” (Ünal, 2014: 
159). Bununla b�rl�kte İslam�yet'�n Orta Asya'da yayılışından sonra, Müslümanlarla 
�l�şk�ye geçen topluluklarda yerleşen �nanç mutlaka gökyüzü �le �lg�l�d�r. Sık sık 
z�kred�len mav� göğün tanrısı den�len Gök – Tanrı aslında en güçlü, soyut ve yücelerde 
oturan b�r kavramdır. Bu yücel�ğ� tems�l olarak get�ren gök ve güneş s�mgeler� b�r�nc�l 
derecede öneml�d�r. Dünya �se yaratılışa şah�t olan mekândır. Dünyayı b�r mekân 
olarak görme düşünces� günümüze kadar ulaşan b�r b�l�nç dışı kültürel söylemd�r. 
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Törenler�n göksel kaynaklarını �ncelemeye devam edersek Gök – Tanrı'yı tems�l 
eden güneş kavramından Man� d�n�ne g�ren Türklere geç�ld�ğ�nde �se ay kutsal dağın 
ötes�nde yükselen b�r ata olarak yaradılışı s�mgelemeye başladığı görülür. 

Ayla �lg�l� �nançların çoğu esk� Anadolu d�nler�nden kalmadır.  B�r takımı �se, sonradan, 
özell�kle 12. yy'den sonra Asya'dan Türklerle, Şaman�zm'� ben�msem�ş toplulukla 
gelm�şt�r. Gök – Tanrı düşünces�n�n, toprağa yerleşm�ş topluluklardan daha çok avcılık, 
çobanlık ya da hayvancılıkla geç�nen göçebe topluluklara özgü olduğu b�l�nd�ğ�nden, bu 
�nancın köken�, Asya bozkırlarına bağlanmıştır (Uğurlu, 2012: 332). 

Gök – Tanrı �nancının oluşmasının sebeb� gökyüzünün ya da uzayın, sıradan 
�nsanın ulaşamayacağı kadar yükseklerde olmasından kaynaklanmaktadır. O 
yüzdend�r k� çeş�tl� yollarla bütün d�n adamları; rah�pler, şamanlar göğe ulaşmak �ç�n 
çeş�tl� s�mgeler kullanırlar. (Ağaç, maskeler, müz�k, tef vb.). Türklerde Gök – Tanrı 
Orhun yazıtlarında “yukarıdak� Türk tanrısı' olarak �fade ed�l�r. Da�ren�n ayrıca esk� 
Türk uygarlıklarında gökyüzündek� c�s�mler� tems�l ett�ğ�n� ve bunun da önce güneş 
daha sonra da ay kavramından geld�ğ� y�ne yapılan etnografı araştırmalardan yola 
çıkıldığında anlaşılıyor. “M�toloj�k Ana (Umay) ve onun rahm� olan mağara �le �lg�l� �lk 
�nsanın doğum, türeme ham�s� olan aysıt adındak� ay terk�b�, M�toloj�k Ana'nın çok esk� 
Ay Tanrı �nancıyla �lg�l� olduğunu göter�r. Umay adında da ay terk�b�, Ay merkezl� 
�nancın türemede öneml� rol üstlend�ğ�n� tasd�k eder” (Bayat, 2007: 37). Çeş�tl� 
araştırmaların ortak sonucuna göre her zaman Türklerde bel�rg�n b�r 'gök' kavramının 
varlığından söz ed�leb�l�r. Türkler�n d�nsel formları tek b�r merkezde erken dönemde 
tesp�t ed�lemeyeb�l�r. Asya, Mezopotamya ve Anadolu �nançlarının şüphes�z gök 
hâk�m�yet�nde, ay ve yıldızın s�mgeleşt�r�lmes�nde büyük etk�s� vardır. Önce güneş�n 
gücü �le başlayan kutsal güç, �kt�darın ışıkla varsıllaştığı b�r formu tanımlar. Özell�kle 
kozmoloj� c�dd� b�r coğrafi gözlem ve matemat�k yet�s� gerekt�r�r. Esk� har�taların pek 
çoğunun Bab�l'de ortaya çıkması yahut Yunan Batlamyus g�zeml� har�ta bulgularının 
altındak� neden�n gökyüzü gözleml� şek�ller olması g�b�. Arka�k dönemlerden bu yana 
�se bu şek�lde bel�ren ve Türk kozmoloj�s�nde doğrudan ışığa yönel�k b�r güç 
bet�mlemes� �le karşı karşıyayız. Işık, yüksel�ş ve göksel hâk�m�yet. İşte gök �nancında 
güneş bunu s�mgelemekted�r. Güneş aynı zamanda b�r yıldızdır. Gök tanrının �mges� 
olarak doğu ülkeler�nde farklı şek�llerde kullanılır. Aslında bugün Müslümanlığın b�r 
sembolü olarak görülen ay ve yıldız s�mges� b�r gök �nancına dayanmaktadır. Orta Asya 
ya da doğu ülkeler�n�n bazılarındak� bayrak s�mgeler�nde de bu görülmekted�r. 
Örneğ�n, Türk bayrağında da geleneksel kün – ay (güneş ve yıldız) mot�fi hala 
kullanılmaktadır. 

Gök – Tanrı �nancında gök, güneş�n egemenl�ğ�nded�r. Daha sonra hem gece hem 
gündüzü devam ett�ren mutlak �kt�darı paylaşan s�mgeler ortaya çıkar. Bu b�l�nç, 
güneş�n ve ayın kolekt�f düşüncede hem gece hem gündüz devam eden b�r arada 
şek�llenmes�ne yol açmıştır (kün – ay b�rl�ktel�ğ�). Bu aslında devlet�n �deoloj�k 
boyutunu da s�mgeleşt�r�r. Yer�n ve göğün oğulları Türk kozmogon�s�nde en öneml� 
metafordur. “Oğuz Kağan'ın Göğün ve Yer�n kızlarıyla evlenmes�; Yer�n ve göğün 
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Oğuz Kağan'ın altı oğlu �le olan �l�şk�s� burada dönüm noktasıdır. Oğlanların y�ğ�t b�rer 
savaşçı olarak devlet� paylaşacakları gün yaklaşmaktadır. Oğuz Kağan çocuklarını ava 
gönder�r. Kutlama tören�nden sonra avlanan çocuklar �ç�n bu b�r ödüldür. Babaları �le ava 
g�tm�şler esenl�kle dönmüşlerd�r. Kend� ergenl�kler�n� kutlamışlardır. Oğuz Kağan bütün 
İran -Turan bölgeler�n� fethetm�şt�r. Şam – Mısır ve Rum d�yarını almıştır. Av dönüşü altı 
kardeş altın b�r yay altın b�r ok bulurlar (Destanın başka vers�yonunda ok gümüştür. 
Oğuz Kağan Altın yayı üçe böler ve Kün – Ay – Yıldız'a şöyle der: Bu yay g�b� olun ve 
okları göklere atın! Bunlara Bozoklar dens�n (Torun, 2007: 112, 113). 

oğulları grubuna dâh�l olmasının m�toloj�k anlatım tarzından başka b�r şey değ�ld�r. 
Buradan da Oğuz Kağan'ın �n�s�yasyondan geçerek, sırlara erm�ş ve aydınlanmış b�r 
k�ş�y� sembol�ze ett�ğ�n� daha �y� anlıyoruz” (Candan, 2011: 61). Gerek Anadolu'da 
yaşayan geçm�ş uygarlıklar gerekse Orta Asya ve n�hayet�nde Mezopotamya 
dünyasında dönüş hareket�n�n b�r s�mges� olarak da�rey� Türk ve Anadolu m�st�k 
dünyasında tar�hsel göstergelerle açıklamak mümkündür. Öncel�kle �lk b�l�nçdışı b�r 
mot�f olarak Oğuz Kağan'ın destanında anlatılan ve b�l�nen rüyasına bakmak gerek�r. 

Şek�l 1'de görülen Oğuz Kağan'ın daha önce de rüyasında gördüğü gün doğusundan 
gün batısına kadar uzanan b�r yaydan bahsed�lmekted�r Sözcük anlamıyla da 
�ncelersek sayılar ve şek�ller b�ze başka göstergelerle oğuz dünyasını anlatmaktadır. 
“Oğuz kel�mes� ok + uz kel�melerden gelmekted�r. Burada ok b�ld�ğ�m�z s�lah olan 
ok uz �se adam anlamındadır. Okçu �nsan ya – da okçu adamlar denmekted�r” 
(Dem�r, 2011: 3). Destanda 6 oğul arasında geçen değ�şmecel� anlatının şekle 
dönüşmes�ne bakalım:

                                 Şek�l: 2  

 

Bozoklar sözcüğü, bozulmuş, b�ç�m değ�şt�rm�ş okları yan� güneş ışıklarını 
s�mgeler. Y�ne rüyasında gördüğü 3 gümüş oku da Dağ, Den�z ve Gök'e ver�r. Üçoklar 
adıyla Kuzeye gönder�l�rler. (Bk. Şek�l 2: Yayın s�mgelenmes�).
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Şek�l: 3

Şöyle devam eder Oğuz Kağan; “Ben öldükten sonra tahta geçecekler 
Bozoklardır. Ben�m ölümümle oğlum Kün – Han (güneş) başa geçs�n Onun yardımcısı 
Ay handır. O ölürse başa Ay – Han geçs�n.” Söylencen�n başka b�r boyutunda ok ve 
yayları çöle gömdüren Oğuz Kağan'dır. Yay ve okların toprağa gömülerek uçlarının 
dışarı bırakılması da Orta Asya söylensel ögeler�nde sıkça rastlanan s�mgelerd�r. İd�l 
Ural bölges�ne a�t başka b�r bayrakta h�lal�n uçları da buna benzer b�r b�ç�mded�r. Orta 
Asya m�toloj�s�nde yay dünyayı tems�l eder. Rüyada doğudan batıya doğru uzanan altın 
– yay dünyanın dolaylı olarak da Oğuz Kağan devlet�n�n enlemes�ne (hor�zontal) b�r 
kes�t�n� anlatır. Yay aynı zamanda h�lal anlamına da gelmekted�r. Arka�k dönem 
fonograflarında yay aynı zamanda 'ay' ve 'ya' anlamına gelmekted�r
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Ç�n'de ve Türklerde, göğün kutbu sayılan Kutup yıldızı, Türkçe adıyla Ahun veya 
Temûr) – kazguk (Altın veya Dem�r Kazık), Ç�n astroloj�s�nde gök hükümdarı denen 
göksel Tanrı'nın sarayı sanılıyordu. Kutup yıldızının etrafındak� yıldızlar hükümdarın 
a�les� ve etrafındak�lere benzet�l�yordu. Türkçede Y�t�ken, (yed� hanlar) denen Büyükayı 
yıldız takımının, hükümdarın arabası sayılıp, Kutup yıldızına bağlı olarak mevs�mler 
boyunca gökyüzünde da�resel şek�lde hareket ett�ğ� ve yıllık takv�m� bel�rled�ğ� 
kayded�lm�şt�. Böylece gök tanrısının veya arabasının yıllık b�r hareket� olduğu farz 
ed�l�yordu (Es�n, 2001: 41). 

Görüldüğü g�b� da�re aslında devlet�n kend�s�n� tamamlayan b�r şek�ld�r. Oğuz 
Kağan'ın rüyası da bu şekl�n kollekt�f düşüncede yansımasıdır.  Rüyada doğu – batı 
yönü böyle anlatılırken gücün s�mges� kuzeye yönelen üç gümüş ok da gücün kaynağa 
yan� gökyüzüne yönel�ş�n� anlatır. Bu da devlet�n d�key (vert�cal) boyutunu s�mgeler 
(kutsanmış olan hedef budur). Kuzey yönünde kutup yıldızı vardır. Kutup yıldızı göğün 
d�reğ�, tanrıya doğru uzanan kapıdır. Oğuz Han'ın karısı da kutup yıldızı olarak 
s�mgelen�r Anneden gelen gücü s�mgeler. Doğumun kutsanması ve gökten gelen 
hâk�m�yet� açıklayan tanrıça Umay Ana figürünün tems�l�d�r. 



Ş�md� söylencede Oğuz Kağan'ın �şaret ett�ğ� yönlere bakarak yayın okları 
gökyüzüne fırlattığı şekle bakalım:   

Şek�l: 4 

 

Da�re, aynı zamanda hareket tekrarının yan� dönüp durmanın �majıdır. Platon 
felsefes�nde form; gözle görüleb�l�r b�r şek�l, doğa ya da tür olarak tanımlanır. 

Destandan yola çıkarak ç�zd�ğ�m�z şek�llere göre söylenceler�n ışığında ver�len 
şek�l hep güneş ve ayın b�rl�ktel�ğ� üzer�ned�r. Türklerde güneş ve ay s�mges�, Farsça 
m�hr – ü mah (güneş ve ay) adı altında Selçuklulara oradan da Osmanlı devlet�ne geç�p, 
Osmanlı bayrağında en n�hayet�nde Türk�ye Cumhur�yet�'n�n bayrağında da 
görülecekt�r. Platon'a göre da�re, kullanımı en yüksek, en mükemmel formdur; 
dolayısıyla bütünün, b�rl�ğ�n, gerçek mükemmell�ğ�n tems�lc�s�, evrensel b�r s�mged�r. 
“Yakınlık ya da benzerl�k bakımından beş�nc�yle en yakın olanı akılla kavramadır. 
D�ğerler� daha uzakta yer alırlar. Benzer� farklılıklar düz ya da yuvarlak şek�llerde, �y�, 
güzel ve doğru olanda, �nsan ya da doğa tarafından yapılan şeylerde, ateş, su ve buna 
benzer öğelerde, hayvanlarda, ruh haller�nde, hareketlerde ya da ed�lgenl�kte de 
bulunmaktadır” (Platon, 1999: s,6). Bütün bu geç�şler yazı önces� toplumların �lkel 
bellektek� yansımalarıdır.  İlkel ya da öncü ded�ğ�m�z �nsanın mantığını anlamak �ç�n 
bazı kavramların üzer�nde durmak gerekmekted�r. “İlkelde herhang� b�r ussal bakış 
b�ç�m�, çevres�n� ussal b�r kavrama var mıdır, yoksa, o, Luc�en Lévhy – Bruhl ve 
ekolünün �ler� sürdüğü g�b� tamamen “m�st�k” m�d�r? Cevap şöyle olacak: Her �lkel 
topluluğun deney�me temellenen ve mantıkla b�ç�mlend�r�len öneml� b�r b�lg� dağarcığı 
vardır” (Mal�nowsk�, 1990: 16).

Sufi Aklında Da�re 

İdeaların akıl �lkeler�yle olan �l�şk�s�n� tesp�t etmek �ç�n öncel�kle ezel� varlıklara �şaret 
eden e�dos ve �dea kel�meler�n�n anlamları ele alınab�l�r. Sözlükte e�dos, (appearance, 
cons�t�tut�ve nature, form, type, spec�es, �dea; forma, spec�es, suret, m�sal) görüntü, 
görünüş, şek�l, form, b�ç�m, b�ç�mlend�r�c� doğa, t�p, tür, fik�r, düşünce, tasavvur g�b� 
anlamlara gel�r. Bu tanımlara �lke �fades�n�n de eklenmes� gerekt�ğ� düşünülmekted�r. 
Platon düşünces�nde e�dos/�dea; dış görünüş, kurgu ya da yasa, kavramı bel�rleyen 
özell�kler, kavramın kend�s�, c�ns ve tür, kavramların altında yatan objekt�f gerçekl�k g�b� 
anlamlarda kullanılmaktadır. Yan� �deaların kurgu ve yasa olmaları, aklın �lkeler�n�n 
yasa olmak bakımından her şey�n yasası olan �dealardan çıkarılması gerekt�ğ� görüşünü 
destekler. İdealara bakıldığında onların, kend�l�ğ�nden var olan, gerçek varlığa sah�p 
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Form, tüm nesnelerden ayrı ve bağımsızdır. Madd� dünyanın anlamını ancak 
“form” bel�rleyeb�l�r. Da�resel hareket�n İslam sufizm�ndek� önem� de kaçınılmazdır. 
Form olarak da�re, tam dönüşü ve tamamlamayı çağrıştırır. İbn – � S�na'ya göre dönüş 
hareket�, semayı yan� gökyüzünü çağrıştırır. S�na; “Sema ve Âlem” başlığını taşıyan 
eser�nde; Dört unsur olarak kabul ed�len: Toprak, hava, su ve ateşten başka beş�nc� yalın 
unsurun “Semav� C�s�m Hareket�” olduğunu söyler ve “Bu hareket�n doğal döngüsel b�r 
hareket olduğunu ve âlem�n merkez� olan yeryüzünde karşılığını bulduğunu �fade eder” 
(S�na, 2010: 28). “Sema ve Âlem” k�tabında İbn – � S�na, yer�n durumu ve yer�n konumu 
hakkında da tartışmaktadır. O'na göre doğrusal ve da�resel hareket �le ayın ve yıldızların 
durumları, Ay tutulması g�b� durumlar �ncelemeye tab� olan konulardır. F�lozof, 
dönem�nden çok öncelerde yaşamış d�ğer b�l�m �nsanlarından özell�kle de 
Ar�stoteles'ten yararlanarak c�s�mler�n ağırlıkları ve hafifl�kler� �le �lg�lenm�şt�r. 
Dönmek ve da�rey� tamamlamak, kökenler� �nsan aklının en uç noktasında b�r sarhoşluk 
hal�, kend�nden geçme, esr�kl�k olarak kabul ed�leb�l�r. İnsan doğanın b�r takl�tç�s�d�r ve 
doğadak� tüm c�s�mler dünyanın dönüş hareket�ne göre yer değ�şt�rmekted�rler. Ruh ve 
beden b�rleş�m� ancak olduğu yerden geld�ğ� yer�n tamamlanması �le �lg�l�d�r. Dönmek 
sıradan b�r hareket değ�ld�r. Her şeyden önce b�r r�tüeld�r. İnsan neden b�r da�re ç�zer? 
Ya da o görmed�ğ� da�ren�n etrafında neden döner? İnsan her şeyden önce kend� 
varlığına ulaşmak, b�r şek�lde kend�n� benl�ğ�n dışına çıkartmak �ç�n uğraş ver�r. Carl 
Gustav Jung'un da bel�rtt�ğ� mandalayı yan� k�ş�leşt�rme da�res�n� tamamlamak amacını 
taşımaktadır. Jung'un mandalası da b�r k�ş�leşme sürec�d�r. Çözümlemec� ruhb�l�msel 
yaklaşıma göre Jung, yaşam da�res�n�n tamamlandığı bu andan bahseder. “K�ş�leşme, 
ruhsal ve b�yoloj�k gel�şme süreçler�d�r. K�ş�leşme bütünlüğüne g�den yol yanlışlarla ve 
yazgıyla zorlanır. K�ş�leşme sürec�n� yan� da�rey� tamamlama sürec�nde �nsan �lk �nsan 
arket�p�ne döner dağınık ve çeş�tl� öğeler�n özgünlüğüne varır” (Jung, 2009: 169). Bu 
bağlamda varlıklarımız ve ego doğamız b�r yana bırakılarak b�l�nc�m�z gen�şler. Bu 
tamamlama �se İslam tasavvufunda kemale ermek yan� olgunluğa er�şmek anlamının 
karşılığıdır. “Mesnev�n�n b�r�nc� beyt�ndek� ney, elest bezm�ndek� b�r oluşu ve eşs�z b�r 
müz�k g�b� anımsanan Elestü b� Rabb�küm h�tabını özleyerek ş�kâyet eden kâm�l 
�nsandır” (Ayvazoğlu, 1996: 24). Ancak tasavvuf sezg�sel b�r öğret� olduğu �ç�n tıpkı 
benl�ğ�n farkına varılamaması g�b� fark ed�lemez b�r durumdur. İbn – � Arab� 'ye göre 
“m�st�k hallere �l�şk�n b�lg� ancak tecrübeyle ed�n�leb�l�r; İnsan aklı onu 
tanımlayamadığı g�b� mantık yoluyla da ona ulaşamaz” (Arab�, 1988: 25). Sonuçta 
ulaşma, kavramına ruhb�l�msel çözümleme yöntem� �le ancak bu şek�lde açıklama 
get�r�leb�l�r. Tasavvuf geleneğ� �ç�nde başlangıçtan ber� var olagelen semâ, Mevlânâ �le 
yaygınlık kazanmış, Mevlânâ devr�nde büyük b�r rağbet görmüş ve devr�n �ler� 
gelenler�n�n, b�r nev� yarı d�nî eğlence z�yafet� hal�n� almıştır. Toplu halde �cra ed�len 
semâ' ây�nler� bazen Mevlânâ'nın medreses�nde, Hüsamedd�n Çeleb�'n�n ev�nde ve 

(ent�ty), ezel� ve ebed� mükemmel formlar oldukları; ayrıca onların, bas�t, şek�ls�z, 
mekânsız, zamansız, maddes�z ve tüm madd� olanların neden olduğu eks�kl�klerden uzak 
olarak h�ç değ�şmed�ğ�,  hep aynı kalan objekt�f tözler oldukları görülür (Akbay,  2017: 
140).
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bağında, bazen de devr�n �ler� gelenler�n�n evler�nde veya Sadredd�n Konevî'n�n 
medreses�nde tert�p ed�lm�şt�r. Başlangıçta semâ' zamanları Mevlânâ'nın vecde gel�ş 
anlarına bağlı olduğu görülmekted�r. Sadett�n Konev� �se ünlü filozof İbnül – Arab�'n�n 
öğrenc�s�d�r. İslam dünyasında bağımsız filozoflar arasında sayılan Arab�'n�n 
kozmoloj� teor�s� olarak da b�l�nen teor�s�nde varlık da�res� den�len ter�m, tıpkı Allah'ın 
tekl�ğ� g�b� tek olmaktan bahsed�yordu. Tıpkı b�r da�ren�n tek olan merkezden meydana 
gelmes� g�b�, b�r da�re ç�z�l�rken önce b�r merkez noktasının bulunması, sonra da bu 
sayede meydana gelen da�re pek çok noktalardan oluşacaktır. Bu teor�s�n� İbnül – Arab� 
şöyle �fade ed�yordu; “(B�r da�re'n�n merkez) noktası'ndan çevre'ye çıkan her ç�zg�, 
benzerler�ne müsav�'d�r ve çevredek� başka b�r nokta'ya ulaşmaktadır. Oysa 
(merkezdek�) nokta, kend�s�nden çevre'ye doğru ç�zg�ler�n çokluğuna rağmen, ne 
sayıca artmış ne (m�ktarca) z�yade olmuştur” (Kekl�k, 1990: 108). Anadolu'ya 
Endülüs'ten aktarılan bu b�lg� �le sufi b�r metafor olarak yansıyan da�resel hareket daha 
�y� anlaşılab�lmekted�r. Doğu uygarlıkları arasında Anadolu ve Mezopotamya'nın 
�ç�nde doğan geometr�k r�tm� her alanda görmek mümkündür. Bu coğrafyadak� tüm 
uygarlıklar, Sümer, Bab�l'den bu yana matemat�k �le dans ed�p matemat�kle felsefe 
yaratırlar. Ermen� ve Gürcü danslarını, müz�kler� örnek alan George Gurdj�eff'�n 
“Meet�ngs w�th Remarkable Men” (Brook:1979) film� de bunlardan b�r�d�r. S�nemaya 
uyarlanan ve sufi dünyasının �z�nde araştırmalar yapan film bu noktayı görsel b�r h�kâye 
�le anlatır. Kültürel göstergeler�n yansıması olarak ortaya çıkan folklor�k ögeler en çok 
da Doğu'nun b�r mekân olarak gördüğü �nsan beden�ne yansır. Bu yüzden r�t�msel 
hareketler�n Batı formundak� g�b� yalnızca dans olarak değ�l, tapınç ve kutsal yükselme 
olarak görülmes� gerekmekted�r. Gurd�jeff, y�rm� yıl boyunca kad�m Anadolu, 
Ortadoğu ve İç Asya müz�kler�n� ve danslarını �ncelem�şt�r. Gurd�jeff'�n görüntülere 
yansıyan düşünceler� ve araştırmaları göstergelemekted�r k� dans geometr� ve müz�k 
doğu dünyasının sufi aklını yaratan felsefen�n yapısal taşlarını oluşturmaktadır.
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Res�m1: Meet�ngs w�th Remarkable Men  
Yönetmen: Peter Brook 



Anadolu M�mar�s�nde Da�re 

Orta Asya'dan asker� güç olarak gelen Türk nüfusunun artması �le yen� kültür ve sanat 
etk�ler�yle şek�llenm�şt�r. B�r başka değ�şle Doğu Roma, Sasan�, Arap, Türk kültür ve 
sanatlarının etk�ler�yle Erken İslam yapılarının süsleme programları oluşmuştur. Bu 
sentez sanat �çer�s�nde geometr�k süsleme anlayışı sıklıkla kullanılmıştır. Tüm bu 
süsleme programlarının temel formu da�red�r. İslam Sanat ve M�mar�s� dend�ğ�nde akla 
gelen sek�z ve altı kollu yıldızlar, b�rb�r� �çer�s�ne geçm�ş kareler, altıgen ve 
sek�zgenler�n heps� da�reden türet�lm�şt�r (Kılıçoğlu ve P�lehvar�yan, 2017: 605). 

Anadolu'da tar�hsel süreç �çer�s�nde geç�p g�den uygarlıkların gel�ş�m� örneğ�nde 
yapılan b�r d�ğer çalışmada N�ksar – Ayvaz moza�kler�nde rastlanan renkler ve mot�fler 
örnek alınmış ve Tokat N�ksar Bölges�nde bulunan moza�kler�n fotoğraflama 
çalışmaları yapılmıştır. Fotoğraflama çalışmasında, Ayvaz Moza�kler�nde rastlanılan 
köşes�z bağlanılan üçgenler sarmal b�r b�ç�mde da�reden da�reye geçmekte ve b�r 
merkez� odaklayarak pek çok mot�fi aynı anda göstereb�lmekted�r. 

Moza�kler boyunca sarmal burgu b�ç�m�nde da�reler�n etrafını saran büyük b�r moza�k 
mot�fi b�rb�r�n� kesmeden tekrar etmekted�r. Opus Sect�le tekn�ğ�n� anımsatmasına 
karşılık örgülü mot�fler�n da�reler�n �ç�nde yerleşt�r�lm�ş dört köşel� yıldız model� �le 
daha farklı b�r form ortaya çıkartmıştır. Geometr�k şek�ller daha küçük şek�llerden daha 
büyük şek�llere dönüşeb�lmekte ve b�r göz aldanması �le hareket eder g�b� 
gözükmekted�rler.  Moza�kler s�metr�k da�reler�n etrafında dönüp durmaktadır (Torun, 
2013: 46). 

Doğu dünyasında �se merkez, öncel�kle mekândır; Saraylar, çeşmeler, kervanlar, 
duvarlar, özell�kle sütunlar ve n�hayet yuvarlak kubbe en öneml�s� tüm dünyayı etk�s� 
altına da�resel b�r kend�ne özgü m�mar� yapı �le karşılaşılır. Bu m�mar�n�n kend�ne özgü 
ve sonsuzluğu çağrıştıran yuvarlaklığı, aslında batının oryantal�st tavrını görsel b�r 
şölen hal�ne get�r�r. Batı dünyası, doğuya özgü bu m�mar�de yakıştırıp, kend�nce 
anlamlandırdığı pek çok �mgey� sanat ve düşünce dünyasına yansıtır. “Anadolu 
m�mar�s�nde geometr�k mot�fler� geçmeler, ç�zg� s�stem�nden gel�şen geometr�k 
kompoz�syonlar ve kapalı şek�l geçmeler�nden oluşan geometr�k kompoz�syonlar 
olarak kategor�lere ayırab�l�r�z” (Öztürk ve Türkoğlu, 2016: 172). Geometr�k şek�llerde 
kullanılan da�re formları b�ç�msel olarak anlam �fade eden İslam m�mar�s�nde yaşamsal 
şek�llere dönüşüp mekânları süslem�şlerd�r. “İslam kültüründe kutsal mekân, farklı 
m�mar� formlar, farklı �nsanlar, kültürler, d�ller, d�n� hafıza ve gelecek umutları arasında 
karşılıklı geç�şl�l�k (pasaj) ya da açıklık �mkânını kend�s�nde barındırır. Bu geç�şl�l�k 
sayes�nde kutsal mekân farklı perspekt�fler �ç�nde kend�s�n� açmaya devam eden b�r 
zamansal sürece dönüşür” (Tatar, 2017: 20). Anadolu Selçuklu devlet�nde sıkça 
görülen �ç �çe geçm�ş mot�fler�n temel köken� kutsal da�reye dayanmaktadır. 

Gerek Osmanlı gerekse Selçuklu devlet� m�mar�s�n�n temel alanı olan kubbel� 
yapılarda da ortaya çıkan Doğu'ya özgü da�resel formun sadece felsefi olarak değ�l 
temel matemat�ksel b�r yapı olarak da tar�hsel süreçte görüldüğünü kanıtlar. Örneğ�n; 
M�mar S�nan m�marlığında kubbe, yapının ağırlık merkez�n� oluşturur. 
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Buradan da da�ren�n Türk dünyasında öneml� b�r mot�f olarak kullanıldığını b�r 
kez daha göreb�l�r�z. Kültürel b�r form olmanın yanında sezg�sel olarak da �nsanın var 
olma h�ss�n� kapalı b�r şek�lde yaşayab�ld�ğ� b�r alandır. Bu yüzden da�re, İstanbul 
Türkçes�nde mesken, bulunulan / oturulan yer anlamına da gel�r.

Esk� Anadolu Tar�h�nde Da�re ve Hareket�n Göstergeler�

Da�re Anadolu dünyasına pek çok şek�ller ve r�tüellerle hâk�m olmuştur. Anadolu 
Sufi geleneğ�nde de öneml� başka b�r yol hareket� olan dönmek ayrı b�r r�tüel� 
get�rm�şt�r. Sema ve semazenl�k. R�tüellerde sürekl� da�reler ç�zen semazenler �ç�n 
sema sıradan b�r olay değ�ld�r. Bu dönüşler, benden b�ze g�den b�r yolculuğu anımsatır.  
Aslında k�ş�n�n kend�s� da�ren�n merkez noktasında değ�ld�r. B�t�ş noktasındadır. 
Da�ren�n özell�ğ� başlangıç noktası �le b�t�ş noktasının aynı olmasıdır. Dönüş hep aynı 
noktadan başlar. Aynı noktada sona erer. Hareket�n yönünü da�re bel�rler. Buna göre 
burada dönen aslında semazen değ�l da�ren�n b�zzat kend�s�d�r. Semazenler halkası 
b�r�s� �n�ş eğr�s�n� (kavsül nüzul), d�ğer� de ruhların ger�leyerek tekrar maddeye doğru 
karışmasını, d�ğer ruhların Allaha doğru yüksel�ş�ne doğru karşılık gelen yüksel�ş 
eğr�s�n� (kavs – � uruc) (ruhların yükselmes� ve göğe kavuşma) tems�l eder. Sudur ve 
uruç den�len tanımlamadan bahsedersek “Başlangıçtan çıkış ve y�ne o başlangıca 
dönüş, Çıkış ve Dönüş kuramı” (Hançerl�oğlu, 1970: 258) ortaya çıkar. Aşkın temel 
felsefes� sözden çok “harekett�r” yan� “beden” hareket�n�n gösterges� olan aşktır. 
Dönen derv�şler�n her adımda yaptıkları hareketler b�r karşılaşma, yüzleşme noktasını 
tamamlamaktadır. Beden�n çapraz açılışı �le derv�ş dua eden b�r harfe dönüşür. 
Dönmek böylel�kle sözün kend�s� olur. Derv�şler�n kend�ler�nden oluşan da�reler�nde 
b�r�nc� selam: �nsanın kend� kulluğunu tanımasıdır. İk�nc� Selâm: Allah'ın büyüklüğü 
ve kudret� karşısında hayranlık duymayı �fade eder. Üçüncü selam: bu hayranlık 
duygusunun aşka dönüşmes�d�r. Dördüncüsü �se �nsanın yaratılıştak� vaz�fes�ne yan� 
kulluğa dönüşüdür. Çünkü İslâm'da en yüce makam, kulluktur. Bazı sufilere göre bu 
tarz dönüşün neden� melekler�n dönüşünü s�mgelemekted�r. Anlam eş�ğ�nde bu b�r 
dönüştür. Sezg� eş�ğ�nde �se tasavvufta yol olarak kabul ed�l�r. Yolun neyle 
s�mgeleşt�r�ld�ğ� öneml�d�r. Anadolu'ya göçlerle gelen horasan erenler� kültü nesneler� 
kend�ler�ne r�tüellerle ve danslarla yerleşm�şt�r. Doğada nesneler�n hareket� 
doğrusaldır. Bu nedenle b�r görünüp b�r kaybolurlar, yan� nesneler göründükler�nde var 
olmuş, kaybolduklarında da yok olmuş sayılırlar. Oysa k� var olanın yok olamayacağı, 
yok olan h�çb�r şey�n de var olamayacağı düşünces� tevh�d�n temel�n� oluşturur. 

S�nan'ın yapılarının üst yapısını göz önüne alırsak, destekley�c� elemanlar ve alt 
sev�yedek� yardımcı elemanlar vasıtasıyla çeş�tl� yapısal sev�yelerden geçerek, 
kubben�n yükler� ve kubbeden gelen kuvvetler�n �let�ld�ğ� mesnet yapısal s�stem� 
tanımlanab�l�r. S�nan eserler�nde kare, altıgen, sek�zgen olmak üzere üç çeş�t kubbe 
destek s�stem� kullanmış ve hayatı boyunca kazandırdığı eserler�nde, kare ve altıgen 
mesnet s�stem�n�n dört, sek�zgen mesnet s�stem�n�n üç farklı çeş�d�n� kullanmıştı 
(B�lg�n, 2006: 120).  
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Öyleyse varlık da yokluk da tek kel�meyle görecel� b�r kavramdır. Yok olduğumuz ya da 
var olduğumuz evren ne �le anlaşılab�l�r? Bunun tek b�r cevabı vardır: b�r c�sm�n canlı 
olup olmadığını onun hareket etmes�nden anlarız. Ar�stoteles'e göre tözün harekete 
geçmes� �ç�n can gerek�r. Can, yan� d�r� olan yan� hay ve kayyumdan gelen hareket; var 
olmanın �lk gösterges�d�r.  Bunun �ç�n başladığı noktada k�ş� hareket�n� kend�ne kapalı 
olarak yapar. Can ancak dönerek dış dünyaya mesaj ver�r. Makrokosmoz g�b� 
m�krokosmoz da yerküresel harekete uyum sağlar. “Dev�n�m, nesnen�n formu ya da 
özdeğ�nde gerçekleşmez. Bu, bütün nesnen�n yer�n�n değ�şmes�d�r. Yer değ�şt�ren b�r 
nesnen�n b�ç�m�, n�tel�k, n�cel�k, �şlev g�b� yüklemler� değ�şmek zorunda değ�ld�r” 
(Denkel, 2011: 175). Bu noktadan yola çıkarsak da�resel hareket yalnızca b�r 
dönüşümü s�mgelemez. Başlangıç ve ger� dönmey� de s�mgeler. H�çb�r şek�l da�re 
kadar zamanı anlatamaz. Çünkü �ler� ger� ve köşel� d�ğer geometr�k c�s�mler�n 
hareketler�n yön sorunu olab�l�r. Ancak da�rede mutlaka aynı yere dönmek zorunluluğu 
vardır. Yan� başlangıç ve son aynı andadır. Da�re dünyayı ve evren� de s�mgeled�ğ� �ç�n 
aynı zamanda b�r hareket senfon�s� de oluşturab�l�r. Şemat�k olarak da da�resel hareket 
dört kategor�de gerçekleş�r:

Tablo: 2 

Nicelikte hareket: 
Artma eksilme

Nitelikte hareket: 
Değişim dönüşüm

Durumda hareket:  
Gökkürenin bir nokta 

içindeki dönüşü

Akıl  Hareke�: İki 
yönlü a) Dairesel b) 

Doğrusal 
Man�k: Doğrusal Sezgi: Dairesel 

Mekanda hareket:  
Yer değiş�rme
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Dönüş, Anadolu tasavvufunda başka b�r yerde 'semah' kavramında da kend�n� 
göster�r. Semah dönmek, Alev�ler�n �badet� olan Cem �ç�nde yapılan 12 h�zmetten 
b�r�s�d�r. Semah, b�r trans hal�d�r. Alev�ler Cem g�b� Semahın da kaynağının Kırklar 
Mecl�s�'nden geld�ğ�ne �nanırlar. Horasan'dan Anadolu'ya süren yolculukta semahın 
p�rl�ğ�n� yapan Hacı Bektaş Vel� el Horasan� de Mevlâna da Orta Asya ve İran 
bölges�nden get�rd�kler� tüm geleneklerle bu r�tüel� yaşatmışlardır. Bu r�tüel, 
Anadolu'da b�r şek�lde karşılık bulmuştur. Kad�m Anadolu'da Fr�gya bölges�nde 
yaşayan K�bele rah�pler� uzun beyaz etekler ve büyük s�yah başlıklarla dönerek �badet 
ederlerd�.  “D�n� gelenekte üç temel geometr�k şek�l vardır; da�re, üçgen ve kare. 
Bunlar, varoluşumuzun üç sev�yes�n� s�mgelemekted�r; ruh, z�h�n ve beden. Geometr�, 
�nsan b�l�nc�n�n üst düzeyler�ne; hak�kate g�den yolda b�r g�r�ş kapısı olmuş, sanat ve 
m�mar�y� kutsamıştır” (Tokdem�r, 2013: 36). Alev� semahı da Mevlev� seması g�b� bu 
tar�hsel d�nsel durumun kültürde yorumlanışından başka b�r şey değ�ld�r ver�l� herhang� 
b�r kültürün coğrafi pol�t�k veyahut t�poloj�k ölçütlere göre tanımlanması kısmen açık 
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Sonuç

Anadolu uygarlığı, sayısız farklı kültürün rahatlıkla ortaklaşa paylaşab�leceğ� 
büyük b�r alandır. Yeryüzünde en çok göç alan ve göç veren toprakların başında gelen 
bu yarımadanın tar�hsel kodları okundukça çok daha der�nlerde başka kültürler�n 
s�luetler� bel�rmekted�r. Da�re formu, doğu dünyasının geçm�ş belleğ�nden bugüne 
kadar pek çok söylence çözümlend�kçe göstergeler her basamakta başka b�r hareket� 
göstergelemekted�r. Uygarlıklar arası �let�ş�m çalışmalarında da görülmekted�r k� 
sufizm doğunun tüm kad�m uygarlıklarından b�r şeyler alarak Anadolu'ya gelen 
felsefed�r. Sufizm�n temel�nde yatan “�nsan ve �nsanın merkez�nden ötede bütünleşt�ğ� 
vahdet – � vücut kavramı �badetler�n b�ç�mler�n� çoktan aşmıştır. Anadolu sufiler�, 
kökenler� Horasan'a Orta Asya'ya ve çok daha ötelere dayanan büyük b�r anlayışın 
tems�lc�ler�d�r. Elbette k� da�re d�nsel r�tüellerde kullanılan b�r form olarak burada 
örnek olarak seç�lm�şt�r. Da�re matemat�ksel b�r formdan öte b�rleşt�r�c� ve karşılaştırıcı 
özell�ğ� �le dönmeye başlayan b�r c�sm� kend� kend�ne olduğu yere tekrar get�ren tek 
form, b�lg� ve sezg�sel anlamda da sufin�n hem kend� etrafında yolculuk yaptığı hem de 
b�r yere g�demed�ğ� harekett�r. Yaşam da�res�n�n d�nsel r�tüellerde kullanılması yen� 
değ�ld�r. Ancak Anadolu Kültürel tar�h�nde �nancın temel felsefes�n� oluşturan b�r 
noktanın da başlangıcı olarak kabul ed�leb�l�r. Başka b�r dey�şle da�re ve dönüş, 
Anadolu sufizm�nde beden – �nsan bağlamında en – el hak dey�m�n�n �badetsel 
görüntüsünü oluşturmaktadır. Uygarlık katmanlarında yukarı doğru çıktıkça Anadolu 
kültürünün sem�yot�k olarak �ncelenmes�n�n gerekl�l�ğ� ortaya çıkmıştır. Altay 
dağlarından bu yana Türklerde var olan �nanç ç�zg�s� pek çok defalar karşımıza gelen 
farklı d�l ve soy damgalarıyla da bel�rlenm�şt�r. Gökyüzüne �nanan �nsanların ürett�ğ� 
matemat�ksel formun Anadolu r�tm�nde, müz�ğ�nde ve �badetler�nde bel�rmes� tesadüfi 
değ�ld�r. İbn – � S�na'nın da�reye da�r söylemler�nden yola çıkılarak görülmüştür k� da�re 
sadece başlangıcı ve sonucu bel�rlemek değ�l, senfon�k b�r sürec� tamamlayan 
hareket�n tanımlanmasıdır. Gök ve yer�n durumu, konumunu bel�rlemekted�r. Tüm 
evren� anlamaya, dünyanın şekl�n� algılamaya ve en öneml�s� yön bulmaya yarayan 
da�re, aynı zamanda b�r uygarlığın aklındak� en matemat�ksel felsefe şekl�d�r. 
Çalışmada görülmüştür k� Türk bayrağına kadar varan uzun b�r form döngüsü yaşayan 
bu r�tüel şek�l, Anadolu düşünces�ndek� der�nl�ğ�, bozkır �nsanının yazgısını ve 
gökyüzünü yeryüzünde tanımlayan r�tm�n bulunmasına yardımcı olmuştur. Hem kültür 
ps�koloj�s� �le yapılan çalışmalar hem de kültürel antropoloj� ve ant�k dünya 
göstergeler�n�n okunmasına yardımcı olmaktadır. 

kısmen de örtük o kültürün gel�ş�m�n� ve tar�hsel kader�n� de bel�rleyen öneml� b�r 
etkene dönüştürmekted�r. 
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