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ARAŞTIRMA MAKALESİ 

15. Yüzyıl Edirne Taş Köprüleri

Işıl AKAR, Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, e-
posta: isillakar@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5703-8032 

Öz 

Osmanlı Mimarlığı, 14. yüzyıldan 20.yüzyılının başlarına kadar uzanan; Erken dönem (14.yy-
15.yy), Klasik Dönem (15.yy-17.yy), Batılılaşma Dönemi (17.yy-19.yy) şeklindeki üç üslûpsal
etkinlik sürecinde tarihin en zengin mimarlık repertuvarlarından birisini yaratmıştır. Üç kıtada
geniş bir coğrafyada etkili olan Osmanlı mimarlığı, zaman içinde büyük değişimler geçirmiş ve
kendini, hakim olduğu topraklar üzerinde gelmiş geçmiş tüm kültürlerin sentezini yaparak
geliştirmiştir. Bu makalede konu edilecek olan köprü mimarlığı bu büyük mimarlık geleneğinin
en önemli yapı tiplerinden birisidir. İmparatorluğun ilk yıllarından itibaren Avrupa’da bulunan
topraklarında çok sayıda köprü yapılmıştır. Osmanlı devleti, bu topraklar üzerindeki küçüklü
büyüklü akarsular üzerine yaptığı köprülerle Avrupa’ya açılmıştır. Bu incelemede; Osmanlı’nın
bu erken yıllarında yaptığı en önemli köprüler arasında yer alan 15. yüzyıl Edirne köprüleri konu
edilmektedir. Osmanlı Döneminde yeni köprülerin inşa edilmesi yanı sıra daha önceki dönemlere
ait olanlarda onarılarak kullanılmıştır. Bu durum kültürlerin etkileşimi, eserin mimari
özelliklerinin farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlanması gibi durumlara da olanak sağlar.
Araştırma konusu olan köprülerin sıklıkla görüldüğü alanlar suyolları bakımından oldukça
zengin olan bölgelerdir. Sadece büyük nehirler üzerinde değil daha küçük ve yerleşim içlerinde
kalan dereler üzerinde de örnekler görülür. Osmanlı Döneminde önemli bir konumda bulunan
Edirne nehirler yönünden zengin oluşuyla köprü mimarisi konusunda oldukça önemli örneklere
sahiptir. Bu örneklere sadece şehir merkezinde değil ilçeler ve köylerde de rastlanır. Boyutları,
mimari özellikleri, inşa edildikleri dönemler birbirinden farklı olan Edirne köprüleri günümüze
çoğunluğu iyi ve sağlam durumda olarak ulaşmıştır. İncelenen köprüler bulundukları nehir,
sahip oldukları göz sayısı, kemer biçimleri, süsleme anlayışları, günümüzdeki kullanımları gibi
yönleriyle ele alınmıştır. Çalışma kapsamında Uzunköprü, Muradiye Taş Köprü, II. Beyazıd
Köprüsü, Saraçhane Köprüsü ve Fatih Köprüsü incelenmiştir. Araştırmada kentin farklı
noktalarında yer alan aynı yüzyıla ait örnekler arasındaki farklı ve ortak özellikler ortaya
çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Mimarlığı, Osmanlı Köprüleri, 15. Yüzyıl Edirne Köprüleri, Edirne 
Taş Köprüleri. 
Makale Gönderme Tarihi: 09.10.2019  
Makale Kabul Tarihi: 18.01.2020 
Önerilen Atıf:  
Akar, I. (2020). 15. Yüzyıl Edirne Taş Köprüleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1): 1-15. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 
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RESEARCH PAPER 

15th Century Edirne Stone Bridges 

Işıl AKAR, MSc., Gazi University, Social Sciences Institute, Ankara, e-mail: isillakar@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5703-8032 

Abstract 

Ottoman Architecture, 14th century to the beginning of the 20th century; The three stylistic 
activities of the early period (14th-15th century), the Classical Period (15th-17th century) and the 
Westernization Period (17th-19th century) created one of the richest architectural repertoires in 
history. Ottoman architecture, which is influential in a wide geography on three continents, has 
undergone great changes over time and developed itself by synthesizing all the cultures that have 
ever existed on the lands it dominated. The bridge architecture to be discussed in this article is 
one of the most important building types of this great architectural tradition. Since the early years 
of the Empire, numerous bridges have been built in Europe. The Ottoman state was opened to 
Europe by its bridges over small and large rivers over these lands. In this review; 15th century 
Edirne bridges which are among the most important bridges built by the Ottomans in this early 
year are discussed. During the Ottoman period in addition to the construction of new bridges, it 
is also seen that it was used by repairing the ones from previous periods. This also allows for 
situations such as the interaction of cultures, the reinterpretation of the architectural features of 
the work from a different perspective. The areas where bridges are frequently seen are areas that 
are very rich in waterways. Examples are not only seen on large rivers, but also on smaller and 
smaller streams in the settlements. Edirne, which was an important position during the Ottoman 
period, has very important examples of bridge architecture because it is rich in rivers. These 
examples are not only found in the city center, but also in districts and villages The Edirne 
bridges, whose dimensions, architectural features and periods when they were built, have 
survived to this day in good and solid condition. The bridges examined have been handled in 
terms of the river in which they are located, the number of eyes they have, the arch forms, their 
understanding of decoration and their current usage. In this research, Uzunköprü, Muradiye 
Stone Bridge, II. Bayezid Bridge, Saraçhane Bridge and Fatih Bridge were examined.  

Keywords: Ottoman Bridges, Bridge, Edirne, Edirne Bridges, Edirne, Stone Bridges. 
Received: 09.10.2019 
Accepted: 18.01.2020 
Suggested Citation:  
Akar, I. (2020). 15th Century Edirne Stone Bridges, Journal of Social, Humanities and Administrative 
Sciences, 3(1): 1-15. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 
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GİRİŞ 

Trakya Bölgesi’nde yer alan önemli şehirlerimizden biri olan Edirne, tarihinde farklı 
medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu süreç içerisinde kent “ Orestas, Hadrianapolis, Edrinus 
“ gibi çeşitli isimlerle anılmıştır.1 Bulunduğu bölgenin adını içeren Traklar tarafından kurulan 
şehir zaman içerisinde Roma ve Osmanlı İmparatorluk’larının varlıkları ile gelişerek tarihi ve 
kültürü oldukça zengin bir kent haline gelmiştir.  

Arda, Tunca ve Meriç nehirlerine sahip oluşuyla coğrafi açıdan oldukça elverişli olan Edirne 
bunlara ek olarak içerdiği dere ve suyollarının fazlalığı nedeniyle Türk köprü mimarisi açısından 
da önemli bir konuma sahiptir.  

Şehir merkezi haricinde ilçelerinde ve köylerinde yer alan köprüler çoğunlukla Osmanlı 
Dönemi’ne tarihlenseler de şehirde günümüze ulaşmış Roma Dönemi köprüleri de 
bulunmaktadır. Çalışmada Osmanlı Dönemi köprüleri içerisinden 15. yüzyıla tarihlenen örnekler 
ele alınmıştır. 

 

15. YÜZYIL EDİRNE KÖPRÜLERİ  

Edirne,  şehir merkezi ve ilçelerinde, bağlantı köprüleri de dâhil olmak üzere toplam 31 adet 
köprüye sahiptir. 2 Çeşitli dönemlere tarihlenen bu köprülerin çoğunluğu Osmanlı Dönemi’ne 
aitken aralarında Roma Dönemi’nde inşa edilen, Osmanlı tarafından kullanılan ve günümüze 
ulaştırılan köprüler de bulunmaktadır.  

Bu araştırmanın konusu olarak ele alınan beş adet 15. yüzyıl Edirne Köprüsü örneği tamamen 
Osmanlı kökenli köprülerdir. Bu dönem örnekleri şehir merkezinde yer almaktadır.  

Edirne köprülerinin tamamında görülen genel malzeme olan taş 15. yüzyıl köprülerinin de ana 
malzemesidir, ele alınan eserler taş malzeme ile inşa edilmiş olarak karşımıza çıkar.  

Uzunköprü, Saraçhane Köprüsü gibi süsleme ögelerine yer verilen örnekler görülmekle birlikte 
Muradiye Taş köprü gibi oldukça sade ve süslemesiz bir anlayışla yapılan yapılar da vardır. 
İncelenen köprüler Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından başlıkları altında 
yer verilen tarih ve sayılı kararlarla tescillenmiş, günümüze oldukça sağlam durumlarda 
ulaşmışlardır. Muradiye Taş Köprü örneği dışında yaya ve araç kullanımına uygun 
durumdadırlar.  

Bu köprülerin bakım ve onarımından sorumlu olan kuruluş Karayolları Genel Müdürlüğü’dür. 
Konu hakkında yapılacak araştırma ve çalışmalarda Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları 
Envanteri, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tescil kararları ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne ait yayınlar temel kaynak olarak kullanılmıştır. 

 
 

 

 

 
1 Tuğlacı, P. “Osmanlı Şehirleri” s.102 
2 II. Beyazıd, Fatih, Kanuni, Gazi Mihal,Yalnızgöz, Saraçhane, Yıldırım, Meriç, Tunca, Kazan, 
Sefer Şah, Uzunköprü, Sarıkız, Kurtdere, Elçili, Mercan I, Mercan II, Enez Manastır, Kemalköy, 
Saraçhane Ek, Yalnızgöz – Beyazıd Bağlantı, Muradiye, İzzetiye, Altıntaş, Üç Şehitler, Işıklı, 
Öksüzdere, Nalbur, Çamlıca, Kılıçköy, Naifa Köprüleri 
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Fatih Köprüsü 

 
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 14.02.1980 tarihinde 11789 sayılı 
karar ile tescillenen Fatih Köprüsü Bönce, Cephanelik, Süvari gibi isimlerle de anılır. Edirne - 
Sarayiçi’nde bulunan köprü Saray-ı Cedid-i Amire olarak adlandırılan Edirne Saray kompleksi 
içerisinde yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet tarafından saray yapımı esnasında yaptırılmıştır. 
3 Yapı 15. yüzyıl ortalarına aittir, 1452 ( H. 856 M. 1452) yılına tarihlenir. 

Tunca Nehri üzerinde bulunan Fatih Köprüsü şehir merkezinde yer alan önemli eserler 
arasındadır. Edirne’de yer alan diğer köprülerle malzeme bakımından ortak özellik gösterir, 
düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Mimari özellikleri incelendiğinde 3 kemer ve sel 
yaranlarının üzerinde bulunan 2 tahliye gözünden oluştuğu görülür. Köprüde yer alan kemerler 
sivri forma sahiptirler.  

Orta kemeri yanlarda bulunanlardan daha uzun ve geniş oluşturulduğu için köprü eğimli bir 
yapıya sahiptir. 4 Uzunluğu 34,20 genişliği 4.56 metre olan köprünün en büyük kemer açıklığı 
8.20 diğer kemer açıklıkları ise 6.10 metredir.5 

Saray alanı içerisinde yer alması nedeniyle etrafında Matbah-ı Amire, Kum Kasrı Hamamı gibi 
önemli mimari eserler bulunur. Bu dururum örnek olabilecek önemli mimari yapılardan biri olan 
Adalet Kasrı köprünün hemen önünde yer almaktadır. Fatih Köprüsü’nün kemer ayaklarında 
yer alan sel yaranların memba yönünde olanları üçgen forma sahipken mansap yönünde yer 
alanlar sivri ucu pahlanmış üçgen formundadırlar. Yapının mimari bilinmemektedir. Köprüde 
herhangi bir süsleme ögesi, kitabe ve seyir köşkü yer almamaktadır. Geçirdiği restorasyonların 
da etkisiyle köprüde herhangi bir deformasyon görülmemekte, günümüzde oldukça sağlam bir 
biçimde kullanımda bulunmaktadır. 

 

 

Görsel 1: Edirne Fatih Köprüsü. Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Vaziyet Planı Detay (2019) 

 
3 Tunç, G. “Taş Köprülerimiz” s.77 
4 Pekin, F., Yılmaz H. F. “Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Köprü” s.74 
5 Çulpan, C. “Türk Taş Köprüleri ( Ortaçağdan Osmanlı Devri Sonuna Kadar )” s.109 
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Görsel 2: Edirne Fatih Köprüsü. Akar, 2018. 

 

Muradiye - Taş Köprü 

Köprü Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 05.11. 2012 tarih ve 669 sayılı 
karar ile tescillenmiştir. Muradiye Köprüsü ya da Taş Köprü adları ile anılır. Edirne şehir merkezi 
içerisinde Muradiye Mahallesi Taş Köprü sokakta yer alır. Yapılışında üzerine oluşturulduğu 
suyolunun adı bilinmemektedir.  

 

15. Yüzyılda Muradiye Cami’si ile birlikte inşa edildiği düşünülen köprü günümüzde evler 
arasında kalarak özgün işlevini yitirmiştir. Bulunduğu alandaki evlere bitişik duruma gelmiş 
olması nedeniyle hasar almaya oldukça açık haldedir. Kenarlarında korkuluklar görülmez. Her 
iki yönü de konutlara çıktığından köprü üzerinde günümüzde ulaşım sağlanamamaktadır. Tek 
göze sahip bir köprüdür Yuvarlak kemerli köprünün kemer örgüsünde düzgün kesme taş, kalan 
bölümlerde moloz taş kullanılmıştır. Herhangi bir süsleme ögesine rastlanmaz.  Köprünün 
kitabesi yoktur.   
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            Görsel 3: Edirne Muradiye Mahallesi Taş Köprü.05.11.2012 tarih 669 sayılı K.V.K.B.K kararı (2012)  

 

Köprü altı sadece yaya geçişine olanak veren durumdadır. Yerleşim yeri arasında kalmasından 
dolayı köprüde doğal ve insan etkilerinden kaynaklı deformasyon mevcuttur. Ayrıca 
günümüzde köprüde çimento kullanılarak yapıldığı anlaşılan derzler görülmektedir.6 

          

 
Görsel 4: Edirne Taş Köprü. Akar, 2018. 

 
6 Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 05.11.2012 Tarihli 669 Sayılı Kararı 
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II. Beyazıd Köprüsü 

 
Köprü Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 14.03.1980 tarih ve 11789 
sayılı kararı ile tescillenmiştir. Yeni İmaret, Beyezıd Veli Köprüsü gibi isimlerle de anılmaktadır. 
Yeni İmaret Mahallesi’nde yer alan köprü 15.yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Yapım tarihi 
1488’dir. II. Beyazıd’ın emriyle Mimar Hayreddin tarafından Tunca Nehri üzerine inşa 
edilmiştir.7 II. Beyazıd Külliyesi’nin bir parçası olan köprü külliye ile şehir arasında bir bağlantı 
görevi görmektedir. 126. 5 metre uzunluğundadır.8 

Köprü üzerinde kitabe yer almaz.  6 adet gözden meydana gelen II. Beyazıd Köprüsü sivri kemer 
formuna sahiptir. Günümüzde üç gözünden su akmaktadır. Diğer gözler toprak kısım üzerinde 
yer alır. Yağışlar ile birlikte nehir yatağının genişlemesi sonucu köprünün kullanımda olan göz 
sayısı artış gösterir. Üzerinde herhangi bir süsleme ögesine rastlanmayan köprü oldukça sade bir 
biçimde inşa edilmiştir.  

II. Beyazıd köprüsü, Yalnızgöz ve aralarında bulunan bağlantı köprüsü ile birlikte Yeni İmaret 
mahallesini kent merkezine bağlar.  

 

 
Görsel 5: Edirne II. Beyazıd Köprüsü.  Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Vaziyet Planı Detay (2019) 

 

 
7 Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri s. 198 
8 Tunç, G. “Taş Köprülerimiz” s. 27 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1): 1-15. 

 8 

 
Görsel 6: Edirne II. Beyazıd Köprüsü Genel Görünüm. Akar, 2018. 

 

Köprüde, Yalnız Göz Köprüsü’ne doğru olan tarafta yuvarlak kemer formuna sahip iki adet 
tahliye kemeri yer alır. Bu alan su seviyesinin yüksek olmayışından dolayı bitkiler ve toprakla 
kaplıdır. Köprü günümüze oldukça sağlam bir durumda ulaşmıştır. Fakat suların çekildiği 
alanlarda ortaya çıkan yoğun bitki oluşumunun köprü üzerinde yıpranmalara neden olduğu 
görülmektedir. Günümüzde köprüden hem araç hem yaya geçişi sağlanır.  

 

Uzunköprü 

Köprü Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Tarafından 14.10.1978 tarih 10729 sayılı 
kararı ile tescillenmiştir. Ergene Köprüsü adı ile de anılır. Köprü Uzunköprü ilçesi girişinde 
başlayıp yerleşim yeri başlangıcına kadar uzanmaktadır. Ergene Nehri üzerinde yer alır.  

II. Murat tarafından nehirden geçişte güvenliği sağlamak amacıyla yaptırılmış sonrasında ise 
etrafında yerleşim alanı kurularak bir kasaba oluşturulmasına imkân sağlamıştır. Mimarı Hacı 
İvaz, nakkaşı ise İlyas Ali Usta’dır.9 Uzunluğu 1266, eni 5.90 metredir. 174 gözden meydana 
gelmektedir. 

 

 
Görsel 7: Uzunköprü Konum. Google Maps (2019) 

 

 
9 Tunç, G. “Taş Köprülerimiz” s. 193 



Işıl AKAR 

 9 

 
Görsel 8: Uzunköprü. Akar, 2018. 

 

Köprü, uzunluğu ve sahip olduğu kemer sayısının fazla olması nedeniyle kemer kullanımı 
konusunda çeşitliliğe olanak sağlamıştır. Sivri ve yuvarlak kemer formları köprüde bir arada 
kullanılmıştır. Günümüzde normal mevsim şartlarında sadece 2 gözden su akışı görülür.  

Yağışlar ve nehrin doluluk oranına göre köprünün kullanılan göz sayısı değişmektedir. Bu 
çalışmada incelenen diğer örneklerin aksine süsleme yönünden oldukça zengin özelliklere sahip 
olan köprüde bitkisel, geometrik ve hayvansal bezeme örneklerine rastlanmaktadır. Taş 
kabartma şeklinde olan bu süslemeler genellikle kemerlerin kilit taşlarında, kemer ayakları 
üzerinde ya da tahliye gözlerinde yer almaktadır. Bu süslemelerde alçak kabartma ve yüksek 
kabartma tekniklerinin birlikte kullanıldığı görülür. 

 
Görsel 9: Uzunköprü Taş Süsleme Detay. Akar, 2018. 
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Köprünün iki kitabesinden biri 1922 yılında Yunan işgali sırasında tamamen kazınmıştır.10 Kalan 
diğer köprü kitabesi II. Abdülhamit zamanındaki onarım sırasında Gazi Mihal Bey veya Belediye 
Parkı çeşmesi denilen çeşme üzerine konulmuştur.11 Cevdet Çulpan 1968 yılında yayınlanan 
makalesinde bu durumdan “ Uzunköprü’de, II. Murad devri (H. 847 , M. 1443-44) eseri olan 174 
gözlü ve 1392 metre boyundaki Uzunköprü’nün kitabesi, II. Hamid devri onarımı sırasında , 
kasaba içinde Gazi Mahmut Bey veya Belediye Parkı Çeşmesi diye anılan çeşme üzerine 
nakledilmiş olup hala oradadır.” şeklinde bahsetmektedir.12 

Kırsal alanda yer alması dolayısıyla tarım araçları ve ağır vasıtaların geçişlerinden rahat 
kullanılamayan ve deforme olan Uzunköprü’ye bu tip araçların kullanımı için paralel, altarnatif 
bir köprü yapılmıştır.  

Bu durum köprünün daha rahat kullanılmasına ve daha az hasar alma riskine imkan 
vermektedir. Uzunköprü günümüze çoğunlukla iyi durumda ulaşsa da, köprü üzerinde define 
arama çalışmalarının yapıldığı taşlarda yer alan tahrip izlerinden görülmektedir.  

           
Görsel 10: Uzunköprü Belediye Çeşmesi Üzerinde Yer Alan Kitabe. Akar, 2018.       

 
10 Pekin, F., Yılmaz H. F. “Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Köprü” s.82 
11 Tunç, G. “Taş Köprülerimiz” s.192 
12 Çulpan, C. “Köprülerde Tarih Köşkleri” s.34 
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Görsel 11: Uzunköprü Belediye Çeşmesi Üzerinde Yer Alan Kitabe. Akar, 2018.       

 

Saraçhane Köprüsü 
Köprü Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 14.03.1980 tarih 11789 sayılı 
kararı ile tescillenmiştir. Banisi dolayısıyla Şehabettin Paşa Köprüsü olarak da bilinir. Sultan II. 
Murat ulemasından olan Şehabettin Paşa’nın, bu köprü haricinde Filibe’de cami, imaret, 
kervansaray gibi eserlerinin olduğu da bilinmektedir.13 Köprü yaptıranının adını taşısa da 
bölgedeki yaygın kullanımında, bitişiğinde bulunan Saraçhane Mahallesi’nin adıyla anılır.14  

Yeni İmaret mahallesinde yer alan köprü 1451 yılında II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet 
dönemlerinde vezirlik yapan Şihabettin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tunca Nehri üzerinde 
bulunur. Boyu 120 metre genişliği 5 metredir.15 Saraçhane köprüsü 10 gözden meydana 
gelmektedir.16 Kemerleri yuvarlak forma sahiptir.   

 
13 Tunç, G. “Taş Köprülerimiz” s.159 
14 Pekin, F., Yılmaz H. F. “Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Köprü” s.80 
15 Çulpan, C. “Türk Taş Köprüleri ( Ortaçağdan Osmanlı Devri Sonuna Kadar )” s.108 
16 Tunç, G. “Taş Köprülerimiz” adlı kitabında köprünün aslında 12 göz olarak inşa edildiğini, 
zaman içerisinde iki başta bulunan gözlerin toprak altında kalarak yok olduklarını 
belirtmektedir.  
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Görsel 12: Edirne Saraçhane Köprüsü. Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Vaziyet Planı Detay (2019) 

 

Köprünün orta noktasında bir kitabe köşkü yer alır. Bu kısımda onarım kitabesi bulunur. Asıl 
kitabesi 4 satır halinde ve 1451 tarihini taşımaktadır.17 Köşkün en üst kısmında yer alan süsleme 
şeridinde bitkisel süslemeye yer verilmiş, şerit boyunca 25, uç kısımlarda 2 adet yarım halde ve 
şeridin üst orta noktasında 1 adet büyük halde palmet motifi kullanılmıştır. Kemer örgüsü 
almaşık teknik ile oluşturulmuş kilit taşında ise yine bitkisel bezemeye sahip bir rozet 
kullanılmıştır. 

 
Görsel 13: Saraçhane Köprüsü Genel Görünüm. Akar, 2018. 

 
17 Tuğlacı, P. “Osmanlı Şehirleri”  s.109 
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Günümüzde bu köşk kısmında bulunan kitabe 1702 yılında II. Mustafa döneminde yapılan 
onarıma aittir. 5 Satır ve 10 bölümden oluşan kitabenin etrafı birbirlerine birleşik palmetlerden 
oluşan bir şerit ile çevrilidir. 

 
Görsel 14: Saraçhane Köprüsü Kitabe Köşkü. Akar, 2018. 

Onarım Kitabesi:  

Padişahı Hefr kişver şehriyari behr-u-ber 

Hazreti Han Mustafa Şahinşehi Nusret Liva 

Edirne şehrine teşrif idecek emreyledi 

Çün bu cisri yapmağa ol daveri ferman reva 

Hamdü-lillah bir metanet üzre bünyad oldu kim 

Çeşmi dünya görmemiştir böyle bir muhkem bina 

Şevketiyle günbegün ömrünü efzun eyleyip 

Böyle çok hayra muvaffak eyleye bari Hüda 

Faika tekmil olunca didiler tarihini (69) 

Eyledi ferman bu cisri yaptı Sultan Mustafa 

113-170218 

 
18 Oral, O. “Edirne Türk Tarih Vesikalarından Kitabeler” s.158   
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Köşkün tam karşısında yer alan dışarıya çıkıntı yapılarak oluşturulmuş balkon formunun 
korkuluk kısımları ajur tekniği ile oluşturulmuş geometrik desenlerden meydana gelir. Bu 
geometrik panellerin aralarında 5 adet baba taşı yer almaktadır. Nehrin izlenmesine olanak veren 
bu alan ayrıca kitabe köşkünün de net olarak görülmesini sağlar. Köprü günümüze sağlam bir 
durumda ulaşabilmiştir. Yaya ve araç trafiğine açık durumda bulunmakta ve günümüzde 
kullanılmaktadır. 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Yapılan araştırmada incelenen örneklerin gerek bölgesel gerek dönemsel ortak noktalarının 
bulunması nedeniyle benzer özelliklere sahip oldukları görülür. Ana malzeme olarak taş 
kullanımı bu duruma örnek olarak verilebilir. Konu edilen köprülerin inşalarında farklı bir 
malzeme kullanımına rastlanmaz. Taşın kullanım şekli köprülerin görünüm ve özelliklerinde 
farklılıklara neden olabilir. Muradiye mahallesinde yer alan Taş Köprü dışında kalan örneklerin 
taşı genellikle düzgün kesme olarak kullanıldıkları görülür. Bu durum aynı temel malzemenin 
farklı kullanım şekillerinin yarattığı farkı ortaya koymaktadır.  

İncelenen köprülerin tamamı aynı suyolu üzerinde yer almaz. Saraçhane, II. Beyazıd ve Fatih 
Köprüleri Tunca nehri üzerinde yer almalarıyla ortak bir noktaya sahiptirler. Uzunköprü Ergene 
nehri üzerinde yer alırken Muradiye taş köprü ise günümüzde herhangi bir suyolu üzerinde 
bulunmamaktadır. Bu örnek dışındaki bütün köprülerde sel yaran ve tahliye gözü kullanımına 
rastlanır. 

Edirne’deki köprülerin inşa edilmesinde bulundukları su yatağının yıl içerisindeki 
genişlemesinin yapım aşamasında dikkate alındığı Uzunköprü örneğinde olduğu gibi karşımıza 
çıkar. Yağışlarla genişleyip derinleşen su yatakları çok gözlü köprülerde suyun aktığı göz 
sayısının yıl içerisinde değişmesine neden olabilmektedir. Yağışların normal seyrettiği 
zamanlarda Uzunköprü’de 2, II. Beyazıd Köprüsü’nde 3-4, Saraçhane Köprüsü’nde 5-6, Fatih 
Köprüsünde 3 gözden su akışı olduğu gözlemlenir. 

Muradiye ‘de yer alan taş köprü ise herhangi bir suyolu üzerinde yer almayışıyla aynı yüzyıla 
tarihlenen bu köprülerden ayrılır. Kimi durumlarda ise sel söz konusu olduğunda köprülerin 
gözlerinin tümüyle dolmasına hatta tamamen suya gömülmesine rastlanır. Bu durumun önüne 
geçilebilmesi için su yatakları genişletilme çalışmaları yapılmakta ve köprülerin zarar görmesi 
engellenmeye çalışılmaktadır. 

Ele alınan köprülerde süsleme özelliklerine bakıldığında süslemeye hiç yer vermeden sade bir 
biçimde ortaya konulan eserler olduğu gibi çeşitli bezemelere sahip eserlerinde bulunduğu 
görülür.  

Muradiye Taş Köprü, II. Beyazıd Köprüsü ve Fatih Köprüsü’nde süslemesiz sade bir anlayış 
benimsenmişken Uzunköprü ve Saraçhane Köprüsü’nde süsleme ögelerine yer verilir. Süsleme 
unsuru taşıyan örneklerde geometrik, bitkisel ve hayvansal formda örnekler göze çarparken 
figürlü süslemeye rastlanmaz. Edirne’de farklı dönemlere tarihlenen bütün köprülerle birlikte ele 
alındığında 15. yüzyıl köprülerinde de genel olarak figürlü süslemeye hiçbir örnekte rastlanmaz. 
Ayrıca araştırma konusu olan köprülerde taş süsleme dışında herhangi bir süsleme çeşidine 
rastlanmamıştır. 

İncelenen köprüler Muradiye Taş Köprü hariç günümüzde kullanılır ve işlevine uygun 
durumdadır. Sadece bu örnekte plansız yapılaşma sonucunda işlevini ve bulunduğu suyolunu 
kaybetme durumu söz konusudur. 
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Yapılan araştırmada köprülerin yapım ya da onarım hakkında bilgi veren kitabelerin 
bulunmasının kesin bir şart olmadığı sonucu çıkarılabilir. Köprülerde kimi zaman hiçbir kitabe 
yer almazken kimi zaman ise kitabeler farklı alanlara aktarılmış, inşa kitabesinin yerini onarım 
kitabesi almışken karşımıza çıkabilirler. Fatih, II. Beyazıd ve Muradiye köprülerinde kitabe 
bulunmaz. Saraçhane köprüsünde kitabe köşkü üzerinde yer alırken Uzunköprü örneğinde 
köprü çıkışında yer alan bir çeşme üzerine nakledilmiştir.   

Edirne köprüleri bulundukları ortak coğrafya nedeniyle malzeme yönünden hemen her yüzyılda 
benzerlik gösterseler de yapım nedeni, işlevi, bulunduğu konum gibi nedenlerde boyut olarak 
oldukça farklı ölçütlere sahip olabilirler. Fatih Köprüsü sadece 3 göze sahipken Uzunköprü’nün 
174 göze sahip olması bu farklılığa örnek olarak gösterilebilir. Aynı zamanda yaptıran kişinin 
istekleri ve zevkleri doğrultusunda farklı mimari ögeler, özellikler, farklı süsleme tarzlarıyla 
karşımıza çıkabilirler. Çalışmada incelenen 15. yüzyıl köprüleri içinde bu durum geçerli 
olmaktadır. Bu nedenle de yapı grubu olarak bir bütün halinde fakat taşıdıkları kendine has 
özellikleri bakımından tek tek incelendiklerinde,  ait oldukları döneme dair en net bilgileri ortaya 
koymaktadırlar. 

 

KAYNAKÇA 

Aslanpa, O. (2005). Osmanlı Devri Mimarisi. İstanbul: İnkilap Yayınevi. 

Çulpan, C. (1975). Türk Taş Köprüleri (Ortaçağdan Osmanlı Devri Sonuna Kadar). Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları 

Çulpan, C. (1968). Köprülerde Tarih Köşkleri. Journal of Art History, (2), 24-35. Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusty/issue/34471/381793 

Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Cilt I – II. (2013). Edirne: Edirne Valiliği Yayınları. 

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Vaziyet Planı 2019 

Fatih Köprüsü Röleve Raporu. 

İlter, İ. (1965). Gazimihal ve Yıldırım Köprüleri. Sayı: 180. s.16-19. 

Oral, O. (1972) Edirne Türk Tarih Vesikalarından Kitabeler. İstanbul: Yenilik Basımevi 

Pekin, F. ve Yılmaz H. F. (2008). Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Köprü. İstanbul: NTV Yayınları 

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2003) Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi 

Tuğlacı, P. (1985). Osmanlı Şehirleri. İstanbul: Milliyet Yayınları. 

Tunç, G. (1978). Taş Köprülerimiz. Ankara: Karayolları Matbaası. 



Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2020, 3(1): 16-30. 

DOI:10.26677/TR1010.2020.292 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: 

https://www.sobibder.org 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Akhisar İlçesinde (Manisa) Adlarını Bitki Örtüsünden Alan Coğrafi Ögeler* 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi AKBAŞ, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi, Osmaniye, e-posta: ferdi.akbas45@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1899-1458 

Özcan AKINLI, Erzurum Valiliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Açık Kapı Koordinatörlüğü, 
Erzurum, e-posta: 45ozcanakinli@gmail.com  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6426-6316 

Öz 

Yeradları bir coğrafi mekanın adeta kimliği niteliğindedir. Bir yerleşim biriminin kurulduğu günden bu 
yana başından geçen tarihi süreçler hakkında bilgi veren yer adları günümüzde yerleşmelerin sosyo-
kültürel ve sosyo-ekonomik geçmişlerinin aydınlatılmasını sağlamaktadır. Bu araştırma da aslında bir nevi 
bu amaca hizmet etmektedir. Sahip olduğu coğrafi konumunun etkisiyle günümüze gelinceye kadar birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan Akhisar’da coğrafi birimlerin adlandırılmasında etkili olan 
faktörlerden birini oluşturan bitki örtüsünün söz konusu çalışma ile yeradı verilmesinde ne kadar etkili 
olduğu ilçedeki coğrafi birimlerinin adlarının elde edilen kaynaklar vasıtasıyla tek tek ve detaylı bir şekilde 
analiz edilmesiyle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü sınırları dahilinde yer 
alan araştırma sahası idari bakımdan Manisa iline bağlıdır. Manisa ilinin gelişmiş ilçelerinden biri olan 
Akhisar İstanbul-Balıkesir karayolu üzerinde yer almaktadır. Coğrafi konum, iklim özellikleri, ulaşım 
koşulları gibi etkenler neticesinde sahanın nüfusu günümüz itibariyle 170.000’i aşmıştır. Tarihi dönemlerde 
de coğrafi açıdan benzer derecede önem taşıyan ilçede birtakım coğrafi ögelerin adlandırılmasında bitki 
örtüsünden faydalanılmıştır. Bitki örtüsünden adlarını alan coğrafi ögelerin tespit edilmesinde 1 / 25000 
ölçekli Akhisar paftasından istifade edilmiştir. Söz konusu unsurların tespit edilme sürecinden sonra 
literatür tarama aşaması başlamış ve bu dönemde Akhisar’ın yer adları ile ilgili yapılmış olan tüm 
çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Son aşama ise arazi gözlemleri ve mülakatlardan oluşmaktadır. İlgili 
yer adlarının yerinde ve doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için yer aldıkları yerleşim birimlerinin 
tamamına gidilerek buradaki yerel halkla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yerel halkın yanında ilçenin tarihi 
geçmişi ve coğrafi yapısı hakkında bilgi sahibi olan yerel araştırmacıların bilgi birikimlerinden de 
faydalanılmıştır. Tüm bunlar neticesinde elde edilen veriler çeşitli sınıflara ayırılarak gözden kaçması 
mümkün olabilecek noktalar minimuma indirilmiştir.  

* Bu çalışma Özcan Akınlı tarafından tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Abstract 
Places are almost the identity of a geographical place. Place names that provide information about the 
historical processes that have been going on since the establishment of a settlement provide an explanation 
of the socio-cultural and socio-economic histories of the settlements today. This research actually serves this 
purpose. In Akhisar, which hosted many civilizations until the present day the influence of geographical 
location and geographical units of vegetation that constitutes one of the factors influential in the naming of 
the name of the place in question with the work, how effective is the provision in the county through 
individual and geographic sources, the names of the units obtained by a detailed analysis was tried to be 
uncovered. The research area within the borders of the main Aegean Division of the Aegean region is 
administratively dependent on the province of Manisa. Akhisar, one of the developed districts of Manisa 
province, is located on the Istanbul-Balıkesir Highway. As a result of factors such as geographical location, 
climate characteristics, transportation conditions, the population of the site has exceeded 170,000 as of today. 
In historical periods, vegetation was used in naming some geographical elements in the district which was 
of similar importance in terms of geography. The geographical elements named after the vegetation were 
used to determine the 1 / 25000 scale Akhisar paftasının. After the process of identifying these elements, the 
literature search phase started and during this period, all studies about the place names of Akhisar were 
tried to be reached. The final stage consists of field observations and interviews. In order to evaluate the 
names of the places in place correctly, we visited all the settlements and conducted interviews with the local 
people. In addition to the local people, the knowledge of local researchers who have knowledge of the 
historical history and geographical structure of the district has also been made available. As a result of all 
these, the data obtained is divided into various classes and the points that may be overlooked are minimized. 
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GİRİŞ 

Bu çalışma 1/25000 ölçekli Akhisar topografya haritasında geçen bitki örtüsü kaynaklı coğrafi 
ögelerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma yapılırken ilk olarak Akhisar Zeynelzâde 
Halk Kütüphanesi, Manisa Halk Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Afyonkarahisar Gedik 
Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi kütüphanelerinden istifade 
edilmiştir. İlerleyen süreçte elde edilen yazılı kaynakların analiz edilmesinden sonra hakkında 
veri bulunmayan coğrafi ögelerle ilgili olarak onların bulunduğu yerleşim biriminde yer alan 
muhtarlarla mülakat yapılmıştır. Çalışma yapılırken bitki örtüsünden adını alan coğrafi ögelerin 
bulunduğu yerleşmelerin tamamına gidilerek yerel halk ile görüşmeler yapılmıştır. Bunun 
yanında yörenin yerel tarihini araştıran, köy köy dolaşıp derlemeler yapmış ve çevreyi iyi tanıyan 
yerel tarih araştırmacısı öğretmen Mustafa Kuzucuk’un bilgilerinden de istifade edilmiştir.  
 
ADLARINI BITKI ÖRTÜSÜNDEN ALAN COĞRAFI ÖGELER  

Fitotoponim: Ağaç ve bitkilerin adlarından oluşan yeradına denir (Yavuz ve Şenel, 2013: 2245). 
Bu bölümde adlarını ağaçlardan alan coğrafi ögeler, adlarını makilerden alan coğrafi ögeler, 
adlarını ziraî bitkilerden alan coğrafi ögeler ile adlarını süs bitkilerinden alan coğrafi ögeler  
bulunmaktadır. Söz konusu başlıklar detaylı bir şekilde açıklanmış olup, bazı coğrafi ögelerin 
1/25.000’lik Akhisar topografya haritasınıın hangi paftasında yer aldığı parantez içerisinde 
verilmiştir.  

 

Adlarını Ağaçlardan Alan Coğrafi Ögeler 

Ahlat Deresi < ahlat dere+si. Ahlat, “beyaz çiçekli, dikenli veya dikensiz bir ağaççıktır” (Baytop, 
2007: 23). 

Ahlat Sırtı < ahlat sırt+ı. Ahlat için bk. Ahlat Deresi. 

Akçam Tepesi < ak çam tepe+si. 

Akkavak Deresi < ak kavak dere+si. 

Alaçam Tepesi < ala çam tepe+si. 

Ardıçlı Dere < ardıç+lı dere. Ardıç, kışın yapraklarını dökmeyen, bazı türlerinin meyveleri tedavi 
amacıyla kullanılan bazı türlerinden de katran elde edilen ağaçlardır (Baytop, 2007: 33). 

Ardıçlı Tepe (3) (J20D1, J20D4, K20A1) < ardıç+lı tepe. Ardıç için bk. Ardıçlı Dere. 

Büyükdavulga Tepesi < büyük davulga tepe+si. Davulga için bk. Davulga Deresi. 

Çakalçam Sırtı < çakal çam sırt+ı. 

Çam Pınarı < çam pınar+ı. 

Çam Sırtı < çam sırt+ı. 

Çam Tepesi < çam tepe+si. 

Çamlar Sırtı < çam+lar sırt+ı. 

Çamlı Dere < çam+lı dere. 

Çamlı Tepe (6) (J19D3, J20D4, K19A1, K19A2, K19B2, K19B3) < çam+lı tepe. 

Çamlıca Tepesi < çam+lı+ca tepe+si. 

Çamlık Deresi < çam+lık dere+si. 
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Çamlık Sırtı < çam+lık sırt+ı. 

Çamtarla < çam tarla. 

Çardakçam Sırtı < çardak çam sırt+ı. 

Çetlemik Tepesi < çetlemik tepe+si. Çetlemik için bk. Çitlembik Tepesi. 

Çetlemikli Dere < çetlemik+li dere. Çetlemik için bk. Çitlembik Tepesi. 

Çınar Çeşmesi < çınar çeşme+si. 

Çınar Deresi < çınar dere+si. 

Çınar Tepesi < çınar tepe+si. 

Çınarcık Deresi < çınar+cık dere+si. 

Çınarcık Sırtı < çınar+cık sırt+ı. 

Çınarlı Çeşme < çınar+lı çeşme. 

Çınarlı Dere (2) (K19B2, K20A1) < çınar+lı dere. 

Çınarlı Pınar < çınar+lı pınar. 

Çınarlı Tepe < çınar+lı tepe. 

 

Çitlembik Tepesi < çitlembik tepe+si. Çitlembik, “kışın yapraklarını döken bazı türlerinin 
meyvesi yenen ağaççıklardır” (Baytop, 2007: 74). Baytop (2007: 74), çitlembiğin diğer adlarının 
çitlenbik, çitemek, çitemik, çitlenbek olduğunu belirtmektedir. Yöre halkınca çetlemik olarak da 
bilinmektedir. Yöre halkı bu tepede asırlık bir çitlembik ağacı olduğunu ve tepenin adını bu 
ağaçtan aldığını söylemektedir. 

Çitlenbik Tepesi < çitlenbik tepe+si. Çitlenbik için bk. Çitlembik Tepesi. 

Çitlenbiktarla < çitlenbik tarla. Çitlenbik için bk. Çitlembik Tepesi. 

Çöğürlü Tarla < çöğür+lü tarla. Baytop (2007: 77), bitkinin diğer adının çördük olduğunu ve 
çördük’ün “20-50 cm yükseklikte, iki veya çok yıllık, sarı çiçekli ve kuvvetli kokulu bir bitki” 
olduğunu belirtmektedir. Çöğür yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “dikenli ağaç” anlamındadır 
(DS, 1968: 1280). 

Çöğürlü Tepe < çöğür+lü tepe. Çöğür için bk. Çöğürlü Tarla. 

Çöğürlük Mevki(s)i < çöğür+lük mevki+(s)i. Çöğür için bk. Çöğürlü Tarla. Mevki, yörede 
Çöğürlüyurt adıyla bilinmekte olup, mevkide çöğürlerin çok olması nedeniyle mevki bu adı 
almıştır. 

Davulga Deresi < davulga dere+si. Davulga kelimesi Derleme Sözlüğü’nde Manisa ve çevresi ile 
Bursa ve Kütahya’da “kırmızı kabuklu sert ve dayanıklı bir ağaç” anlamındadır (DS, 1969: 1382). 
Davulga; İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Edirne’de davulgu adıyla “kocayemiş ağacı ve 
meyvesi” olarak bilinmektedir (DS, 1969: 1382). Davulga, bitki adları sözlüğünde de “kocayemiş” 
olarak yer almaktadır (Baytop, 2007: 85). Yöre halkınca davulga, gövdesi ve kabuğu kırmızımsı 
bir ağaç olarak bilinmektedir. Davulga Deresi de davulga ağaçlarının dere kenarında sıkça yer 
alması nedeniyle bu adı almıştır. 

Davulga Sırtı < davulga sırt+ı. Davulga için bk. Davulga Deresi.  

Davulgalı Dere < davulga+lı dere. Davulga için bk. Davulga Deresi. 
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Davulgalı Tepe < davulga+lı tepe. Davulga için bk. Davulga Deresi. 

Döngel Deresi < döngel dere+si. Döngel için bk. Döngel Sırtı. 

Döngel Sırtı < döngel sırt+ı. Döngel, “2-3 m. yükseklikte, çalı görünüşünde, dikenli ve beyaz 
çiçekli bir ağaççıktır” (Baytop, 2007: 94). Yöre halkı bu sırtta döngel ağaçlarının çok olması 
nedeniyle sırtın bu adı aldığını söylemektedir. 

Düzçam Tepesi < düz çam tepe+si. 

Gökçam Tepesi < gök çam tepe+si. 

Haydarçam Sırtı < haydar çam sırt+ı. 

Işılkavak Deresi < ışıl kavak dere+si. 

İkiçam Tepesi < iki çam tepe+si. 

Kabaağaç Kıranı < kaba+ağaç kıran+ı. Kabaağaç için bk. Kabaçtarla. 

Kabaağaç Sırtı < kaba+ağaç sırt+ı. Kabaağaç için bk. Kabaçtarla. 

Kabaçtarla < kabaç tarla. Yöre halkı Pelitli Meşe ağacını Kabaağaç ya da Kabaç adıyla bilmektedir. 
Geçmiş dönemlerde bu tarla kenarlarında bu ağaçların çok olması nedeniyle tarla Kabaçtarla 
adını almıştır. Kabaç kelimesi Derleme Sözlüğü’nde de “kalın gövdeli meşe ağacı” ve “büyük 
ağaç” anlamlarındadır (DS, 1969: 2577). 

Kanlıkırağaç Düzü < kan+lı kır ağaç düz+ü. 

Karaçam Sırtı < kara çam sırt+ı. 

Karadavulga Tepesi (2) (J19C3, K20A1) < kara davulga tepe+si. Davulga için bk. Davulga Deresi. 

Karadavulgalı Tepe < kara davulga+lı tepe. Davulga için bk. Davulga Deresi. 

Karadavulgalık Sırtı < kara davulga+lık sırt+ı. Davulga için bk. Davulga Deresi. 

Karakabaağaç Sırtı < kara kaba+ağaç sırt+ı. Kabaağaç için bk. Kabaçtarla. 

Karakabaç Deresi < kara kabaç dere+si. Kabaç için bk. Kabaçtarla. 

Karakabaç Mevki(s)i < kara kabaç mevki+(s)i. Kabaç için bk. Kabaçtarla. 

Karamançam Sırtı < karaman+çam sırt+ı. 

Kavaklı Çeşme < kavak+lı çeşme. 

Kavaklı Dere (3) (J19C4, J20D3, K19A2) < kavak+lı dere. 

Kavaklı Sırt < kavak+lı sırt. 

Kılıççam Tepesi < kılıç çam tepe+si. 

Kocaçam Sırtı < koca çam sırt+ı. 

Kocaçam Tepesi < koca çam tepe+si. 

Kocadavulga Sırtı < koca davulga sırt+ı. Davulga için bk. Davulga Deresi. 

Koru Dağı < koru dağ+ı. Yöre halkının verdiği bilgiye göre dağ, meşe korusuyla kaplı olduğu için 
bu adı almıştır. 

Koruca Tepe < koru+ca tepe. 

Kuzukabaağaç Tepesi < kuzu kaba+ağaç tepe+si. Kabaağaç için bk. Kabaçtarla. 
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Meşeli Tepe (2) (K19B4, K20A1) < meşe+li tepe. 

Musaçam Tepesi < Musa çam tepe+si. Yöre halkının verdiği bilgiye göre tepe, Musa adlı bir şahsın 
diktiği ve yörede Musanın Çamı adıyla bilinen çam ağacından adını almıştır. 

Mutlu Sırtı < mutlu sırt+ı. Sırt, yörede Murtluk Sırtı adıyla bilinmektedir. Yöre halkı, yörede Murt 
adı verilen bir ağaç türünün bu sırtta çok yetişmesi nedeniyle sırtın bu adı aldığını söylemektedir. 

Palamutlu Burun < palamut+lu burun. Palamut, “meşe türlerinin meyvesine verilen genel addır. 
Çiğ olarak veya külde pişirildikten sonra yenir veya hayvan yemi olarak kullanılır” (Baytop, 
2007: 221). 

Palamutlu Tepe < palamut+lu tepe. Palamut için bk. Palamutlu Burun. 

Pıynarlı Dere < pıynar+lı dere. Pıynar kelimesi Derleme Sözlüğü’nde Afyonkarahisar, Isparta, 
Denizli ve Manisa’da “meşe çalısı” anlamındadır (DS, 1977: 3451). Bitki, Türkçe Bitki Adları 
Sözlüğü’nde Pırnar Meşesi adı ile geçmektedir (Baytop, 2007: 226). 

Pıynarlı Tepe < pıynar+lı tepe. Pıynar için bk. Pıynarlı Dere. 

Sarıdavulga Sırtı < sarı davulga sırt+ı. Davulga için bk. Davulga Deresi. 

Selvili Köyü < selvi+li köy+ü. Yöreden ve Mustafa Kuzucuk’tan alınan bilgiye göre köy halkının 
ilk yerleşim yeri Saruhanlı ilçesinin Boğazhan Mevkisi olup zamanla bu mevkinin hayvancılık 
yapmak için elverişli olmaması nedeniyle köy halkı bugünkü yerleşim yerine göç etmiştir. Köy 
halkı, köyün arazisini Kırkağaç’a bağlı Bakır kasabasında yaşayan iki kardeşten satın almış ve 
buraya yerleşmiştir. Köy, 1951 yılına kadar Çobanhasan köyüne bağlı Selvili adıyla bir mahalle 
iken 1951’de bağımsız bir köy haline gelmiştir (Resmî Gazete, 2 Ocak 1951: 325). Köyün 
bulunduğu alanda selvi ağaçlarının çok olması sebebiyle köye Selvili adının verildiği yöre 
halkınca ifade edilmektedir. 

Serpikçam Sırtı < serpik çam sırt+ı. 

Sirnekli Sırtı < sirnek+li sırt+ı. Yöre halkı eski dönemlerde hayvanların ahırlarını temizlemek için 
kullanılan çalı süpürgesinin yapıldığı ve yörede sirnek adıyla bilinen bir ağacın bu sırtta çok 
olması nedeniyle sırtın bu ağaçtan adını aldığını söylemektedir. 

Solakoğluçam Tepesi < solak oğ(u)l+u çam tepe+si. 

Söğütcük Deresi < söğüt+cük dere+si. 

Söğütcük Tepesi < söğüt+cük tepe+si. 

Söğütlü Alan < söğüt+lü alan. 

Söğütlü Çeşme < söğüt+lü çeşme. Yöreden alınan bilgiye göre çeşme, çeşmenin başındaki dört 
söğüt ağacından adını almıştır. 

Söğütlü Dere <  söğüt+lü dere. 

Söğütlü Köyü < söğüt+lü köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Söğüd, Söğüdlü 
(Söğüdlüoğulları) adlarıyla Kütahya, Meraş, Hamîdeli, Karahisâr-ı Şarkî, Biga, Canik, 
Hudâvendigâr, Karasi, Ankara sancakları ve Diyarbekir eyâletinde konar-göçer Yörükân 
taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 682). Yine 16. yüzyıl tapu tahrir defterinde 
Söğüdlü adıyla Beğdili Boyu’na mensup olarak Biga sancağında bir cemaat bulunmaktadır 
(Halaçoğlu, 2011: 2048). Ancak bu cemaatlerin dışında yöreden alınan bilgiye göre köyün 
güneyinden geçen Akhisar-Sındırgı-Simav yolunun alt tarafındaki çay yatağında eskiden söğüt 
ve çınar ağaçlarının çok olması nedeniyle köy Söğütlü adını almıştır. 
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Söğütlü Pınar < söğüt+lü pınar. 

Söğütlü Sırt < söğüt+lü sırt. 

Tallı Tepe < tal+lı tepe. Tal kelimesi Derleme Sözlüğü’nde Konya’da “ardıç”, İstanbul’da 
(Türkistan göçmenleri arasında) “söğüt” anlamındadır (DS, 1969: 3812). Yörede tal, bazı köylerde 
ağaç, bazı köylerde ağacın dalı olarak bilinmektedir. 

Tekçam Mevki(s)i < tek çam mevki+(s)i. 

Tekelçam Tepesi < tekel çam tepe+si. 

Tellikavak Sırtı < tel+li kavak sırt+ı. Ballıca beldesi yakınında yer alan sırt, yörede Tellikavak 
adıyla bilinen yapraklarının bir tarafının koyu yeşil, diğer tarafının altın sarısı bir renginin 
olduğu bir kavak cinsinin bu sırtta çok yetişmesinden dolayı sırtın bu adı aldığı yöre halkınca 
belirtilmektedir. 

Topakçam Tepesi < topak çam tepe+si. 

Üçağaç Tepesi < üç ağaç tepe+si. 

Yarıçam Sırtı < yarı çam sırt+ı. 

Yelekçam Sırtı < yelek çam sırt+ı. 

Yelekçam Tepesi < yelek çam tepe+si. 

Yılanlıçam Tepesi < yılan+lı çam tepe+si. 

 

Adlarını Makilerden Alan Coğrafi Ögeler 

Akçalı Deresi < ak çalı dere+si. 

Çalı Tepesi (3) (K19A1, K19B3, K19B3) < çalı tepe+si. 

Çalılı Tepe (2) (K19A2, K19B2) < çalı+lı tepe. 

Çalılık Sırt < çalı+lık sırt. 

Çalılık Tepe < çalı+lık tepe. 

Çaltı Tepesi < çaltı tepe+si. 

Çaltıboğaz < çaltı boğaz. Boğaz için bk. Boğaz Tepe. Yöre halkınca Çaltılıboğaz adıyla 
bilinmektedir. 

Çetili Sırt < çeti+li sırt. Çeti kelimesi Derleme Sözlüğü’nde Şanlıurfa, Kilis, İçel, Antalya ve 
Muğla’da “baklagillerden taneleri hayvanlara verilen, çalısından süpürge yapılan dikenli bir 
çalı” anlamındadır (DS, 1968: 1150). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü’nde çeti, 30-100 cm yükseklikte, 
dikenli ve sarı çiçekli bir çalıdır (Baytop, 2007: 69). 

Çetili Tepe < çeti+li tepe. Çeti için bk. Çetili Sırt. 

Çubukçalı Tepesi < çubuk çalı tepe+si. 

Gengerli Çeşme < genger+li çeşme. Baytop (2007: 115), bitkinin diğer adının gengel olduğunu 
ifade etmekte ve gengel’i “30-100 cm yükseklikte, iki yıllık, mor çiçekli, otsu bir bitki” olarak tarif 
etmektedir. Genger kelimesi Derleme Sözlüğü’nde ise Burdur, Edirne, Kırklareli, İzmir ve 
Balıkesir’de “ilkbaharda yetişen bir ya da iki metre boyunda olan, gövde özü yenilen, dikenli bir 
çeşit bitki, deve dikeni, eşek dikeni” anlamındadır (DS, 1969: 1991). Yöre halkından edinilen 
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bilgiye göre çeşmenin suyunun akıp taştığı alanda genger dikenlerinin bolca olması nedeniyle 
çeşmeye bu ad verilmiştir. 

Geven Deresi < geven dere+si. Geven, “çok yıllık dikenli ve yastık biçimindeki dağ bitkileridir. 
Bazı türlerinin gövdelerinden kitre denilen zamk elde edilir. Dikenleri yakıldıktan sonra hayvan 
yemi olarak kullanılır” (Baytop, 2007: 115-116). Baytop (2007: 116), bitkinin diğer adlarının çekme, 
gön, kavan, ketire, kerte ve keven olduğunu belitmektedir. 

Gevenli Tepe < geven+li tepe. Geven için bk. Geven Deresi. 

Hayıtlı Dere (3) (K19B3, K19B3, K20A1) < hayıt+lı dere. Hayıt, “1-3 m. yükseklikte, çalı 
görünüşünde, soluk pembe veya mavi çiçekli bir bitkidir. Kökleri iplik boyamakta kullanılır” 
(Baytop, 2007: 132). Yöreden edinilen bilgiye göre dere kenarında hayıtların çok olması nedeniyle 
dere adını hayıtlrdan almıştır.   

Karaağaç < kara ağaç. Karaağaç için bk. Karaağaç Deresi. 

Karaağaç Deresi < kara ağaç dere+si. Yöreden edinilen bilgiye göre Karaağaç olarak adlandırılan 
çalılı bir bitki türünün dere yatağında çok görülmesinden dolayı dere bu adı almıştır. 

Karaağaç Mevki(s)i < kara ağaç mevki+(s)i. Karaağaç için bk. Karaağaç Deresi. 

Karaağaç Sırtı (2) (J19C3, K19A2) < kara ağaç sırt+ı. Karaağaç için bk. Karaağaç Deresi. 

Karaçaltı Mevki(s)i < kara çaltı mevki+(s)i. Yöre halkından alınan bilgiye göre mevkinin eskiden 
çaltılık bir alan olması nedeniyle mevki bu adı almıştır. 

Karahayıt Mevki(s)i < kara hayıt mevki+(s)i. Hayıt için bk. Hayıtlı Dere. 

Kelçalı Tepesi < kel çalı tepe+si. Tepe yörede Çalı Tepesi olarak bilinmektedir. 

Keven Tepeleri < keven tepe+ler+i. Keven için bk. Geven Deresi. 

Koruçalı Tepesi < koru çalı tepe+si. 

Kürgaranti Sırtı < kür garanti sırt+ı. Kür, “böğürtlen” anlamındadır (DS, 1975: 3042; Baytop, 2007: 
194). Yörede de böğürtlene kür üzümü adı verilmektedir. Ayrıca yöre halkı, böğürtlenin yetiştiği 
dikenli bitkiye de garantı ya da kür adını vermektedir.  

Mersin Tepesi (2) (J19C2, K19B3) < mersin tepe+si. Mersin, “5 m. kadar yükselebilen, kışın 
yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaççıktır” (Baytop, 2007: 206). 

Mersinli Dere < mersin+li dere. Mersin için bk. Mersin Tepesi. 

Mersinli Sırt < mersin+li sırt. Mersin için bk. Mersin Tepesi. 

Mersinli Tepe (2) (J19C3, K19B1) < mersin+li tepe. Mersin için bk. Mersin Tepesi. 

Safran Tepesi < safran tepe+si. Safran, “20 cm. kadar yükseklikte, sonbaharda mor renkli ve 
büyük çiçekler açan, yumrulu bir bitkidir. Koku verici ve boyar madde olarak kullanılmaktadır” 
(Baytop, 2007: 232). Yöre halkı safran bitkisinin bu tepede çok olması nedeniyle tepeye bu ad 
verildiğini söylemektedir.  

Sakızcı Deresi < sakız+cı dere+si. Sakız Ağacı, “1-5 m. yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, 
Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişen, meyvelerine çıtımık adı verilen ve meyveleri 
çiğ olarak tüketilen dallarından damla sakızı elde edilen bir ağaççıktır” (Baytop, 2007: 233).   

Sarıçalı Köyü < sarı çalı köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Sıracalı adıyla Aydın sancağı 
ile Saruhan sancağı Mağnisa kazâsında bir aşiret bulunmaktadır (Türkay, 1979: 129). Ancak bu 
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aşiretin ötesinde yöre halkından alınan bilgiye göre köy, geçmişte şimdiki yerinin üst kısmındaki 
çalılarla kaplı tepede kurulmuş ve çalıların yoğun olduğu bu köye Sarıçalı adı verilmiştir. 

Somaklı Sırt < somak+lı sırt. Somak, “1-3 m. yükseklikte, genç dalları kırmızımtırak tüylü, birleşik 
yapraklı, çalı görünüşünde bir ağaççıktır. Olgun meyveleri somak ekşisi adı altında baharat 
olarak kullanılır” (Baytop, 2007: 249-250). 

Somaklı Tepe (J19D4) < somak+lı tepe. Somak için bk. Somaklı Sırt. 

Somaklı Tepe (J20D4) < somak+lı tepe. Somak için bk. Somaklı Sırt. 

Somaklı Tepe (K19B2) < somak+lı tepe. Somak için bk. Somaklı Sırt. 

Tütenli Köyü < tüten+li köy+ü. Yöreden ve Kuzucuk’tan alınan bilgiye göre eski adı Milinge olan 
köy, eskiden Rum halkının yerleşim yeridir. Rumca olan Milinge adı, köyde tütün 
yetiştiriciliğinin meşhur olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla Tütenli olarak değiştirilmiştir. 
Köy, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Körük nahiyesine bağlı 277 nüfuslu Milenge 
karyesi adıyla geçmektedir (Câvid, 2010: 448).  

Zeytinçalı Tepesi < zeytin çalı tepe+si. 

Ayrık Sırtı < ayrık sırt+ı. Yöre halkından edinilen bilgiye göre Ayrık Sırtı “ayrık otunun çokça 
bulunduğu sırt” anlamındadır. Ayrık otu, “çok yıllık, otsu bir bitkidir” (Baytop, 2007: 39). 

Ayrık Tepesi < ayrık tepe+si. Ayrık için bk. Ayrık Sırtı. 

Baklalık Kırı < bakla+lık kır+ı. Kır için bk. Kır Tepe. Yöre halkı bu kırda acı bakla olarak bilinen 
yabani baklaların çok olduğunu ve kırın adını bu baklalardan aldığını söylemektedir.  

Ballık Deresi (3) (J19C3, K20A1, J20D4) < ballık dere+si. Ballık kelimesi yörede bazı köylerde Ballık 
Otu, bazı köylerde de Bollık Otu olarak bilinmektedir. Bollık kelimesi Derleme Sözlüğü’nde 
“baklagillerden çiçeği emildiğinde tatlımsı bir madde çıkaran bitki anlamındadır (DS, 1969: 735). 
Yöreden edinilen bilgiye göre Ballık Otu’nun dere kenarlarında ve tepelerde çokça olması 
nedeniyle dere bu adı almıştır. 

Ballık Kırı < ballık kır+ı. Ballık için bk. Ballık Deresi. Kır için bk. Kır Tepe.  

Ballık Tepesi < ballık tepe+si. Ballık için bk. Ballık Deresi. 

Boya Mevki(s)i < boya mevki+(s)i. Yöre halkının verdiği bilgiye göre Çamönü köyü 
yakınlarındaki bu mevkide köklerinden boya elde edilen bir çeşit boya otunun çok olması 
nedeniyle mevki bu adı almıştır.  

Çayırlık Dere < çayır+lık dere. Çayır, “tabiî olarak veya ekilmek suretiyle ot yetişen yer ve bu 
yerde biten yeşil ot” anlamındadır (Doğan, 1981: 168). Yöre halkının verdiği bilgiye göre dere 
kenarlarında çayırlık alanların olmasından dolayı dere bu adı almıştır. 

Çenger Deresi < çenger dere+si. Baytop (2007: 170), bitkinin diğer adının kenger olduğunu 
belirtmektedir. Kenger, “20-100 cm yükseklikte, dikenli, çok yıllık, sütlü ve otsu bir bitkidir”. 

Çimenli Çeşme < çimen+li çeşme. 

Çömenli Dere < çömen+li dere. Çömen kelimesi Derleme Sözlüğü’nde Muğla Yerkesik’te 
“çimen”, Denizli ile Muğla Hisarardı ve Düğrek’te “bostan bekçileri için yapılan koni şeklinde 
kulübe”, Konya ve İçel’de “çakıl taşlarından yapılan yığın”, Giresun’da “ot ve mısır saplarından 
yapılan küçük yığın” anlamındadır (DS, 1969: 1286). Çömen yöre halkınca “çimen” olarak 
bilinmektedir. 

Çömenli Tepe < çömen+li tepe. Çömen için bk. Çömenli Dere. 
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Emençayırı Mevki(s)i < emen çayır+ı mevki+(s)i. Emen için bk. Emen Tepesi. Çayır için bk. 
Çayırlık Dere. 

Işkınlı Dere < ışkın+lı dere. Işkın, Derleme Sözlüğü’nde “kayalık yerlerde ve dağlarda yetişen, 
yenilebilir bir çeşit ot” anlamındadır (DS, 1974: 2494). 

Karaballık Deresi < kara ballık dere+si. Ballık için bk. Ballık Deresi.  

Karaballık Mevki(s)i < kara ballık mevki+(s)i. Ballık için bk. Ballık Deresi. 

Kevke Kışlağı < kevke kışlak+ı. Kevke, “60 cm. kadar yükselebilen, çok yıllık, otsu ve sarı çiçekli 
bir bitkidir” (Baytop, 2007: 173). Kışlak için bk. Kışla Deresi.   

Naneli Çeşme < nane+li çeşme. Yöre halkı çeşmenin suyundan içildiğinde sudan bir nane tadı 
alındığını bu nedenle de çeşmeye bu ad verildiğini söylemektedir. 

Sarıotluk Deresi < sarı otluk dere+si. 

Saz Deresi < saz dere+si. Saz Otu, “40-300 cm. yükseklikte, su kenarlarında yetişen, çok yıllık otsu 
bir bitkidir” (Baytop, 2007: 239). 

Sazlı Dere < saz+lı dere. Saz için bk. Saz Deresi. 

Sazlı Kır < saz+lı kır. Saz için bk. Saz Deresi. Kır için bk. Kır Tepe. 

Sazoba Köyü < Saz oba köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Sazoba adıyla Saruhan sancağı 
Akhisar kazâsı’nda Yörükân taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 664). Ancak bu 
cemaatin dışında Kuzucuk, köy yakınından geçen Kumçayı kenarındaki sazlık araziden köyün 
adını aldığını, köyün önceki adının Sazlıoba olduğunu ifade etmektedir. Köy, Aydın Vilâyet 
Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Gölmarmaracık nahiyesine bağlı Saz karyesi adıyla geçmektedir 
(Câvid, 2010: 449). Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 16.yüzyıl tahrir defterlerinde ve Tapu-Kadastro 
Kuyûd-ı Kadîme Arşivi tahrir defterlerinde de köy, Palamud nahiyesine bağlı Saz adı ile 
geçmektedir (Emecen, 2013: 200). 

 

Adlarını Ziraî Bitkilerden Alan Coğrafi Ögeler 

Adlarını Meyve Ağaçlarından Alan Coğrafi Ögeler 

Armutlu Çeşme < armut+lu çeşme. 

Armutlu Yayla < armut+lu yayla 

Asma Tepesi < asma tepe+si. 

Asmalı Dere (2) (J19C3, K20A1) < asma+lı dere. 

Ayvacık Sırtı < ayva+cık sırt+ı. 

Cevizli Tepe < ceviz+li tepe. 

Düzzeytin Sırtı < düz zeytin sırt+ı. 

Elmalık Tepe < elma+lık tepe. 

Erikli Dere (3) (J19C3, J20D4, K19B3) < erik+li dere. 

Erikli Tepe < erik+li tepe. 

İğdecik Deresi < iğde+cik dere+si. 

İğdecik Tepesi < iğde+cik tepe+si. 
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İğdeli Dere < iğde+li dere. 

İğdeli Sırt < iğde+li sırt. 

İğdeli Tepe < iğde+li tepe. 

İğdelik Mevki(s)i < iğde+lik mevki+(s)i. 

İncirlik Tepesi < incir+lik tepe+si. 

Kanlızeytin < kan+lı zeytin. 

Karadut Deresi < kara dut dere+si. 

Karadut Mevki(s)i < kara dut mevki+(s)i. 

Karaincirlik Deresi < kara incir+lik dere+si. 

Kestaneli Dere < kestane+li dere. 

Kirazlı Mevki < kiraz+lı mevki. 

Limon Deresi < limon dere+si. 

Narlı Dere < nar+lı dere. Yöre halkı, dere kenarında nar ağaçlarının bulunması nedeniyle derenin 
adını nar ağaçlarından aldığını söylemektedir. 

Payamlı Mevki < payam+lı mevki. Payam, yörede, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü’nde ve Derleme 
Sözlüğü’nde “badem” anlamındadır (Baytop, 2007: 223; DS, 1969: 3414). 

Payamlık Deresi < payam+lık dere+si. Payam için bk. Payamlı Mevki. 

Sırayemişler Mevki(s)i < sıra yemiş+ler mevki+(s)i. Yemiş, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde 
“incir” anlamındadır (DS, 1979: 4242). 

Şeftalilik Sırtı < şeftali+lik sırt+ı. 

Yemişli Dere < yemiş+li dere. Yemiş için bk. Sırayemişler Mevki(s)i. 

Zerdali Çeşmesi < zerdali çeşme+si. Çeşme, adını çeşmenin başında yer alan zerdali ağacından 
almıştır. 

Zerdali Tepesi < zerdali tepe+si. 

Zeytin Sırtı < zeytin sırt+ı. 

Zeytin Tepesi < zeytin tepe+si. 

Zeytinli Tepe (4) (K19A1, K19B3, K20A4, K20A1) < zeytin+li tepe. 

Zeytinlik Kuyusu < zeytin+lik kuyu+su. Yöreden alınan bilgiye göre kuyu, adını yanında bulunan 
yaşlı bir zeytin ağacından almakta olup, kuyu yöre halkınca Zeytinli Kuyu adıyla bilinmektedir. 

 

Adlarını Sebzelerden Alan Coğrafi Ögeler 

Bakla Deresi < bakla dere+si. 

Baklacık Tepesi < bakla+cık tepe+si. 

Baklalı Çeşme < bakla+lı çeşme. 

Baklalık Deresi < bakla+lık dere+si. 

Kabak Deresi < kabak dere+si. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1): 16-30. 

 
 

27 

Kabak Tepesi (3) (K19B2, K20A1, K20A4) < kabak tepe+si. 

Kabaklı Tepe < kabak+lı tepe. 

Karagöz Sırtı < karagöz sırt+ı. Karagöz, Derleme Sözlüğü’nde “börülce” anlamındadır (DS, 1975: 
2643). 

Karagöz Tepesi (J20D4) < karagöz tepe+si. Karagöz için bk. Karagöz Sırtı. 

Karakabak Sırtı < kara kabak sırt+ı. 

Sarımsak Kayası < sarımsak kaya+sı. 

Soğan Sırtı < soğan sırt+ı. 

Soğanlı Tepe < soğan+lı tepe. 

 

Adlarını Tahıllardan Alan Coğrafi Ögeler 

Arpalı Dere < arpa+lı dere. 

Arpalı Tepe < arpa+lı tepe. 

Buğdaylık Mevki(s)i < buğday+lık mevki+(s)i. Mevki, yöreden edinilen bilgiye göre Muştullar 
köyü halkının tarlalarının bulunduğu alan olup, bu tarlalara buğday ekimi yapılması nedeniyle 
mevki Buğdaylık Mevkisi adını almıştır. 

Dereekin Mevki(s)i < dere ekin mevki+(s)i. 

Susamlı Mevki < susam+lı mevki. 

Mercimek Deresi < mercimek dere+si. 

Mercimek Tepesi < mercimek tepe+si.  

Nohut Mevki(s)i < nohut mevki+(s)i. 

Nohut Tepesi (2) (J19C3, K19B4) < nohut tepe+si. 

 

Adlarını Süs Bitkilerinden Alan Coğrafi Ögeler 

Çiğdem Tepesi < çiğdem tepe+si. Çiğdem, “ilkbahar veya sonbaharda türlerine göre farklı renkte 
çiçek açan, çok yıllık, yumrulu bir bitkidir” (Baytop, 2007: 72). Çiğdem, Derleme Sözlüğü’nde 
(1968: 1206) Manisa Alaşehir’de “ay çiçeği” anlamındadır. 

Lalelik Mevki(s)i < lale+lik mevki+(s)i. 

Lalelik Tepesi < lale+lik tepe+si. 

Sümbüllü Deresi < sümbül+lü dere+si. 

 

SONUÇ 

Akhisar ilçesinde adlarını bitki örtüsünden alan coğrafi ögelerin tespit edilmesi amacını taşıyan 
bu çalışmada 1/25000 ölçekli Akhisar topografya haritasından faydalanılmıştır. Bitki örtüsünden 
kaynaklanan yeradlarının harita üzerinden belirlenmesiyle bunların gerçekliklerin araştırılması 
amacıyla uzun süren mülakatlar ve arazi gözlemleri yapılmıştır. Söz konusu çalışmada 
Akhisar’ın kırsal yerleşimlerini ve tarihi dokusunu iyi derecede bilen başta Mustafa Kuzucuk 
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olmak üzere orta yaş üzerindeki insanlardan da istifade edilmiştir. Tüm bunlar Akhisar’da yer 
adı verme geleneğinin ortaya çıkarılması için yapılmıştır. Anadolu’nun sahip olduğu, dil 
zenginliğini ortaya çıkarmak ve gösterebilmek açısından önemli bir malzeme olan yeradları, geç 
kalınmadan tespit edilmeli ve bu alana gereken önem verilmelidir. 
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Öz 

Geniş çaplı sosyolojik ve politik dönüşümler, şayet içsel dinamiklerin ve toplumsal temayüllerin 
doğal akışının ürünü değillerse cebri ve baskıcı nitelikler gösterebilirler. Kültürel alanın tesviyesi, 
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değerler sisteminin ve bunu mümkün kılacak yeni bir sembolik evreni inşa çabası, söz konusu cebri 
ve baskıcı pratiğin ne kadar geniş bir alana yayılabileceğini gösterir. Yeni değerler sistemi ve 
sembolik evren inşası ise çoğunlukla dikotomik bir ilişki üzerinden sağlanır. Yeni, bütünüyle üstün 
ve pozitif niteliklerle tanımlanıp vasfedilirken, yeninin anlamını pekiştirecek şekilde onun karşısına 
konan eski ise neredeyse bütünüyle eksik, kusurlu ve negatif niteliklerle resmedilir. Yeni bir 
paradigma ve değerler dünyası üzerine yükselme iddiasında olan Cumhuriyet’in kurucu söylemi 
de kendi meşruluk zeminini tesis etmek ve yeni sosyo-politik sistemin sınırlarını belirlemek 
amacıyla, böylesi bir eski-yeni ikiliğini esas almıştır. “Kurucu söylem”, her tür süreklilik iddiası ve 
düşüncesini yadsıyarak, tarihi kendisi ile başlatan bir kopuş anlatısına yönelmiştir. Hâlbuki tarih 
asla iddia edildiği gibi mutlak, kesin ve keskin kopuşlar barındırmaz. Önce/gelenek, çeşitli 
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Abstract 

Large-scale sociological and political transformations may display compulsory and repressive 
qualities if they are not the product of the natural flow of internal dynamics and social tendencies. 
Levelling the cultural sphere, reconstructing the social, redrawing the boundaries of the political 
system, setting new standards of legitimacy; the effort to construct a new system of values in every 
field, from music to architecture, from clothing to education, and the creation of a new symbolic 
universe that makes it possible, shows how far this compelling and repressive practice can be. The 
new system of values and the construction of the symbolic universe is often achieved through a 
dichotomic relationship. While the new is defined and characterized by all the superior and positive 
qualities, the old which is put against it in a way that reinforces the meaning of the new is almost 
completely depicted with incomplete/deficient, imperfect and negative qualities. The founding 
discourse of the Republic, which claims to rise on a new paradigm and a world of values, is based 
on such an old-new duality in order to establish its own legitimacy and define the boundaries of the 
new socio-political system. “The founding discourse”, which denies all kinds of continuity claims 
and ideas, has turned to a narrative of rupture that started history with itself. Whereas, history 
never contains absolute, definite and sharp breaks as claimed. Prior/tradition exists in the new in 
various ways. But try to ignore it; In fact, insisting on this by stringent methods leads to social 
breaks, disintegrations, crises of system and legitimacy. In this sense, this study focuses on the 
founding paradigm and founding discourse of the Republic; it aims to open the discussion of its 
validity and its possible consequences. 
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GİRİŞ 

 

En büyük meselemiz budur; mazi ile nerede ve nasıl bağlanacağız; hepimiz bir 
şuur ve benlik buhranının çocuklarıyız, hepimiz Hamlet’ten daha keskin bir 

“olmak veya olmamak” dâvası içinde yaşıyoruz. Onu benimsedikçe hayatımıza 
ve eserimize daha yakından sahip olacağız. Belki de sadece aramak ve bütün 

kapıları çalmak kâfidir. 

(Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir) 

 

Türk siyasal hayatı bir anlamda modernleşme, daha yerinde bir ifadeyle modernleşme çabaları 
tarihi olarak da okunabilir. Siyasal yaşamı ve süreci böylesi bir bakışla okuyan oldukça geniş bir 
literatür söz konusudur1. Modernleşme, Batılılaşma, asrileşme, muasırlaşma, çağdaşlaşma ve 
benzeri kavramlarla ele alınan süreç, elbette ki tek düze bir yaklaşıma konu olmamıştır. Sözü edilen 
çabaları ve atılan her adımı, kısmen ya da tamamen iyi/olumlu veya kötü/olumsuz gören 
değerlendirmeler arasında gidip gelen oldukça farklı bakış açıları mevcuttur. Bununla birlikte 
hemen hepsinde ortak olan nokta Cumhuriyet’in bu çabalarda ve süreçte bir başkalaşmayı, yeni bir 
paradigmayı temsil ediyor olduğudur. Burada da konuya yine mutlak bir kopuş olarak yaklaşanlar 
ile mutlak bir süreklilik olarak bakanlar arasında bir skala varsayılabilir. Böylesi bir yelpazedeki 
değerlendirmelerde modernleşme çabaları ve süreç ele alınırken bakılan yer, -örneğin kültür, 
kurumlar, zihniyet, günlük pratikler ve benzeri- değiştiğinden her iki uç arasındaki salınmalar da 
bu nedenle çelişmiyor gibi gözükebilmektedir. Ancak burada iki noktanın altının çizilmesi gerekir. 
İlki devlet aygıtı içinde iktidarı ellerinde bulunduranların değişim-süreklilik ikiliği içerisinde 
değişim ve sürekliliği nasıl algıladıkları ve diğeri de bu algının sözü edilen kurum ve yapılara nasıl 
yansıdığıdır. 

Değişim-süreklilik bağlamında Cumhuriyetle birlikte, var olan düşünce ögelerinden ve kurumsal 
yapılardan hangilerinin değiştiğine ya da hangilerinin aynen kaldığına ve değişenlerin ne gibi yapı 
ve anlam kaymalarına uğradıklarına dair önemli çalışmalar bulunmaktadır2. Ancak bir bütün 
olarak Cumhuriyet’in kurucu paradigmasının medeniyet algılamasına, bu çerçevede siyasala, 
toplumsala ve kültürele bakışına; bu unsurların bir kopuş algılaması içerisinde ele alınışına yönelik 
kuşatıcı analizler sınırlı niteliktedir. Esasında Cumhuriyet’in kurucu paradigmasının kendi 
medeniyet algılamasını formüle edişinin bir kopuşa denk geldiği, özellikle içeriden yapılan 
açıklamalarda dile getirilirken, bunun aydınlanmacı niteliğine vurgu yapılmakta, bünyesinde 
taşıdığı çelişkiler, kırılganlıklar ve gerilimler görünmez kılınmaktadır. Bu anlamda gelenek –doğal 
olarak gelenekle ilişkilendirilen toplumsal ve kültürel olan her şey de- geri’yi simgeleyen bir 
zemine oturtulurken, yeni paradigma bir kopuş zemini üzerinden ileri’yi simgleyecek şekilde 
üretilmektedir. Bununla birlikte sosyal gerçeklikten büsbütün kopmamak ya da pratik nedenlerle 

 
1 Bkz. (Kalaycıoğulu ve Sarıbay, 2009; Tazegül, 2005; Lewis, 2008; Berkes, 2002; Mardin, 2004). 
2 Bkz. (Köker, 2009): Öte yandan Türkiye’de süreklilik-değişim, eski-yeni arasındaki sorunlu ve kısa devrelere dayanan ilişkinin temelde 
doğrudan modernleşme deneyimimiz ve bunun türevi olan Cumhuriyet modernleşmesi ile ilişkilendirilmesinin sorunlu olduğunu belirten 
Öğün, tersinden Türk ilericilerinin yaptığı gibi her sorun ve sıkıntının kaynağı olarak da gelenek ve Osmanlı’yı görmenin aynı oranda 
sorunlu olduğunu dile getirmektedir. Ona göre temel sorun tüm bu dönemleri kapsayan otokraside yatmaktadır. Bkz. (Öğün, 2004: 272): 
Bununla birlikte çalışmamızda da vurgulanacağı üzere bu tartışmanın yapı-sökümünde ana nirengi noktasının, modernleşme ve onun bir 
versiyonu –sert modernleşme- olarak ortaya çıkan Cumhuriyet ve onun kopuş paradigması olduğunu söylemek gerekmektedir. Başka bir 
anlatımla kopuş-süreklilik tartışmasının, koptuğu ya da farklı bir form kazandığı zamansal ve uzamsal düzlem burasıdır. 
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kopamamaktan dolayı geleneğin kimi unsurları, yeni paradigmanın payandaları olacak şekilde 
seferber edilmişlerdir. Ancak pratiğe, kavramlara ve kurumlara yansıma biçiminin dışında ve 
ötesinde, yeni paradigma zihin ve algı düzeyinde bir kopuşu anlatmakta ve bunun psiko-sosyal 
yansımaları katman katman (zamansal, mekânsal, kurumsal vb.) kendisini göstermekte ve 
hissettirmektedir. Dolayısıyla teorik olarak siyasal bir sistemin ana başlıkları ve çözüme 
kavuşturulması gereken temel noktaları arasında yer alan meşruiyet, bütünleşme, bölüşüm, adalet, 
eşitlik vb. hususlara ilişkin hali hazırdaki sorunlu duruma ilişkin her tasavvur, her analiz, her öneri 
bu geçmişten hareket etmek durumunda kalacaktır. Bu nedenle söz konusu kopuş-süreklilik 
ilişkisinin ve buna ilişkin kimi değerlendirme ve yansımaların ele alınması son derece önemli 
olacaktır. 

 

ESKİ SEMBOLİK EVREN GERİDE KALIRKEN 

Gelişme kuramı3; toplumsal, siyasal ve iktisadi dönüşümlerin moderniteye doğru evrilecek şekilde 
ilerlemediği ya da ilerleyemediği toplumlarda, bu dönüşümü gerçekleştirecek dönüşüm bilincine 
sahip aktörlerin devreye girmesini öngörür. Bu öngörüye göre, tarihsel akış, en nihayetinde 
kendisine son durak olarak ve esaslı biçimini Batı formunda bulan modern toplumda kararlılık 
göstermiştir. Dolayısıyla Batı-dışı toplumlar da bu dönüşüm seyrini izleyecekler ve modernite ile 
buluşacaklardır. Ancak Batı-dışı toplumların önemli bir kısmı, bu dönüşümü ve dönüşümün 
gerekli kıldığı yapısal dönüşümleri, arzu edilir bir süre zarfında gerçekleştirebilecek dinamizmden 
yoksundur. İşte bu durum, modernleştirici aktörlerin, söz konusu dinamizm unsuru olarak devreye 
girdikleri noktayı işaretlemektedir. 

Modernleştirici aktörler/modernleştirici entelijansiya da söz konusu acil dönüşümü, oldukça kısa 
süreler içerisinde gerçekleştirmek amacıyla, toplumsal açıdan radikal olarak kabul edilecek 
eylemler bütününü ardı ardına gerçekleştirmeye çalışırlar/gerçekleştirirler. Bunlar içerisinde 
sıralamada en önde yer alan edimler, eski sosyo-politik dünya ve onu epistemolojik ve ontolojik 
düzlemde idame ettiren sembolik evrenle hesaplaşma, onun tasfiye edilmesine hizmet eden 
uygulamalardır. Bunlar içerisinde hegemonik söylemin inşası da yer alır. Her sembolik evren, 
öncelikli olarak nesneler üzerine yükselir. Bu nesneler günlük kullanımda yer alan sıradan nesneler 
gibi görünürler. Bazıları işlevselliklerini kaybetseler de epistemolojik ve bundan kaynaklı sembolik 
anlamları canlı olduğu için varlıklarını devam ettirirler. Dolayısıyla eski sosyo-politik dünyanın ve 
onu epistemolojik ve ontolojik düzlemde idame ettiren sembolik evrenin bu biçimsel unsurlarının 
tasfiyesi, modernleştirme ameliyesi açısından çok büyük bir önem taşır. 

Cumhuriyet’in kurucu epistemesi/paradigması da bu doğrultuda, eski sembolik evreni arkada 
bırakmayı olanaklı kılacak söylemin inşası ile bu söylem doğrultusunda gerçekleştirilecek edimleri 
hayata geçirmeyi öncelikleri arasına alır. Burada, söz konusu edimlerin icracıları açısından altı 
çizilmesi gereken nokta, yeninin bir sıfır noktası olarak görüldüğü ve bunun sosyo-politik kabulü 
(toplumsal onay bu aşamada gerek şart değildir) için eskinin mutlak surette arkada bırakılması 
gerekliliğidir. Eski, bir pişmanlıklar4 dünyasını sembolize eder. Bu nokta eski-yeni dikotomisinin 
nirengi noktasıdır. Eski mutlak surette kötü, yeni her bakımdan iyidir. Öte yandan bu eski-yeni 

 
3 Gelişme kuramı için şu kaynaklara bakılabilir: (Huntington ve Dominguez, 1985; Altun, 2005): Ayrıca bu kuramların etno-sentrik ve 
Euro-sentrik karakteri ve bunun eleştirisi için bkz. (Solmaz, 2011). 
4 Cumhuriyet’in tarih anlayışında ve kendi tarihsel sürecine bakışında her olay, hangi tarihte olursa olsun, Kemalist dönemin başarısıyla 
karşılaştırılması zorunlu olan ve bu nedenle de pişmanlıklar içeren değer yargılarının gerçeklerden çok daha fazla gündeme geldiği bir 
konumdadır (Behar, 1996: 228). 
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dikotomisinin, aynı zamanda devlete kalıcı bir modernleştiricilik misyonu yüklediğini de belirtmek 
gerekir. Bunun sonucu da hem değişimi sürekli kılmak ve hem de oluşan yeni statükoyu idame 
ettirmek için toplum mühendisliğinin, politik düşünüş ve icranın kalıcı bir unsuru haline 
gelmesidir. Söylem bu doğrultuda seferber edilir; eskiye ait nesneler, tavırlar, davranışlar, biçimler, 
ölçüler, kurumlar seçmeci5 bir tavırla bir kötülük ve arkaiklik halesi içerisine alınır. 

“Vakıa fes giymek bir mesele değildir… Şapka giymek, işte böyle sakim bir zihniyeti bir telakkiyi 
yerlere, çamurlara çalmak için zarurî idi ve zarurîdir… Şapka giymekle, ilerlemelere mani olan bu 
kara engel söküldü, yıkıldı, yerin debine geçirildi. Büyük yürüyüş yolları açıldı… Demek ki yalnız 
sakim bir zihniyet yere vurulmadı. Gülünç bir mevzu olmaktan da kurtulduk!” (Bozkurt ve Peker, 
1997: 82)6 “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak… Bu hakikati kabul 
edemeyen zihniyetleri tarumar etmek zaruridir, şimdiye kadar milletin dimağını paslandıran, 
uyuşturan, bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Her halde zihniyetlerde mevcut hurafeler kâmilen 
tardolunacaktır” (Atatürkçülük I, 1997: 114). “Sokaklarda dolaşıp duran şu milyonlarca kırmızı 
külahın, şu köhne fesin karşısında nasıl göz yumulabilirdi? Bu feslerin sembolik bir manası yok 
muydu? Bu fesler kendilerine acaib birer serpuş vazifesi gördükleri başların, garblı insanların 
başlarına benzemediğini anlatmıyorlar mı idi?” (Tekin Alp, 1936: 50). Her üç alıntıda da görüldüğü 
üzere geçmişe/eskiye ait nesneler, unsurlar, değerler ve bir bütün olarak bunların parçası oldukları 
sembolik evren yerilmekte ve hatta aşağılanmaktadır. Sakim, geri, uyuşuk, paslı, köhne vb. ifadelerle 
nitelenen eski, geride bırakılmaktadır. Fakat bu öyle alelade bir geride/arkada bırakma değildir; 
tam olarak bir kopuşu imleyen paradigmatik bir ayrılıştır. Zira, yeni ancak bir tabula rasa 
yapılmasını müteakip hayata geçirilebilir. Yıkarak, tarumar etmek, tard etmek gibi ifadeler hem bu 
tabula rasaya işaret etmekte hem de söz konusu kopuşun algılanma biçimini ve karakterini ortaya 
koymaktadır. 

Eski, söylem düzeyinde total bir mantıkla, başka bir anlatımla hiçbir unsuru dışarıda bırakılmadan 
ayıklanır/ayıklanmaya çalışılır. Zira yeninin ancak böylesi temiz (!) bir zemin üzerine 
yükselebileceği varsayılır. İleride de vurgulanacağı üzere, bu yeni paradigma inşası, bellek ve 
(dilden kadının toplumsal hayat içinde konumuna kadar geniş bir alana yayılan) yeni bir sembolik 
evren oluşumuna büyük önem verir. Bu da hiç şüphesiz ki, geleneksel olandan yani eskiden 
kurtulma anlamına gelir. Daha doğrusu bellek oluşturma eskiden kurtulmanın yollarından birisi 
olarak görülür. Bir nevi kendi kendini oryantalize etmenin7 de bir tezahürü olarak kabul 
edilebilecek olan bu yaklaşım, eskiyi/önceyi/geleneği, bir toplumun kendisine ve kendisiyle 
özdeşleştirdiği, onun kültürel karakteristiği olan sistematiğe dışından değil kendi içinden bakma 
çabası (Kahraman, 2007: 28) olarak değil de mutlak ve aşılması gereken bir sorun olarak ortaya 
koymuştur. Böyle olunca zaman; yani geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki süreklilik koparılır ve 
zamanı algılama biçimi bir kırılmaya uğrar. Toplumun kültürel ve zihinsel bütünlüğü kaybolur; bir 
anlamda fragmantasyona uğrar. Dolayısıyla kendiliğinden, olağan ve evrimsel, eklemlenmelerle 
ilerleyen, dönüşen/gelişen toplumsal-kültürel üretim süreçlerinin aksine (ki Batı modernitesinin 

 
5 Bu yöntem seçmecidir zira, sonraki başlıklarda da görüleceği üzere diğer bazı nesneler, tavırlar, davranışlar, biçimler, ölçüler ve 
kurumlar ise Cumhuriyet paradigması içerisinde nüfuzlu yerler edinmişlerdir. 
6 Metnin hacmini arttırmamak amacıyla ilgili dönemden uzun ve farklı alıntılara ayrıca yer verilmemiştir. Yalnızca temel çerçeveyi 
işaretleyen az sayıda alıntı ile iktifa edilmiştir. Benzer bir konunun, döneme ilişkin çok sayıda alıntı ile irdelendiği başka bir çalışma için 
bkz. (Ertugay, 2017). 
7 Oryantalizmi, metaforik bir anlatımla, Batı(lı) tarafından namlusu Doğu(lu)ya doğrultulmuş bir silaha benzetmek mümkündür. Self 
Oryantalizm ise, Batı icadı silahın, Batı rol modelinden beslenen ve namlusu, otantik Doğu(lu)ya, bizzat Doğu(lu)nun kendisi tarafından 
doğrultulmuş bir silahtır. Otantik Doğu(lu) toplumsal yapı, sürgit, oryantalizm ya da self oryantalizm silahının namlusunun ucundadır ve 
her iki durumunda da nesne konumundadır (Bezci ve Çiftçi, 2012: 141). 
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ana izleği bu minval üzeredir), geçmişle bugün ve gelecek arasındaki ilişki kalıcı bir yaraya 
dönüşür. 

Son tahlilde, pozitivizmle iç içe geçmiş zorlayıcı-sert modernist bir ideolojinin, gerçeği, ‘kendisi-
öteki’ arasında parçalaması kaçınılmazdır. Burada öteki, gelenektir8. Kendi ise geçmiş bilincine 
sahip olmayan, köksüz bir şimdi ve gelecek kaygısıdır. Bu kaygının yönlendirdiği çabalar, 
merkezileşmiş, bürokratikleşmiş ve yukarıdan aşağıya hiyerarşik yarı totaliter ve otoriter bir 
şekilde vaz edilen kararlarla toplumu biçimlendirmeye çalışmıştır. Kendi gerçeğini topluma kabul 
ettirebilmek için geçmişle olan tüm bağların kesilmeye (tabula rasa) çalışıldığı bu anlayışta, 
toplumun kendisini tanımlama yollarından ya da olanaklarından birisi olan gelenek ve kültür de 
Cumhuriyet elitlerinin kendi anlayışları doğrultusunda tarif ve tayin (zaman zaman da tahrif) 
edilmeye çalışılmıştır (Kahraman, 2007: 39). Geçmişi ve geleneği bu suretle aşmaya çalışan, 
kendisini, kendi içinden değil de başka bir zaviyeden ve perspektiften bakarak yargılayan bu çaba, 
bir sonraki adım olarak, kendisine göre, temizlenmiş alan üzerine tahayyül ve tasavvur ettiği 
yeni/ileri/asri ve aynı zamanda epistemolojik kırılmayı da imleyen farklı bir kültürel modeli ikâme 
etmeye girişecektir. 

 

KURUCU PARADİGMANIN YENİ SEMBOLİK EVRENİ 

Eski-yeni ilişkisinde, eskiye ilişkin ne tür bir söylem inşa edilirse edilsin, eski hangi nitelemelerle 
vasfedilirse edilsin, önemli olan onun karşısına konan yeninin nasıl tanımlandığı, kurgulandığı ve 
nitelendirildiğidir. Zira yeninin bütün veçheleri, yeni iktidar formülasyonunun da temelini 
oluşturmaktadır. Bu, tam da Bourdieu’nun iktidar katmanlarından biri olarak tanımladığı sembolik 
iktidarın nabzının attığı yerdir. Bourdieu’ya göre belirli bir anlatımı, iktidar kurmanın gücü olarak 
göstermek ve buna inandırmak, onu doğrulamak ya da dünyanın görünümünü dönüştürmek ve 
orada dünya olarak, dünya üzerinde hareket etmek, güç aracılığıyla (fizik ya da ekonomik) elde 
edilmiş olan yarı büyülü bir iktidarın hizmetine sunmanın özgül etkisi sayesinde sadece gerçek 
olanı yapmak, yani keyfi olarak değeri bilinmemiş olanı var etmek-işaretlemek, sembolik iktidarın 
açık görünümüdür (Bourdieu, 1991: 168). Dönüştürmek, yeni bir sembolik evren ve anlam dünyası 
inşa etmek bu açıdan son derece önemlidir. Bunun için de öncelikli olarak eski sembolik evrenin 
geride bırakılması; bunun söylem ve eylem düzeyinde başarılması ve akabinde de onun yerine 
konacak olanın belirlenmesi, tanımlanması ve hegemonik bir söyleme dönüştürülmesi gerekir. 

Bu doğrultuda bürokratik elitin kontrolünde olan devlet ve iktidar aygıtı ile bu aygıtın her tür 
unsuru ve vasıtası kullanılarak, bir yandan yasal yollarla kimi kültürel alışkanlıklar (fes, sarık vb. 
gibi) gayri meşru ilan edilerek yasaklanır, bir yandan da Batı’dan ithal edilen kanunlarla ki, -bu 
kuralların ve biçim değişikliklerinin içeriği, devlet çıkarının emrettiği biçimde ve sadece kendisinin 
tanımlayacağı şekilde oluşturulur- beliren boşluk doldurulmaya çalışılır (İnsel, 2007: 46). Bu çaba, 
yani yeni bir sembolik evren inşa etme çabası, temelde bir siyasal modernleşme projesinin bir 
parçası değildir aslında. Her ne kadar retorik düzeyde yeni sembolik evreni betimlemede, siyasal 
modernleşmeye ilişkin vurgular çok güçlü olsa da pratik bu yönde işlememiştir. Kahraman’ın 
ifadesiyle Cumhuriyet’in getirdiği modernizasyon ve tabii yeni sembolik evren inşası, bir hukuksal-
kültürel dönüşümdür. Başka bir anlatımla, ortadaki etkileyici ve önemli atılım neredeyse bütünüyle 
hukuksal-kültürel temelde gerçekleştirilmiş bir sistem kurma-sembolik evren inşa etme 

 
8 Gelenek, gerçek epistemik kırılmanın yaşandığı Cumhuriyet’le birlikte önümüze gelen bir tartışma konusudur. Daha önceki dönemlerde 
bu anlamda bir epistemik kopuşa dönük girişimler ortaya çıkmadığından gelenek söz konusu edilmemiştir (Kahraman, 2007: 35). 
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operasyonudur (Kahraman, 2008: xii). Söz konusu operasyon bir takım temel tercihler, kurgular ve 
önceliklere göre şekillenir. Bunlardan ilki bir önceki başlıkta anlatıldığı üzere, eskiye biçilen rol, 
yani yeninin inşa edilmesinde eskinin bir kontrast olarak kullanılmasıdır. Hemen sonrasında ise 
hegemonik, hiyerarşik ve doktriner nitelikte olan yeni belirlenir, tasvir edilir ve toplumsal 
imgelemde yer ve kabul bulacak şekilde yüksek kürsüden-iktidar merciinden vaz edilir. 

“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve metîn bir istikbal yoluna koyduğu 
kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi 
olmuştur.” “Memnuniyetle görmekteyiz ki Cumhuriyet rejimi, yurdumuzda huzur ve sükûnun en 
iyi yerleşmesini temin etmiş bulunuyor.”9 “Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak 
varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarda değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış 
olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir” (Atatürk’ün Söylev Demeçleri, Cilt I, 1961: 386). 
“Türk milletini son asılarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek 
medeni icaplarına göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır… Efendiler, 
yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri 
ve bütün mana ve eşkalile medeni bir heyet haline isal etmektir” (Atatürkçülük I, 1997: 114). “Medeni 
ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimize layık bir kıyafettir. Onu iktisa edeceğiz.”10 

Yeni’nin olası bütün güzel vasıflarla betimlenmesi ve böylece yeni sembolik evrenin zihinlerde ve 
toplumsal imgelemde takarrür etmesi, hem siyasal meşruiyet açısından hem de gerçekleştirilen 
yeniliklerin kalıcı hale gelebilmesi açısından son derece önemlidir. Yeni, yalnızca yeni olması, başka 
bir anlatımla etimolojik olarak kendisinde mündemiç olduğu varsayılan iyi, güzel, faydalı gibi 
anlam ve göndermeler bakımından değil, aynı zamanda ve bundan daha çok şimdiyi ve geleceği 
kurmayı öngören/tasarlayan epistemolojik-sembolik evrenin de meşrulaştırıcısı ve inşa edicisi 
olması bakımından önemlidir.  Öte yandan yeni üzerine yapılan vurgunun bir hayli güçlü olduğu 
dikkatlerden kaçmaz: Bir kere yeni, her şeyden önce son iki yüzyıla damgasını vurmuş olan asrilik 
ve medenilik özellikleriyle mücehhezdir. Öte yandan büyük bir davanın müjdecisi, sağlam ve en yüksek 
nitelikli bir yeniliktir. Bu vurgu, eski’nin kötülüğüne dair vurguyla beraber, sosyal ve siyasal alanı 
bütünüyle (büsbütün-bütün) kuşatır ve böylece kurulan hegemonik söylemin dışında herhangi bir 
meşrulaştırıcı öge, kamusal anlatı, toplumsal-kültürel formasyona izin vermez. 

Son tahlilde, geçmiş eski, köhne, kötü ve karanlık bir dönem olarak geride bırakılır ya da daha 
doğru bir ifade ile bu geçmişin bütünüyle geride bırakıldığı iddia edilir. Şimdi ve gelecek ile eşitsiz 
bir ilişki bağlamında inşa edilen söylemin bir parçası haline getirilen geçmiş, şimdinin ve geleceğin 
tahakkümü altında şekillenir. Başka bir anlatımla geçmiş algısını ve geçmiş ile olan ilişkiyi 
belirleyen şey, bizatihi geçmişin kendisi değil, gelecek mitosu (Deniz, 2005: 99) ve şimdinin kurucu 
anlatısı olur. Böylece, yukarıda da belirtildiği üzere, kendisini toplumsal olarak meşrulaştırmakta 
zorlanan ve bu nedenle cebri yöntemlere başvurmak zorunda kalan yeni siyasal rejim ve onun 
siyasal elitleri, meşruluk kazanma ve toplumsallaşma açısından oluşan boşluğu yeni bir sembolik 
evren inşa ederek ve bu evrenin dışında kalan siyasal, toplumsal ve kültürel iddiaları sistem dışına 
iterek doldurmaya çalışmışlardır. Diğer yandan söz konusu amaç doğrultusunda kurulan/inşa 
edilen söylem ve bununla ilişki repertuvar, yalnız belirli bir süre zarfında geçerli olan bir söylem 
olarak kalmamış, Cumhuriyet’in sonraki dönemlerini de çerçeveleyen ve sınırlandıran, bu açıdan 
zamanı aşan bir niteliğe bürünmüştür. Dolayısıyla, bahse konu yeni sembolik evreni ve bunun inşa 

 
9 Atatürk’ün Meclis’in 5. Dönem 2. Toplanma Yılını açarken yaptığı konuşmadan (Aktaran Parla, 2008: 166, 167): Alıntıların 
tamamındaki vurgular bize ait. 
10 Alıntılanan yer için bkz. (Alkan, 2017: 117). 
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biçimini ele almak, yalnızca özgül bir tarihsel dönemi ele almak anlamına gelmemekte, çok daha 
geniş bir algılar, imajlar, tutumlar, davranışlar, ilişkiler ve sorunlar bütününü ele almak anlamına 
gelmektedir. 

Eski değerler sistemi ve buna ilişkin sembolik evrenin tasfiyesi ve yeni bir değerler sistemi ile buna 
ilişkin yeni bir sembolik evrenin inşa edilmesi sürecinde, özellikle kılık kıyafet devrimleri ile “ideal 
yurttaşların tasarımı” için Batı model olarak alınmış ve bir desinatör ya da ressam gibi toplumsal 
yapı ve değerler dünyası yeni bir resim yapmak amacıyla temizlenmiş, yani tabula rasa yapılmıştır. 
Toplumsal hafızanın da bu doğrultuda beyaz bir tuvale dönüştürülmesi için bu hafızanın tarihsel, 
kültürel, dinsel ve geleneksel en önemli aktarım araçları olan günlük yaşamın kuralları ve 
görüngüleri (dil, tarih, takvim, saat, ölçü, müzik, kıyafet, hukuki düzenlemeler vb.), belirlenen 
muasır medeniyetin mutlak doğruları çerçevesinde yeniden inşa edilmiştir (Çetin, 2016: 137). 
Dolayısıyla bu Cumhuriyetçi kopuş paradigmasında tarih11, kopuşun başlatıldığı anda, bir çırpıda 
başlar; bir öncenin varlığı kabul edilmez. Böylesi bir önceden bahis açılsa dahi, bu, çoğunlukla 
negatif anlamlar ve göndermelerle yüklü/dolu bir muhtevaya sahip olur. Yarı Hegelyen bir 
bakışla12, bütün negatif içeriğiyle tarihsel olarak önce olan, yeninin zıt kutbuna yerleştirilir ve anti-
tezin yani asri olan yeninin meşrulaştırımı böylece sağlanır. Fakat dikkat edilirse, bu kurguda 
Hegelyen tez, anti-tez, sentez ilişkisine yer yoktur. Daha doğrusu, Hegel’deki üçlü ilişki burada 
söylemsel düzeyde ikiye indirilir. Bir tarafta tez-önce-kötü olan varken diğer tarafta (bu tarafta) 
antitez-şimdi-iyi/yeni olan vardır ve doğal olarak senteze yer yoktur. 

Güçlü bir söylemle kendisini ortaya koyan/gösteren tabula rasa fikri ve pratiğinin yanı sıra toplum 
ile siyasetin yeniden organizasyonunda mutlak anti-tezci düşünce, yeni sosyo-politik sistemin 
bütün kurucu anlamlarını, meşruiyet dayanaklarını ve sınırlarını yeniden belirler. Bu üç noktaya 
yönelik kurulan söylem oldukça belirgin, keskin ve serttir. “Türkiye’de Cumhuriyet vardır ve 
Cumhuriyetperverler vardır. Bu mukaddes mevcudiyetleri tahrip edici unsurlar artık Türkiye 
havasını –tesemmüm etmeden- teneffüs edemezler” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt III, 1924: 
76). Buna karşın, bahse konu zıtlık, keskinlik ve sertlik kavramsal ve kurumsal düzey13 ile bunların 
günlük pratiklerine hayat veren politik kültür düzeyinde ortaya çıkmaz. Kopuş söylemi, kavramsal 
ve kurumsal alan ile politik kültür açılarından, yerini önemli sürekliliklere ve benzerliklere bırakır. 
Dolayısıyla kurucu anlamlarla kurucu kavram ve kurumlar arasında bütünüyle doğru orantılı bir 
ilişki olmadığını söylemek yerinde bir değerlendirme olacaktır. 

 

 

 

 

 
11 Cumhuriyet’in Türk modernleşmesinin keskin bir çizgisi olarak kabul edilmesi ve süreklilikler, kopuşlar ekseninde ele alınmayışı 
böylesi bir tarih anlayışının temel niteliğidir. Bu ilişkisizlik biçimi, bir tarih anlatısıyla birleştiğinde geleneğin, geçmişin, Osmanlı’nın, 
Cumhuriyet’in ve hatta Avrupa’nın ve modernleşmenin nasıl algılanması, kavranması gerektiğini de içkin olarak tanımlama girişimi 
anlamına gelmektedir. Tarihsel anlatı üzerinden hafıza inşası/yeni sembolik evren inşasının başladığı yer burasıdır. Tam da bu nokta, aynı 
zamanda hafıza inşası üzerinden kimlik oluşturma ve inşa etme sürecinin başlangıcıdır. Bkz. (Karaslan, 2019: 23). 
12 Zira Hegel, tarihin bir çırpıda ve kopuşla oluşmadığını, aksine evrimsel bir nitelik taşıdığını belirtir. Ancak buna karşın Hegel, tarihi bir 
tez, anti-tez ve sentez ilişkisi olarak kavrar. Bkz. (Pippin, 1989: 69 vd.). 
13 Kavramsal ve kurumsal olarak her boyutta ve her örnekte böyle olmadığını da belirtmek gerekir. Örneğin İstanbul Darülfünunu’nun 
reforme edilmesinde radikal ve keskin bir tutum takınıldığını görmek ya da Vakıflara ilişkin tasarruflarda oldukça keskin ve sert 
uygulamalarla karşılaşmak mümkündür.  
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ESKİ-YENİ DİKOTOMİSİ: SÜREKLİLİK, ZITLIKLAR, BÜTÜNLEŞME VE AYRIŞMA 

“Yeni Türkiye’nin eski Türkiye ile hiçbir alakası yoktur.”14 

Yeni’nin inşası, belli ölçülerde eski ile hesaplaşmayı ve eskinin geride bırakılmasını gerektirebilir. 
Bu, niçinlik sorusunun açıklamasıdır; başka bir anlatımla, “niçin eski geride bırakılmalıdır” 
şeklinde bir soru tevcih edildiğinde, “yeni’nin kendisini kabul ettirmesi açısından bu gereklidir” 
şeklinde bir cevap verilebilir ve bu durum, belli ölçülerde makul olarak kabul edilebilir. Ancak 
bunun nasıllığı da en az niçinliği kadar önemlidir. Diğer bir tabirle, eski, “hangi yöntem veya 
yöntemler kullanılarak aşılacak”; eski, “ne oranda ve hangi sınıra kadar geride bırakılmaya 
çalışılacak” gibi soruların da büyük bir titizlikle cevaplandırılması gerekir. Bu soruların doğru ve 
uygun bir şekilde cevaplandırılamaması ya da cevabın ucunun son derece açık bırakılması; keskin 
ve hırpalayıcı cevap olasılıklarının tercih edilmesi, gerek toplumsal dokuda gerekse de toplumsal 
imgelemde kalıcı rahnelere ve kırılmalara yol açar/açmıştır. 

Semboller, her şeyden önce bilinç ve iletişim araçları olarak esasen toplumsal düzenin inşasına 
katkıda bulunan ve toplumsal dünyanın anlamı ile ilgili konsensüse imkân tanıyan toplumsal 
bütünleşmenin araçlarıdır. Toplumsal düzende mantıksal bütünleşme/uyum, ahlaki 
bütünleşme/uyumun önkoşuludur (Bourdieu, 1991: 166). Bu açıdan bakıldığında sosyo-politik 
yapının herhangi bir şekilde yeniden organizasyonu ve buna bağlı olarak yeni bir sembolik evren 
inşası çabaları her şeyden önce Bourdieu’nun da belirttiği ahlaki bütünleşme/uyum ile bunun ön 
koşulu olana toplumsal düzende mantıksal bir bütünleşme/uyum sağlamaya dönük olmalıdır. Bu 
kaygılardan hareket edilmediği, daha doğrusu böylesi bir bütünleşme ve uyum çabasının eşlik 
etmediği edimler nihai olarak gerekli olan bütünleşme ve uyumun aksine sonuçlar üreteceği gibi, 
toplumsal düzende öteden beri taşınagelen konsensüsü de sarsacaktır/sarsmıştır. Bütünleşme ve 
uyumu, yekpare sosyo-politik bir sistem ve iklim oluşturmada gören kurucu paradigma/episteme 
ise, yukarıda da belirtildiği üzere hali hazırdaki sosyo-politik ve ahlaki konsensüsü15 parçaladığı 
gibi ümit ettiği ve tasarladığı topyekûn toplumsal dönüşümü gerçekleştirememesine bağlı olarak 
da eski-yeni ikiliğinin kalıcı bir nitelik kazanmasına sebebiyet vermiştir. 

Kendisinden önceki değişim çabalarından farklı olarak tarihi kendisi ile başlatan, süreklilik içinde 
değişim fikrini söylem düzeyinde yadsıyan yeni paradigma, tasarladığı yekpare sosyo-politik 
sistem ve toplumsal iklimi var edebilmek amacıyla sert ve zecri edimleri hayata geçirmiştir. Bu 
sertliğin tezahür ettiği noktalardan birisi de neredeyse muhalif tüm ögelerin (politik, sosyolojik, 
kültürel, tarihsel vb.) sindirilmesi ve sistemin sınırlarının dışına atılmasıdır. Muhalif tüm yapıların 
ve ögelerin sindirilmesi veya baskı altına alınması16 ise toplumsal yapının çeşitli katmanlarında 
yeni paradigmanın yatay ve dikey olarak yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan enerjinin boşaltılmasına 
engel olmuştur. Bu durum, bir bakıma, Türkiye’nin demokratikleşme serüveni boyunca yaşadığı 
darbelerin ve demokrasi dışı müdahalelerin en temel nedenlerinden biri olmuş, siyasal 
bölünmelerin toplumsal yapıda başat ve öncel belirleyenlerden biri olmasına ve dinsel, etnik veya 
coğrafi faklılıklardan kaynaklanan kültürel farklılıkları bastırmasına yol açmıştır. Başka bir ifadeyle 
siyaset, Osmanlı toplumunun bir arada yaşama biçimi olarak geliştirdiği kültürel 

 
14 Atatürk, “Sulh Şartları, İç ve Dış Meseleler” III’ten aktaran (Parla, 2008a: 272).  
15 Söz konusu sosyo-politik ve ahlaki konsensüsün de kayda değer sorunlar ihtiva ettiğini belirtmek gerekmektedir. Özellikle son 
yüzyılda (19. yüzyıl) yaşananlar verili konsensüsü ciddi anlamda aşındırmıştır. 
16 Tüm tarih ders kitapları lafzen, bir yandan Anadolu topraklarının zengin ve çeşitli kültürlerin altını çizmekte fakat bu vurguyu yalnızca 
arkeolojik ve mimari bir ölü maddecilikle anlatmakta, öte yandan ise toplum ve kültür içinde yaşayan çeşitlilikten ve farklılıklardan söz 
etmemektedir. Farklı inanç sistemleri, farklı değer dünyaları ve sembolik evrenler çağdaş tarihimizin ders kitaplarında yer almamaktadır 
(Behar, 1996: 228). 
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kompartımanlaşmayı modernist bir yöntem ve şemayla bastırmış ve bölünmeyi toplumsal 
farklılıkların üzerindeki bir pragmatik, ideolojik, üst yapısal bölünmeye dönüştürmüştür (Ulusoy, 
2017: 399). Dolayısıyla bir anlamda canlı olan sosyolojinin duvarına çarpan radikal-köklü dönüşüm 
çabaları, yarattığı zıtlıklar bağlamında, tasarladığı bütünleşme kadar ve hatta ondan daha fazla 
olarak ayrışmalara ve kopuşlara neden olmuştur. 

Öte yandan söylemsel kopuş ve iddia, kavramsal ve kurumsal olarak bir süreklilikle yer 
değiştirmiştir ki, bu durum değişim metodunun var ettiği zıtlıklar ve ayrışmanın aksine belirgin ve 
farklı bir konsensüsü de beraberinde getirmiştir. Örneğin meclis ve seçimler gibi uygulama ve 
kurumlar, her ne kadar bunların mütemmim bir cüzü olan siyasal partiler bulunmasa da süreklilik 
içindeki değişimi yansıtan ve kopuş paradigmasını sorgulatan durumlardır. Bu noktadan 
bakıldığında 1876’da geleneksel sistem içerisinde sınırlı bir yönetici elitin uğraşı ve sorumluluğu 
olarak görülen yönetime vaziyet etme, kamusal politikaları belirleme, kararları alma ve uygulama 
işinin, nispeten daha geniş bir kümeye doğru yayılmasını sağlayan meclisin açılışı kayda değer bir 
sürekliliğinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Özellikle II. Meşrutiyetle birlikte modern 
anlamda, çok sesliliği ve rekabeti de içerecek şekilde bir siyasal alanın belirmesi; farklı ve rakip 
görüşlerin meclis içerisinde temsili, rekabet, kamusal-siyasal tartışma, siyasal temsil gibi ögeler, 
önemli tevarüs noktalarıdır. Zaten Milli Mücadeleyi yürüten Büyük Millet Meclisi’nin kısa bir süre 
içerisinde teşkilatlanabilmesi ve faaliyete geçebilmesinin arka planında da böylesi bir birikimin ve 
deneyimin yattığı söylenebilir. Bu açıdan Cumhuriyet, bir kopuştan ziyade bir sürekliliği ifade 
etmektedir. Başka bir anlatımla geniş bir düzlemde gözlemlenebilen bir kurumlar sürekliliğinin 
önemli bir unsuru da meclis ve siyasal alanın kendisidir. Ne var ki, her ne kadar meclis varlığını ve 
işlevselliğini devam ettiriyor gözükse de bir süre sonra meşrutiyet hareketinin öncelediği 
kavramlar olan siyasal rekabet, siyasal katılım, farklı görüşlerin temsili, muhalefet, murakabe17 gibi 
önemli nitelikler kaybedilmiştir. Özellikle bu aşamada siyasal fırkaların varlığı tamamen 
olumsuzlanmış ve siyasal sistem, siyasal rekabete kapatılmıştır. Bu durum, süreklilik ve 
kopuşun/zıtlığın farklı bir düzlemde ama ters yönlü olarak kendisini idame ettirdiğinin de 
göstergesi olarak kabul edilebilir: “Memleket mütesait bir vahdete muhtaçtır. Alelade politikacılıkla 
milleti parçalamak hıyanettir” (Atatürkçülük I, 1997: 120). “Teşkilatı siyasiye yani fırkalar makasıd-
ı iktisadiyeye istinaden teşekkül eder. Fırka teşkilinde başka bir garaz yoktur. Başka garazla 
teşekkül eden fırkalar hakiki fırkalar değildir. Onlar hırs ve menfaat ve çapulcu fırkalardır” (İnan, 
1982, s. 119). Memleketin mütesait/birbirne yaslanan, dayanışma halinde olan bir birliğe ihtiyaç 
duyduğunu, başka bir anlatımla güçlü bir meşruluk ihtiyacı içinde olduğunu belirten söz konusu 
vurgu, tam da bu noktada kendisini, eskinin geleneksel meşruluk anlayışlarından koparmaya 
ihtimam gösterir. Cumhuriyet, yeni kavramlar, anlam dünyaları ve simgeler üzerinden yeni bir 
meşruiyet arayışı içerisine girer. Bununla birlikte, bu reddediş ve kopuş iddiası, dile getirilişindeki 
kadar gerçekçi ve tam bir ayrıma imkân verecek nitelikte berrak değildir. Cumhuriyet, bir kopuş 

 
17 Bu ve benzer kavramlar da bahse konu sürekliliğin diğer bir boyutunu oluşturur. Yeni kurulan siyasal sistem, kopuş söylemine rağmen 
oldukça geniş ve yaygın bir alanda kavramsal repertuvarı ya olduğu gibi ya da kısmi değişikliklerle sürdürmüştür. Mardin bu konuya 
ilişkin olarak, Kemalist ideolojinin geleneği gizlice yeniden tahsis ettiğini belirtir. Ona göre, Cumhuriyet’in yıkıcı ikonoklazmasına 
rağmen halk, devlet, millet, ahali, meclis, hak, hukuk, vatan gibi pek çok kavram, Kemalist modernleştiriciler tarafından pek bir şaşkınlık 
ya da yabancılaşma duyulmadan kullanılan temel kavramlar olmuştur ve bunların her birisinin Cumhuriyet öncesi bir geçmişi vardır. 
Bkz. (Mardin, 2017: 139); 1920-1930 döneminde Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmeler yapısal farklılaşma açısından 
değerlendirildiğinde, yeni bir gelişme aşamasından çok III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde başlayan gelişme sürecinin bir sonucu 
olarak görülmelidir. (Karpat, 2009: 64). 
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olduğu kadar aynı zamanda bir sürekliliğin de adıdır. Pek çok alanda kendinden önceki dönemin 
anlayış, uygulama ve kurumlarını devralmıştır (Ertugay, 2012: 207)18.  

Tekil örneklerin incelenmesi ve bir araya getirilmesi, tarihsel ögelerin ve gelişmelerin 
değerlendirilmesi Türk modernleşmesinin hem homojen bir dönemlendirme sorunu ile hem de 
homojen bir metodoloji sorunu ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Başka bir anlatımla Türk 
modernleşmesi homojen, her zaman aynı kalmış, süreklilik içerisinde aynı dinamiklere sahip bir 
hareket olmamıştır. Bahse konu kopuş-süreklilik ilişkisi açısından bakılırsa, karşımıza çıkan şey, 
farklı anlayış ve arayışlarla iç içe geçmiş, farklı etkiler altında biçimlenmiş ve farklı öncelikler 
taşımış bir örgüdür. Bir eklemlenme içerisinde oluşan ve gelişen Türk modernleşmesi, zaman 
zaman kopuş sayılabilecek özellikler gösterirken (Kahraman, 2008: 98) önemli ve dikkate değer 
noktalarda da süreklilikler göstermektedir. Buna karşın, Cumhuriyet’in kurucu anlatısı, kendi inşa 
dönemi ile kıyasladığı başkaca hemen her dönemi bir pişmanlıklar dönemi olarak resmederken, bu 
dönemi, siyaset üstü bir devir olarak değerlendirmektedir. Böylece de tarih bilincinin gerektiği 
süreklilik de bilerek göz ardı edilmektedir. Anlatı, neredeyse tamamen Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve 
Atatürkçülük üzerine kurulur. Muhalefet tarihi, ulus-devletleşme sürecinin evveliyatı, anayasa ve 
cumhuriyet kavramlarının I. ve II. Meşrutiyet dönemindeki siyasal ve fikri hazırlıkları bu anlatının 
dışında bırakılır (Behar, 1996: 228). Bilinçli bir şekilde ötekine dönüştürülen gelenek ve Osmanlı 
geçmişi (Mardin, 2017: 136), bir zıtlık olarak tam karşı noktaya konumlandırılır; bir ayrışma 
nesnesine, bir filtreye indirgenir. Başka bir anlatımla, Osmanlı geçmişi ve gelenek, arkaik olanın, 
kötü ve geride bırakılması gerekenin belirlendiği bir filtredir. Bu filtrenin ötesi ile berisi arasında 
kesin ve keskin bir hat çizilir. Buna ilişkin olarak öncelikle eski sembolik evrenin sınırları ve bu 
sınırlar içerisinde kalacak olan nesne ve unsurlara yönelik tutum ve davranışların niteliği ve 
nasıllığı belirlenir ki bu, bütünüyle negatiflik yüklü bir tanımla anlamına gelmektedir. İkinci olarak 
da güzel, iyi ve ileri gibi vasıflarla mümeyyiz yeni sembolik evrenin inşası gelir. Böylece hem 
toplumsal eylem hem de siyasal meşruiyet, bu yeni sembolik evrene dayandırılmaya çalışılır. Ne 
var ki, toplumsal konsensüsü tam anlamıyla inşa edememesi nispetinde, bu yeni sembolik evren 
yeni bir bütünleşmeyi vadettiği kadar, yeni ayrışmalara ve sosyo-politik çatışmalara da zemin 
hazırlar.  

 

SONUÇ YERİNE 

Modernite, geniş bir satıhtaki değişimler ve dönüşümleri ihtiva eden bir olgu-gerçekliği anlatır. 
Bununla birlikte onu meydana getiren zihinsel ve bir anlamda bunun var ettiği sosyo-politik ve 
iktisadi dinamiklerin/ögelerin yeterince ve sağlıklı bir biçimde çözümlenememesinin bir sonucu 
olarak, modernleşme sürecine sonrada dâhil olan toplumlarda farklı bir tür modernleşme kendisini 
gösterir. Genellikle devlet eliyle ve zecri tedbirleri de çokça içeren bu tür modernleşme çabası 
olarak sert modernite (Kahraman, 2007: Sunuş kısmı) ve bunun dar sonucu olarak kendisini 
gösteren yasaklar ve zorlamalar hem toplumsal alanı hem de politik alanı yeniden tanımlamayı ve 
kurmayı amaçlar. Yoğunlaştırılmış merkezi müdahaleleri, iktidar etkinliklerini ve hiyerarşileri 
öngören sert modernite, bir yöntem olarak tarihi, kendisi ile başlatan belirgin bir kopuş iddiası 
üstüne oturur. Bu anlamda sert modernite, geleneği bitirme için yola çıkmakta, onun bittiği yerden 
de kendisini başlatma arayışı içerisinde olmaktadır (Kahraman, 2007: Sunuş kısmı). Bu açıdan 

 
18 Zira her siyasal sistem, kültürel anlamda bir sürekliliğe de denk gelir. “Kopuş” iddiasına rağmen pratik, siyasal kültür düzeyinde bir 
sürekliliğe her zaman imkân verir veyahut da böylesi bir sürekliliğe her zaman açıktır. Siyasal kültür üzerinden böylesi bir tartışma için 
bkz. (Eser, 2013). 
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bakıldığında Türk modernleşmesinin bir önceki yüzyıldaki durağı olan yeni kurucu paradigma, 
kopuş söylemi üzerine yükselen, sürekliliği yadsıyan bir mahiyette tebarüz eder. Mardin’in 
“epistemik bir kırılmanın mühendisliğini üstlenmedeki kararlılık” (Mardin, 2017: 141) ifadesiyle 
tanımladığı Cumhuriyet’in kurucu iradesini, zihinsel bir kırılma olarak anlamak doğru olacaktır. 
Zaten epistemik kırılmadan anlaşılması gereken budur, yani bir paradigma-dünya değişimi. 
Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında gerek biçime ilişkin yenilik çabalarını gerekse de kültürel yenilik 
çabalarını birer estetik tavır değişikliğinin ötesinde birer politik tutum ve bir zihniyet değişimi, yeni 
bir sembolik evren yaratma teşebbüsü olarak görmek doğru olacaktır. Söz konusu olan şey, yeni bir 
bilinç ve bunu tamamlayacak bir belleğin inşasıdır. Başka bir anlatımla bu, başka bir dünyaya 
aidiyet hissini oluşturmaya niyet ve kast eden, kendi ile olan ilişkiyi yadsıyan, bunun üzerinden 
yeni bir bütünleşme ve konsensüs sağlamayı hedefleyen ve fakat bunu da tam olarak başaramayan 
bir ameliyedir. 

Aslına bakılırsa modernleşmenin bu türü (sert modernleşme), iç dinamiklerin (toplumsal 
temayüllerin, yönelimlerin, isteklerin) gelişiminden kaynaklı değişim değil, topluma dışsal 
dinamiklerin ve biraz da toplum üstü dinamiklerin baskısından/isteğinden/müdahalesinden 
kaynaklı, toplumsal değişme olmadan toplumu değiştirme anlamına gelmektedir. Doğal olarak bu 
değişme, sadece tarihsel değil aynı zamanda toplumsal, kültürel ve politik bir kopmayı temsil 
etmektedir (Çetin, 2007: 171)19. Şüphesiz böylesi bir kopmanın sancısız olması ve bir dirençle 
karşılaşmaması beklenemez. Sancının yol açacağı savrulmaların ve direncin sebep olacağı 
kırılmaların en aza indirilmesi ve karşı meydan okumanın daha rüşeym halde iken söndürülmesi, 
öncelikli olarak (cebri önlemlerin yanı sıra) yeniye ilişkin hegemonik bir söylemin/retoriğin 
kurulması ile olanaklı olabilecek bir durumdur20. Tam bu noktada sembolizm ve mukayeseler 
devreye girer. Netice itibariyle mücadele, her şeyden önce bu sembolik evrenler arasında tezahür 
eder. Dolayısıyla önce semboller, sonra da o sembollere ilişkin söylemler, en sonunda da bu ikisinin 
somut görünümleri var edilmelidir. Başka bir anlatımla gerçeklik bunlara göre yeniden 
biçimlendirilmelidir. 

Bununla birlikte, her ne kadar oldukça güçlü bir kopuş retoriği söz konusu olsa da politik ve 
toplumsal gerçeklik bu minvalde işlemez. Gerek kopuş söylemini var eden politik elitler gerekse 
toplumsal kesimler, önce ile olan belirli süreklilikleri idame ettirirler. Gelenek öncelikli olarak 
kavramlarda ve kurumlarda devam eder. Her ne kadar bunlardan bazıları 19. yüzyılda Batı etkisi 
ile ortaya çıkmış ve tekâmül etmiş olsa da çoğunluğu bir şekilde gelenekle temas halindedir ya da 
en azından toplumun kendi dinamikleri içerisinde zamanla oluşmuştur. Dolayısıyla bu açıdan 
bakıldığında bir anlamda kopuş-süreklilik ilişkisini ikili bir formülasyon üzerinden dile getirmek 
yanlış olmayacaktır. Kopuş söylemi açısından bakıldığında eşitliğin diğer tarafında “geleneğin ya 
da Osmanlı’nın ona hasım evladı Cumhuriyet” şeklinde bir önerme belirirken; süreklilik olgusu 
açısından bakıldığında ise “Cumhuriyet’te yaşayan gelenek ya da Cumhuriyet’te yaşayan Osmanlı” 
şeklinde bir önerme görünür olmaktadır. Bu da bize, her zaman olduğu gibi gerçekliğin tek bir 
perspektiften ya da tek bir boyuttan incelenemeyeceğini ve anlaşılamayacağını; kullandığımız 
kelime ve kavramlar ile bunlara istinat eden bakış açılarımızın daima yüklü olduğunu; bunların 

 
19 Eski düzeni tepeden inme yollarla alaşağı etmenin siyasal sonuçları, onun tabandan gelen bir devrimle alaşağı edilmesinin 
sonuçlarından son derece farklıdır (Moore, 2003: 509). 
20 Bir değerler sistemini sürdürebilmek ve aktarabilmek için insanlar, yumruklanır, itilir kakılır, tutukevine yollanır, toplama kamplarına 
atılır, kandırılır, rüşvetle satın alınır, kahraman yapılır, gazete okumaya özendirilir, bir duvar dibine dikiltilip kurşunlanır, hatta bazen 
onlara sosyoloji öğretilir. Dolayısıyla tarihi tek yönlü okumak, öğreti aşılamak (endoktrinasyon), eğitim ve kültürü bir kuşaktan ötekine 
aktarmak üzere kullanılan tüm karmaşık süreçlerin hizmet ettiği somut çıkarları ve ayrıcalıkları görmezden gelmektir (Moore, 2003: 
562). 
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bizim algımızı biçimlendirdiğini bir kez daha göstermektedir. Keskin bir kopuş söylemi ve 
iddiasının, aynı oranda kırıcı ve ayrıştırıcı olduğunu, sosyo-politik konsensüsü tahrip ettiğini, 
toplumsal uyum ve birliktelik üzerinde rezonanslar meydana getirdiğini, kültürel çatlaklar ve 
duvarlar oluşturduğunu tarihsel ve sosyolojik gerçeklik ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yeni 
sembolik evren ya da kurucu değerler söyleminde katı ve ısrarcı bir tutum takınmak, başka bir 
anlatımla önceki (ve buna bağlı olarak güncel olarak varlık gösteren) sosyo-kültürel sistemin yapısal 
unsurlarını dışarıda bırakmaya çalışmak bütünleşme değil, yeni ayrışmaları beraberinde 
getirecektir. 

Kopuş söylemi ve paradigmasına karşın, bizzat bu söylemin inşa edicilerince tevarüs edilen eskinin 
kavramsal, söylemsel ve pratik repertuarında da yer alan ögelerin, yeninin repertuarı ile olan 
mesafesi sanıldığı kadar büyük değildir. Her ne kadar yeni, kültürel ve tarihsel bir perspektiften 
kendisini, kendisinden başlatarak tanımlasa da gerçek bu yönde değildir. Öte yandan kurulan ya 
da kurulmaya çalışılan yeni sembolik evren de eski sembolik evrenle girdiği çatışmacı, dışlayıcı 
dikotomik ilişkinin derinliği ve keskinliği nispetinde, her toplum için gerekli olan ve sembolik 
evren inşasından beklenen bir takım işlevleri yerine getirememe; var olan işleyişi, sürekliliği ve 
toplumsal harmoniyi sekteye uğratma gibi riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Sembolik evren 
inşasının en önemli işlevlerinden olan yaşanılan toplulukta önemli addedilen değerlerin neler 
olduğunu hatırlatma ve onlara uymayı sağlama, etrafımızdaki nesneleri, gelişmeleri, olay ve 
olguları anlamlandırma ve sınıflandırma gibi toplumsal istikrar açısından hayati noktalarda 
kırılmalar yaşanır. Bilişsel birer evren oluşturan, bir anlamda bir toplum haritası çizen sembollerin 
de kendi içerisinde alt sembol evrenlerinden oluştuğunu, bunların zaman zaman birbirlerini 
dışlarken, çoğu durumda da iç içe geçtiklerini belirtmek gerekir. Başka bir anlatımla Mardin’in 
ifadesiyle bir toplum aslında çeşitli haritalardan oluşur, fakat bu haritalar arasında geniş çakışma 
alanları vardır (Mardin, 2007: 102). Fakat sürekliliği yadsıyıp keskin ve kesin bir kopuş söyleminde 
diretmek, bu çakışma alanlarını da parçalayarak bunları birer çatışma alanına dönüştürme riskini 
ihtiva etmektedir. Son tahlilde kopuş-süreklilik üzerine düşünürken, yalnızca ideolojik 
pozisyonlardan, tahayyüllerden ve kabullerden hareket edilmemesi, konunun tarihsel, sosyo-
politik ve kültürel boyutlarının da dikkate alındığı, tarihsel gerçekliği de göz önüne alarak yaşana 
gelen tüm süreçlerin barındırdığı çelişkilere, tıkanma noktalarına ve savrulmalara ve aynı zamanda 
bunların aşılmasını mümkün kılacak olanaklara da odaklanan değerlendirmelere ve bakış açılarına 
yönelmek gerekmektedir. 
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Öz 

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları dahilinde yer alan Gördes ilçesi, idari bakımdan 
bağlı olduğu Manisa ilinin yüz ölçüm açısından en büyük beşinci ilçesi olup, ilin doğu tarafında 
bulunmaktadır. İlçe kuzeyde Sındırgı, güneyde Salihli ve Gölmarmara ilçeleri, batıda Akhisar, 
doğuda ise Demirci ilçesi ile komşudur. Ege Bölgesi dahilinde ve İç Anadolu Bölgesi sınırında 
yer alan Gördes, her iki bölgenin klimatolojik özelliklerini taşımaktadır. Yıllık ortalama 
sıcaklıklar 13 0C ve yıllık yağış miktarı 497 mm’dir. Ege Bölgesi’nin genel iklim özellikleri ile 
bugüne kadar yapılmış çalışmalar akademik literatürde mevcuttur. Fakat bu çalışmalar, Ege 
Bölgesi’ne bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmakta ya da ülkemiz genelini ilgilendiren 
çalışmalardır. Gördes ilçesinin iklim özellikleri ile ilgili günümüze kadar detaylı bir çalışma 
yapılmamıştır. Bu çalışma kısmen de olsa bu açığın kapatılması amacıyla yapılmıştır. Gördes’in 
iklim özelliklerinin bilinmesi Ege Bölgesi’nin bu bölümünde iklim-toprak, iklim-tarım, iklim-
bitki örtüsü ve iklim-relief arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Morfolojik 
yapıdan yerleşmeye kadar hem fiziki hem de beşerî çevre üzerinde etkili olan iklim şartları 
değerlendirilirken Manisa ve Gördes istasyonlarının rasat sonuçlarından faydalanılmıştır. 
Gördes ikliminin daha iyi anlaşılması ve Gördes Meteoroloji İstasyonunda verisi bulunmayan 
parametreler için karşılaştırma istasyonları belirlenmiş ve bunların gözlem sonuçlarından 
faydalanılmıştır.  
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Abstract 

Gördes, which is located within the boundaries of the Inner West Anatolia Region of the Aegean 
Region, is the fifth largest district in terms of area of Manisa, to which it is administratively 
connected, and is located on the eastern side of the province. The district is adjacent to Sındırgı 
in the north, Salihli and Gölmarmara in the south, Akhisar in the west and Demirci in the east. 
Gördes, which is located within the Aegean Region and at the border of Central Anatolia Region, 
has the climatological characteristics of both regions. The average annual temperatures are 13 0C 
and the annual rainfall is 497 mm. The general climate characteristics of the Aegean Region and 
the studies conducted to date are available in the academic literature. However, these studies 
approach the Aegean Region from a holistic point of view or are related to our country in general. 
A detailed study on climate characteristics of Gördes has not been conducted until today. This 
study has been carried out in order to cover this gap. Knowing the climate characteristics of 
Gordes will enable the relations between climate-soil, climate-agriculture, climate-vegetation and 
climate-relief in this part of the Aegean Region. From the morphological structure to settlement, 
the climatic conditions affecting both the physical and human environment were evaluated and 
the results of Manisa and Gördes stations were utilized. For a better understanding of Gördes 
climate and for the parameters which do not have data in Gördes Meteorological Station, 
comparison stations were determined and their observation results were utilized. 
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GİRİŞ  

Bir alandaki kısa süreli günlük hava durumlarının uzun zaman içerisindeki ortalamasına iklim 
adı verilmektedir (Erol, 2011: 10). İklim koşulları, dünya genelinde hüküm süren atmosfer 
dolaşımı ile fiziki coğrafya özelliklerinin etkisi altındadır. Bu nedenle iklimi etkileyen faktörler, 
küresel (planetar) ve coğrafi etkenler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Küresel faktörler hava 
tipleri ve bunların mevsimlere göre değişmesi, basınç koşullarına bağlı olarak hâkim rüzgâr 
yönleri, alçak ve yüksek basınç koşullarıdır. Coğrafi faktörler ise enlem, topografya (yükselti, 
dağların uzanışı, bakı), denize olan uzaklık ve yakınlık gibi birçok faktör iklim koşullarının 
oluşmasında etkilidir (Atalay, 2011: 9-18; Çelikoğlu ve Atış, 2016: 929-932). Örneğin, Ege 
Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları içerisinde yer alan Gördes ilçesi, genel olarak 
Akdeniz ikliminin tesiri altında kalmaktadır. Ancak ilçenin iklim değerleri göz önüne 
alındığında; sahada, İç Batı Anadolu’nun iklim özelliklerinin de görüldüğü anlaşılmaktadır. 
Saha, dağların uzanışı itibariyle ve denize nispeten uzak konumda bulunmasından dolayı 
denizin ılımanlaştırıcı etkisinden faydalanamamaktadır. 

Araştırma sahasının iklim özelliklerini açıklayabilmek için yakın çevresinde yer alan Manisa, 
Sındırgı, Soma, Akhisar istasyonlarının rasat sonuçlarından faydalanılmıştır. Çalışmamızda 
Manisa’nın ve Akhisar’ın 55, Soma’nın 48, Sındırgı’nın 19, Gördes’in 17 yıllık rasat sonuçlarından 
yararlanılmıştır. Bu istasyonlardan araştırma sahası ile Sındırgı ve Soma’da bütün klimatolojik 
ölçümler yapılmadığı için bazı iklimsel olayları açıklayabilmek ve karşılaştırma yapabilmek için 
yalnızca Manisa ilinin verileri kullanılmıştır. Gördes ilçesi ile birlikte Sındırgı ve Soma’da 
istasyonların kapatılmış olması böyle bir yol izlenmesini zorunlu kılmıştır. İstasyonlar seçilirken 
araştırma sahasının özel ve matematik konumu ile istasyon verilerinin uzun yıllık olmasına 
dikkat edilmiş ve iklimsel farklılıkları ortaya koymak amaçlanmıştır. Klimatolojik özellikleri 
açıklamaya güneşlenme süreleri ile başlanmıştır. Ancak araştırma sahasında bu grupta bir ölçüm 
yapılmadığı için diğer istasyonların verileri değerlendirilmiştir.  

Karşılaştırma istasyonu olarak alınan Akhisar ilçesinin yıllık ortalama güneşlenme süresi 7 saat 
16 dakikadır. Yaz döneminde bu değer, güneşlenme süresinin artmasına bağlı olarak yıllık 
ortalamanın yaklaşık 3 saat üzerine çıkmaktadır. Temmuz ayında ise 11 saat 2 dakika ile en 
yüksek değere ulaşmaktadır. Akhisar’a oranla daha batıda yer alan Manisa’nın rasat sonuçlarına 
göre; ilde yıllık ortalama güneşlenme süresi 6 saat 54 dakikadır. Bu durumda Manisa ile Akhisar 
istasyonları arasında 22 dakikalık bir güneşlenme farkı ortaya çıkmaktadır. Bu değer kış 
mevsiminde 3 saate yaklaşmakta yaz döneminde ise 14 dakikaya düşmektedir. Her iki istasyonda 
da en düşük değerler aralık, en yüksek değerler ise temmuz ayında görülmektedir (Tablo 1.1). 

 

Tablo 1.1. Manisa ve Akhisar’da Günlük Ortalama Güneşlenme Süresi (Saat/Dakika). 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A Yıllık 

Akhisar 3,47 4,37 6,01 7,09 9,03 10,28 11,2 10,42 9,34 7,07 4,51 3,23 7,16 

Manisa 2,47 3,43 5,13 6,24 8,32 10,32 11,1 10,34 8,54 6,31 4,04 2,3 6,54 

 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü.  

 

Gördes meteoroloji istasyonu 38º enleminde bulunmaktadır. Buna göre Gördes’e güneş ışınları 
en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran’da 75º 27' açıyla gelirken, en uzun gecenin yaşandığı 21 
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Aralık’ta ise 28º 73' açı ile düşmektedir. Ekinoks dönemleri olan 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde 
ise güneş ışınları Gördes’e 52º açı ile gelmektedir (Tablo 1.2). 

 

Tablo 1.2. Güneş Işınlarının Gördes’e Geliş Açısı (Derece). 

Gördes 
21 Haziran 21 Mart ve 23 Eylül 21 Aralık 

75º 27' 52º 28º 73' 

 

İKLİMİN ELEMANLARI 

Sıcaklık 

Hava sıcaklığı yere ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösteren bir iklim ögesidir. Sıcaklığın 
coğrafi dağılışını etkileyen başlıca faktörler enlem, karasallık ve yükseltidir (Erol, 2011: 67-99). 
Ege Bölgesi genelinde sıcaklık şartları ve denizin ılımanlaştırıcı etkisi batıdan doğuya doğru 
azalmaktadır. İncelemeye alınan 5 istasyon birbirine yakın enlem değerlerinde (Manisa 38º 36', 
Akhisar 38º 55', Soma 39º 10', Gördes 38º, Sındırgı 39º 13') bulunmalarına rağmen yükseltileri 
birbirinden farklıdır. Akhisar istasyonu 92 metre, Gördes istasyonu 550 metre, Manisa istasyonu 
71 metre, Sındırgı istasyonu 240 metre, Soma istasyonu 200 metre yükseltisinde yer almaktadır. 
Fiziki coğrafya faktörlerinin farklılık gösterdiği bu alanlardaki iklim verilerinde de değişiklikler 
meydana gelmektedir. Bu sahaları denize göre konum açısından değerlendirdiğimizde; Manisa 
ilinin diğerlerinden biraz daha elverişli konumda olduğu ortaya çıkmaktadır (Tablo 1.3). 

Bölge genelinde sıcaklık koşulları dikkate alındığında, Ege Denizi’nin ılımanlaştırıcı etkisinin 
kıyıdan itibaren azaldığı ortaya çıkmaktadır. Seçilen istasyonlara ait yıllık ortalama sıcaklık 
değerleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek değerin 17 0C ile Manisa ve 16.2 0C ile de 
Akhisar’da olduğu anlaşılmaktadır. Denizel etkinin azalıp, yükseltinin artmaya başladığı 
Gördes’in 13 0C, Sındırgı’nın 14.4 0C, Soma’nın ise 15.4 0C’lik yıllık sıcaklık ortalaması 
bulunmaktadır (Tablo 1.3). Benzer durum aylık ortalama sıcaklıklar için de söz konusudur. 
Seçilen istasyonlar içerisinde en fazla yükselti değeri araştırma sahasını oluşturan Gördes’e aittir. 
Bu durum Gördes’in sıcaklık değerlerinin diğer istasyonlardan düşük olmasına sebep olmuştur. 
Gördes’te en düşük ortalama sıcaklık 3.7 0C ocakta, en yüksek sıcaklık ise 22.9 0C ile ağustosta 
görülmektedir. Sıcaklıklar ağustos ayına kadar sürekli artış göstermiş olup, eylül ayından 
itibaren azalmaya başlamıştır. Bu istasyonda yılın hiçbir döneminde sıcaklıklar negatif değerlere 
düşmemiş ve istasyonun yıllık amplitüd değeri 19.2’dir (Tablo 1.3). Sıcaklıkların yıl içerisindeki 
durumları ve amplitüd değerleri göz önüne alındığında Gördes’te “Akdeniz Termik Rejim Tipi” 
görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Beşerî faaliyetleri kontrol eden sıcaklık değerleri araştırma 
alanında yetiştirilen tarım ürünlerinin tür ve çeşitliliği üzerinde etkili olarak özellikle üzüm ve 
zeytinin yetiştirilmesine olanak vermiştir.  

Aylık ortalama en düşük sıcaklık Akhisar’da 6.1 0C ile ocak ayında görülmekte olup, bu aydan 
itibaren yükselmeye başlayan değerler, sıcaklığı temmuz ayında en yüksek değere (27.1 0C) 
ulaştırmaktadır. Sonbahar mevsiminin başlangıcı olan eylül ayından itibaren azalma seyrine 
giren sıcaklıklar ekim ayından itibaren 20 derecenin altına düşmektedir. Buna göre, en sıcak ay 
(Temmuz) ile en soğuk ay (Ocak) arasındaki amplitüd değeri 21 0C’dir (Tablo 1.3). Bu değerlere 
göre Akhisar’ın rejimine “Akdeniz Termik Rejim Tipi” adı verilmektedir. 
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Tablo 1.3. Seçilmiş İstasyonlara Ait Sıcaklık Değerlerinin Yıllık Durumu (0C). 

Akhisar 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

En Yük. Sıc 22.3 24.1 34.3 34.5 39.2 43.3 44.7 43.5 42.8 38.0 29.0 26.2 44.7 

Ort. Yük. Sıc 11.2 12.6 16.3 21.5 27.2 32.0 34.5 34.6 30.7 24.5 18.0 12.7 23 

Ort. Sıc. 6.1 7.2 9.9 14.5 19.9 24.6 27.1 26.8 22.6 17.1 11.3 7.7 16.2 

Ort. Düş. Sıc 1.7 2.4 4.1 7.7 12.2 16.3 19.3 19.4 15.2 10.8 6.0 3.5 9.9 

En Düş. Sıc -11.0 -11.3 -7.4 -2.3 2.0 4.0 10.2 10.2 4.8 -2.0 -8.5 -8.4 -6.8 

Manisa 

En Yük. Sıc 23.3 26.4 31.6 34.7 39.1 41.8 45.5 43.7 40.3 37.3 29.9 26.4 45.5 

Ort. Yük. Sıc 10.8 12.4 16.1 21.2 27.1 32.2 34.9 34.8 30.6 24.1 17.4 12.3 22.8 

Ort. Sıc. 6.7 7.9 10.7 15.2 20.6 25.5 28.1 27.8 23.4 17.9 12.2 8.4 17 

Ort. Düş. Sıc 3.0 3.8 5.6 9.2 13.7 18.1 21.0 20.9 16.6 12.2 7.5 4.7 11,4 

En Düş. Sıc -10.0 -8.9 -5.1 -2.0 4.0 7.6 13.3 12.2 6.2 1.2 -4.9 -6.6 -6.8 

Gördes 

En Yük. Sıc 16.1 18.0 24.6 29.5 34.0 37.5 40.5 38.6 36.0 33.5 25.5 16.8 40.5 

Ort. Yük. Sıc 8.2 8.6 12.1 17.6 22.7 28.1 30.3 30.7 27.3 21.8 13.8 9.6 19.2 

Ort. Sıc. 3.7 3.7 6.7 11.2 15.8 20.7 22.6 22.9 19.6 14.9 8.7 5.3 13 

Ort. Düş. Sıc 0.4 0.2 2.6 6.3 10.0 14.4 16.5 15.9 13.2 9.7 4.5 2.2 8 

En Düş. Sıc -11.0 -11.8 -10.6 -1.8 -0.1 4.5 7.5 5.2 0.7 0.5 -6.5 -7.4 -5.6 

Sındırgı 

En Yük. Sıc 21.5 22.9 29.3 34.1 38.2 39.1 42.2 41.8 37.5 37.1 29.3 22.3 42.2 

Ort. Yük. Sıc 9.9 10.8 14.0 19.4 24.0 29.8 32.2 32.3 28.6 22.6 15.3 10.3 20.8 

Ort. Sıc. 5.0 5.7 8.2 13.0 16.9 22.3 24.6 24.6 20.6 15.8 9.6 5.9 14.4 

Ort. Düş. Sıc 0.0 0.4 2.1 5.9 9.0 13.5 15.9 15.9 11.9 8.6 3.6 1.3 7.3 

En Düş. Sıc -12.0 -12.0 -10.3 -2.1 -0.3 4.2 7.9 8.3 2.0 -2.1 -6.7 -11.1 -6.5 

Soma 

En Yük. Sıc 23.6 26.2 31.7 32.0 38.0 42.7 43.7 41.5 41.5 34.3 28.9 26.3 43.7 

Ort. Yük. Sıc 10.4 11.9 15.3 20.2 25.8 30.7 33.1 32.7 28.7 22.9 17.0 12.4 21.8 

Ort. Sıc. 5.6 6.7 9.3 13.7 18.8 23.5 25.9 25.4 21.3 16.2 11.2 7.7 15.4 

Ort. Düş. Sıc 2.3 3.0 4.7 8.4 12.7 17.0 19.6 19.6 15.8 11.5 6.8 4.3 10.5 

En Düş. Sıc -11.0 -10.1 -5.8 -1.0 4.3 8.2 11.5 11.0 6.2 0.3 -4.2 -8.6 -6.8 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 
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Akhisar’a oranla Manisa ilinde sıcaklıklar nispeten daha yüksek değerlerde seyretmektedir. 
Aylık ortalama en düşük sıcaklık 6.7 0C Ocak ayında, en yüksek sıcaklık 28.1 0C ile Temmuz 
ayında görülmektedir. Manisa ilinin ortalama sıcaklık değerleri yılın hiçbir ayında 6 0C’nin altına 
düşmemiştir. Bu durumun ortaya çıkmasını, ilin deniz etkisine açık konumda olması ile ova 
tabanında yer alması sağlamıştır. Bu değerlere göre Manisa ilinin rejimi “Akdeniz Termik Rejim 
Tipi” olarak adlandırılmaktadır. 

Sındırgı ve Soma istasyonlarında da ortalama sıcaklıklar yılın hiçbir döneminde negatif değerlere 
düşmemiştir. Ortalama sıcaklıkların en düşük olduğu ay her iki istasyonda da Ocak olup, en 
yüksek değerler ise Temmuz ayında görülmektedir. Her iki istasyonda da ortalama sıcaklık 
değerleri yılın hiçbir devresinde 5 0C’nin altına düşmemiştir. Soma’da yıllık ortalama sıcaklık 
değeri, Sındırgı’dan 1 0C daha fazladır. Yıllık amplitüd Soma’da 20.3 0C, Sındırgı’da 19.6 0C’dir 
(Tablo 1.3, Şekil 1.5-1.6). 

 

 
Şekil 1.2. Akhisar’da Sıcaklık Değerlerinin Aylık Değişimi (1960-2015). 

 

 
Şekil 1.3. Manisa’da Sıcaklık Değerlerinin Aylık Değişimi (1960-2015). 

 

 
Şekil 1.4. Gördes’te Sıcaklık Değerlerinin Aylık Değişimi (1980-1997). 
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Şekil 1.5. Sındırgı’da Sıcaklık Değerlerinin Aylık Değişimi (1985-2004). 

 

 
Şekil 1.6. Soma’da Sıcaklık Değerlerinin Aylık Değişimi (1964-2012). 

 

İlçenin güneybatı kesiminin en fazla sıcaklık değerlerine sahiptir. Bu kesimde yer alan 
Karayakup, Çağlayan, Yeniköy, Dalkara gibi yerleşmeler bahsi geçen rakamsal değerlerin en 
fazla olduğu mevkileri oluşturmaktadır. Güneybatıdan uzaklaştıkça morfolojik faktörlerin 
etkisiyle sıcaklıklar düşüşe geçmektedir. Bitkilerin yetişme dönemi ile sıcaklık arasında sıkı bir 
bağ vardır. Bu süreçte bitkilerin ihtiyacı olan sıcaklık miktarı türden türe değişiklik 
göstermektedir. Örneğin hububat grubu için 4 ile 6 0C sebzeler içinse ortalama 8 0C’dir.  

Gördes havzasında mevsimler arasındaki sıcaklık farkı fazla olmasına karşın sıcaklık yılın hiçbir 
döneminde 0 0C’nin altına düşmemiştir. Gördes’te kış mevsimi şubat ayının sonlarına kadar 
sürmekte olup, bu mevsimin ortalama sıcaklığı 4 0C’dir. Şubat ayından itibaren sıcaklıklar bu 
değerin üzerine çıkmaktadır. Bu ayın (şubat) sonlarından itibaren etkisini göstermeye başlayan 
ilkbahar mevsimin ortalama sıcaklığı 11.2 0C’dir. Araştırma sahasında sıcaklıklar en yüksek 
değere yaz döneminde ulaşmaktadır. Etkisini en çok hissettiren ve eylül ayının ortalarına kadar 
uzayan mevsimin ortalama sıcaklığı 22 0C’dir. Sonbahar mevsimi eylül ayının ortalarından 
itibaren başlamakta ve sıcaklık bu devrede yaklaşık 8 0C düşüşe uğramaktadır (Tablo 1.3 Şekil 
1.4). 

Akhisar meteoroloji istasyonu ile Manisa meteoroloji istasyonunun sıcaklık değerleri 
incelendiğinde; Manisa şehrinde sıcaklığın en düşük olduğu dönemlerin kış mevsimine ait aylara 
rastlamakta olduğu dikkati çekmektedir. Manisa’da kış mevsiminin sıcaklık ortalaması 7.6 0C, 
Akhisar’da ise 7 0C’dir. Şubat ayından itibaren artmaya başlayan sıcaklıklar ilkbaharda 15.5 0C’lik 
bir değere sahip olmaktadır. Haziran’dan eylül ayının ortalarına kadar uzayan yaz mevsimi 
sıcaklıkların en yüksek değere ulaştığı dönemi oluşturmaktadır. Bu devrede sıcaklıkların 
ortalama değeri Manisa’da 27.1 0C, Akhisar’da ise 26.1 0C olarak ölçülmüştür. Sonbahar 
mevsiminden itibaren her iki istasyonda da sıcaklıklar tekrar düşüşe geçmekte ve bu mevsimin 
sıcaklık ortalaması Manisa’da 17.8 0C, Akhisar’da ise 17 0C olarak gerçekleşmektedir (Tablo 1.3, 
Şekil 1.2, Şekil 1.3). Bütün bu değerler incelendiğinde; Manisa istasyonunun ortalama sıcaklık 
değerlerinin Akhisar’dan kış mevsiminde 0.6 0C, ilkbahar döneminde 0.8 0C, yaz devresinde 1 0C 
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ve sonbahar ’da ise 0.8 0C fazla olduğu göze çarpmaktadır. Bu farkı ortaya çıkaran temel neden 
yükselti ve denizel etkidir.  

Gördes, Sındırgı ve Soma istasyonlarının mevsimsel ortalama sıcaklıkları incelendiğinde; üç 
istasyonun da birbirinden farklı değerlere sahip olduğu görülecektir. Araştırma sahasının 
sıcaklık değerleri her mevsimde Akhisar ve Manisa’dan yaklaşık 3 0C daha düşüktür. Yükseltinin 
artması ve deniz etkisinden nispeten uzak olması, Gördes’in seçilen istasyonlar arasında en 
düşük sıcaklık değerlerine sahip olmasına neden olmuştur. Sındırgı ve Soma istasyonların 
mevsimsel sıcaklık değerleri birbirine yakın olmakla birlikte kış ile ilkbahar mevsiminde 
Soma’nın, yaz ile sonbahar dönemlerinde ise Sındırgı’nın sıcaklık değerleri yüksektir (Tablo 1.3, 
Şekil 1.4, 1.5, 1.6). 

Seçilen diğer istasyonlara ait en yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasında farklılıklar 
bulunmaktadır. Akhisar’da en düşük sıcaklıklar-11.3 0C ile şubat ayında, en yüksek sıcaklıklar 
ise 44.7 0C Temmuzda ölçülmüştür. En düşük sıcaklıkların yıl içindeki seyrine bakıldığında 
mayıs ve ekim ayları dışında sıcaklıkların 0 0C’nin altında olduğu dikkat çekmektedir. En yüksek 
sıcaklıklar yılın hiçbir ayında 20 0C‘nin altına düşmemiştir (Tablo 1.3, Şekil 1.2). Manisa’da en 
düşük sıcaklıklar Ocak ayında (-10 0C), en yüksek sıcaklıklar ise 45.5 0C ile temmuz ayında 
görülmektedir. Akhisar ve Manisa istasyonlarına ait değerlerin farklı çıkmasına Manisa’nın 
deniz etkisine daha açık olması neden olmuştur (Tablo 1.3, Şekil 1.3). 

Araştırma sahasının en yüksek sıcaklık değerleri incelendiğinde; en yüksek sıcaklık maksimum 
değere 40.5 0C ile Temmuz, minimuma ise -11.8 0C ile Şubat ayında ulaşmıştır. En düşük 
sıcaklıklar Haziran ve Ekim arasındaki dönem dışında 0 0C’nin altında seyretmektedir. En yüksek 
sıcaklıklar hiçbir ayda 16 0C’nin altına düşmemiştir. (Tablo 1.3, Şekil 1.4). Sındırgı istasyonunda 
en düşük sıcaklıklar -12 0C ile Ocak ve Şubat, en yüksek sıcaklıklar ise Temmuz (42.2 0C) ayında 
görülmektedir. Sındırgı’da en düşük sıcaklıklar yalnızca yılın beş ayında (Haziran-Ekim arası) 0 
0C’nin üzerine çıkabilmiştir (Tablo 1.3, Şekil 1.5). Yükseltisi Sındırgı ve Gördes’e göre daha az 
olan Soma’nın ekstrem sıcaklık değerleri Akhisar ve Manisa istasyonlarına yakındır. En yüksek 
sıcaklıklar Temmuz (43.70C) ayında, en düşük sıcaklıklar ise -11 0C ile Ocak ayında ölçülmüştür. 
Soma’da en yüksek sıcaklıklar Haziran-Eylül arasındaki dönemde 40 0C’nin üzerine çıkmış olup, 
yılın hiçbir ayında 20 0C’nin altına düşmemiştir. En düşük sıcaklıklar Mayıs–Ekim ayları 
arasındaki devrede pozitif değerlerde seyrederken, Kasım’dan itibaren eksi değerlere düşmüştür 
(Tablo 1.3, Şekil 1.6). Seçilen istasyonlar arasında en yüksek sıcaklık değerlerinin birbirinden 
farklı çıkmasının en temek etkenini yükselti ve deniz etkisi oluşturmaktadır. Manisa ve Akhisar 
istasyonları deniz etkisine diğerlerine göre daha açık ve kıyıya daha yakın olduklarından ve 
yükselti değerlerinin de diğerlerine kıyasla daha az olması bu farkların ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamıştır.  

Araştırma sahasında net radyasyon bilançosu yıl içerisinde farklılık göstermesine rağmen pozitif 
değerlerde kalmaktadır. Buna ek olarak, hava sıcaklığının düştüğü kış mevsiminde yer 
radyasyonunun değerleri yükselmekte ve ara ara şiddetli soğumalar meydana gelmektedir. Bu 
zamanlarda sıcaklığın eksi değerlere düşmesi ile don olayı meydana gelebilmektedir. Gördes 
havzasında don olaylı günlerin oluşmasında temel olarak iki etken rol oynamaktadır. Bunlardan 
ilkini; havza üzerindeki soğuk hava kütlelerinin etkili olduğu dönemlerde sıcaklığın ani düşmesi, 
ikincisini, havanın açık ve nispi nem oranının düşük olduğu devrelerde toprak üzerinde ışıma 
yoluyla sıcaklığın kaybolması oluşturmaktadır (Koçman, 1993: 51-52). Sıcaklık değerlerinin 0.1 
0C’nin altına düştüğü günler don olaylı günler olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan araştırma 
sahasında yılın 41.6 günü don olaylı geçmektedir. Don olayları sonbahar mevsiminin son ayı olan 
kasımda 3,5 gün değeri ile başlamakta, ilkbahar mevsiminin son ayında 0.1 gün değeri ile son 
bulmaktadır. Gördes seçilen istasyonlar arasında Sındırgı’dan sonra don olaylı gün sayısının en 
fazla olduğu ikinci istasyon olarak göze çarpmaktadır. Aynı şekilde don olayları Gördes ve 



Ferdi AKBAŞ  

 54 

Sındırgı istasyonlarında bitmektedir. Akhisar’da yılda 34.2 gün don olaylı geçmektedir. 
Manisa’da yılda 21.5 gün don olayı görülmektedir. Akhisar’a oranla Manisa’da don olayı bir ay 
geç başlamaktadır. Sındırgı’da yılda 47 gün, Soma’da ise 22.3 gün don olayı görülmektedir. Don 
olayları genel itibariyle sıcaklığın düştüğü sonbahar ve kış mevsimlerine ait aylarda görülmekle 
birlikte ilkbahar mevsimine de sarkmıştır. 

Erken ve geç don olayları zirai hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Toprak altında ya da 
yüzeyinde meydana gelen don olayları bitkilerin hassas yapıdaki kök sistemlerini inceleterek 
dayanma seviyelerini düşürmektedir. Ani bir şekilde gelişen donlar da ise bitkilerin önemli bir 
bölümünün direnci zayıflamakta hatta canlı niteliği ortadan kalkmaktadır. Araştırma sahasında 
bilhassa erken don olayları tarımsal üretime zarar vermektedir. Örneğin zeytin ve ceviz ağaçları 
dondan çok fazla etkilenmekte ve bunun neticesinde bir sonraki dönemdeki üretim miktarları da 
düşmektedir.  

Tablo 1.4. Seçilmiş İstasyonlarda Aylara Göre Don Olaylı Gün Sayıları. 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Akhisar 11,7 8 4,2 0,2 - - - - - 0,1 2,8 7,2 34,2 

Manisa 8,2 5,1 2,1 0,1 - - - - - - 1,2 4,8 21,5 

Gördes 13,1 10,8 5,5 0,5 0,1 - - - - - 3,5 8,1 41,6 

Sındırgı 12,6 10,1 6,6 0,6 0,1 - - - - 0,3 5,9 10,8 47 

Soma 8 5,8 2,2 0,1 - - - - - - 1,6 4,6 22,3 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 
Şekil 1.7. Seçilmiş İstasyonlarda Aylara Göre Don Olaylı Gün Sayıları. 
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İlçenin basınç koşullarına ait rasatların olmaması nedeniyle söz konusu şartlar değerlendirilirken 
araştırmaya konu teşkil eden istasyonlardan Manisa ve Akhisar’ın 55 yıllık rasat sonuçlarından 
faydalanılmıştır. Bu sonuçlara göre, Akhisar havzasında basınç yaz mevsiminde azalış, kış 
mevsiminde artış göstermektedir. Yıllık ortalama basınç, kıyıdan iç kesimlere doğru azalmakta 
ve yıl boyunca normal basınç (1013 mb.) altında seyretmektedir.  Akhisar’da 1003.7 mb. olan 
ortalama basınç, Manisa’da 1007.2 mb’a yükselmektedir (Tablo 1.5). 

Seçilen istasyonların aylık ortalama basınç değerleri incelendiğinde; Akhisar (1007.5 mb) ve 
Manisa’da (1010.8 mb) en yüksek basınç değeri kasımda, ortalama en düşük basınç iki istasyonda 
da Temmuz ayında görülmektedir. Her iki istasyonun basınç değerlerinin birbirine yakın oluşu 
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dikkat çekmektedir. Bu durum iklim özelliklerinin benzer ve basınç koşullarının istikrarlı 
olduğunu göstermektedir (Tablo 1.5, Şekil 1.8). 

 

Tablo 1.5. Seçilmiş İstasyonlara Ait Basınç Değerleri. 
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  Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 
Şekil 1.8. Akhisar ve Manisa’da Ortalama Basıncın Aylara Göre Değişimi. 

 

Aylık ortalama basınç en yüksek değere Eylül ayından itibaren ulaşmaya başlamakta ve Ocak 
ayında en karakteristik halini almaktadır. Bu süreçte yüzeye yakın kesimdeki atmosfer 
hareketleri, hâkim rüzgâr yönleri ile esme aralıkları açısından yaz dönemine kıyasla genel 
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itibariyle daha güçsüzdür. Bu durumun nedenini ise yaz devresine oranla basınç değerlerinin 
dağılışının çok fazla olması oluşturmaktadır.  

Yeryüzüne göre yatay doğrultuda hareket eden havaya ya da hava akımına rüzgâr adı 
verilmektedir (Türkeş, 2010: 193; Türkeş, 2011: 79-91). Rüzgâr hava kütleleri arasındaki basınç 
farkından doğmaktadır (Atalay, 2013: 109; Çelikoğlu ve Atış, 2015: 51-54). Araştırma sahasında 
esen rüzgârların yönleri, hızları ve frekansları üzerinde yıl içerisinde değişen basınç merkezleri, 
sahanın coğrafi ve özel konumu etkili olmaktadır. Araştırmaya konu teşkil eden  5 istasyona ait 
yıllık ortalamalara göre rüzgâr esme sayıları ve frekans tabloları incelendiğinde; Akhisar’da 
84252 esme sayısı ve % 43.5’lik ortalama ile kuzey, Manisa’da 67991 esme sayısı ve % 26.7’lik 
ortalama ile doğu, Gördes’te 68816 esme sayısı ve % 52’lik ortalama ile kuzey, Sındırgı’da 28888 
esme sayısı ve % 28 ortalama ile kuzeybatı, Soma’da 57928 esme sayısı ve % 25.4’lük ortalama ile 
kuzeydoğu sektörlü rüzgarlar hâkimdir (Tablo 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14). 

 

Tablo 1.6. Akhisar’da Rüzgarların Mevsimlere Göre Dağılımı (1960-2015). 

Yönler 

Mevsimler, Esme Sayıları ve Frekansları 

İlkbahar Yaz Kış Sonbahar Yıllık 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

N 18512 38.4 28293 56 18243 37.4 19204 41.2 84252 43.5 

NE 6642 13.8 8942 17.8 6609 13.6 7227 15.5 29420 15.2 

E 1177 2.4 837 1.7 1624 3.3 1186 2.6 4824 2.5 

SE 2171 4.5 1032 2 2681 5.5 1924 4.1 7810 4 

S 4222 8.8 1430 2.8 6267 12.9 3386 7.3 15305 7.9 

SW 4114 8.5 1889 3.7 3270 6.7 3033 6.5 12306 6.3 

W 3898 8.1 2739 5.4 3075 6.3 3135 6.7 12847 6.6 

NW 7469 15.5 5339 10.6 6946 14.3 7494 16.1 27248 14 

Toplam 48205 100 50501 100 48715 100 46589 100 194012 100 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

Akhisar’ın 55 yıllık rüzgâr rasat sonuçları incelendiğinde; 194012 olarak ölçülen yıllık toplam 
esme sayısının en fazlasını 84252 esme sayısı ile kuzey yönü oluşturmakta olup, bunu 29420 esme 
sayısı ile kuzeydoğu, 27248 esme sayısı ile de kuzeybatı izlemektedir. Rüzgârların istikameti 
üzerinde Akhisar havzasının morfolojik durumu etkili olmuştur. Havzanın doğu, batı ve 
güneyinde geniş alanlar kaplayan yüksek alanlar rüzgârın kuzey istikametinden sonra kuzeybatı 
ve kuzeydoğu gibi ara yönlerden esmelerine neden olmuştur. Akhisar’ın mevsimlik rüzgâr esme 
sayıları incelendiğinde; en fazla rüzgar 50501 esme sayısı ile yaz mevsiminde eserken bunu 48715 
esme sayısı ile kış dönemi takip etmektedir (Tablo 1.6). 
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Tablo 1.7. Akhisar’da Ortalama Rüzgâr Hızı, Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü (1960-2015). 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Ort. Rüzgâr Hızı 
(m/sn) 

2.1 2.4 2.4 2.0 2.2 2.6 3.5 3.3 2.5 2.1 1.6 1.9 2.4 

Max. Rüzgâr Hızı 
(m/sn) 

29.2 32.2 43.1 28.6 27.3 25.2 24.8 29.6 24.0 27.1 25.7 32.2 29 

Max. Rüzgâr Yönü 
(m/sn) 

WSW W NE WSW NNW SW N SSE WNW SSE SSW WSW N 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

55 yıllık rüzgâr rasat sonuçlarına göre Akhisar’da ortalama rüzgar hızı 2.4 m/sn’dir. En hızlı 
rüzgâr 43.1 m/sn ile mart ayında kuzeydoğu yönünden esmektedir (Tablo 1.7). 

 
Şekil 1.9. Akhisar İlçesi’nin Yıllık ve Mevsimlere Göre Rüzgâr Frekansları. 

 

Manisa kentinin 55 yıllık rüzgâr gözlem sonuçlarına göre 254472 olan yıllık toplam esme 
sayısının %26,7’sini doğu sektörlü, %13.5’ini ise batı sektörlü rüzgarlar oluşturmaktadır (Tablo 
1.8). Kuzeyinde Yunt dağı, kuzeydoğusunda Demirci dağları, güneyinde Yamanlar dağı ve 
Bozdağların uzantıları bulunan Manisa kenti, genel itibariyle doğu-batı istikametinde uzanan 
Gediz ovası üzerinde yer almaktadır. İlde, bulunduğu konum itibariyle doğu-batı sektörlü 
rüzgârlar egemendir. Mevsimlik rüzgâr gülleri incelendiğinde; yıl boyunca doğu yönünden esen 
rüzgârların hâkim olduğu ortaya çıkmaktadır. Mevsimlere göre rüzgâr esme sayıları göz önüne 
alındığında ise esme sayılarının birbirine yakın değerlerde olmasına rağmen yaz mevsiminin 
diğerlerine oranla daha fazla paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Manisa’da ortalama rüzgar hızı 
1.9 m/sn olup, en hızlı rüzgar 42.5 m/sn. ile güneyden esmektedir (Tablo 1.8, 1.9, Şekil 1.10). 

Araştırma sahasını oluşturan Gördes’in rüzgâr gözlemleri 17 yıllık ölçümlere dayanmaktadır. Bu 
istasyon sahip olduğu 550 metrelik yükselti ile istasyonlar arasında en yüksek mevkide 
bulunmaktadır. Gördes’in Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları içerisinde yer alması 
rüzgâr esme sayısı ve yönlerini etkilemiştir. İlçede 132427 yıllık rüzgâr esme sayısının en fazlası 
68816 ile kuzey yönüne ait olup, bunu 17104 esme sayısı ile güney ve 13328 esme sayısı ile 
kuzeybatı yönleri izlemektedir. Mevsimlere göre rüzgâr esme sayıları göz önüne alındığında; en 
fazla rüzgârın %56,9 (19424) oran ile kış mevsiminde estiği, bunu %54,9 ile sonbaharın izlediği 
anlaşılmaktadır (Tablo 1.10, Şekil 1.11). Gördes’te ortalama rüzgâr hızı 3,3 m/sn. olarak 
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ölçülmüştür. En hızlı rüzgâr 3,6 m/sn. ile Şubat ve 3,5 m/sn. ile Temmuz’da esmektedir (Tablo 
1.11). 

Tablo 1.8. Manisa’da Rüzgarların Mevsimlere Göre Dağılımı (1960-2015). 

Yönler 

Mevsimler, Esme Sayıları ve Frekansları 

İlkbahar Yaz Kış Sonbahar Yıllık 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

N 6122 9.7 7107 10.9 4210 6.6 5266 8.4 22705 8.9 

NE 7638 12.1 11181 17.1 6347 10 7674 12.2 32840 12.9 

E 14038 22.2 20079 30.8 17485 27.5 16389 26.3 67991 26.7 

SE 5365 8.5 6041 9.3 7055 11.1 7676 12.4 26137 10.3 

S 5446 8.6 2221 3.4 7911 12.4 5195 8.3 20773 8.2 

SW 9998 15.7 5407 8.2 10360 16.3 8262 13.2 34027 13.4 

W 10424 16.4 8991 13.8 6923 11 8028 12.9 34366 13.5 

NW 4285 6.8 4236 6.5 3208 5.1 3904 6.3 15633 6.1 

Toplam 63316 100 65263 100 63499 100 62394 100 254472 100 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 
Tablo 1.9. Manisa’da Ortalama Rüzgâr Hızı, Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü (1960-2015). 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Ort. Rüzgâr Hızı (m/sn) 1.9 2.1 2.0 1.9 1.9 2.0 2.3 2.2 1.8 1.7 1.5 1.8 1.9 

Max. Rüzgâr Hızı 
(m/sn) 40.3 36.6 38.3 35.7 26.9 29.9 20.6 21.0 25.3 29.1 33.7 42.5 31.6 

Max. Rüzgâr Yönü 
(m/sn) S S S S SSE SSW N SW SSE ESE S S S 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 
Şekil 1.10. Manisa İstasyonunun Yıllık ve Mevsimlere Göre Rüzgâr Frekansları. 
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İnceleme sahasında rüzgârların esiş sayılarında mevsimler arasında önemli bir fark 
bulunmamaktadır. Rüzgarların bu durumu, basınç merkezlerine bağlı sirkülasyon koşullarının 
yıl içindeki mevcut durumu ile izah edilebilmektedir (Türkeş, 1996: 18-20). Bununla birlikte saha 
üzerinde etkili olan basınç merkezlerinin yer değiştirmesi, rüzgârların esiş doğrultusu ve 
frekansında değişmelere yol açmaktadır (Koçman, 1993: 28-30). Gördes’te, üzerinde yer aldığı 
reliefin genel doğrultusu nedeniyle zemine yakın tabakalarda hava akımları daha çok kuzeyden 
gelmektedir. 

Tablo 1.10. Gördes’te Rüzgârların Mevsimlere Göre Dağılımı (1980-1997). 

Yönler 

Mevsimler, Esme Sayıları ve Frekansları 

İlkbahar Yaz Kış Sonbahar Yıllık 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

N 13264 41.3 17816 54.3 19424 56.9 18312 54.9 68816 52 

NE 2808 8.7 3968 12.1 2952 8.6 3600 10.8 13328 10.1 

E 192 1 312 1 152 0.4 264 0.8 920 0.7 

SE 1456 4.5 928 2.8 1584 4.6 1448 4.3 5416 4.1 

S 6632 20.6 1448 4.4 5560 16.3 3464 10.4 17104 12.9 

SW 2800 8.7 1184 3.6 1928 5.6 2032 6.1 7944 6 

W 1872 5.8 2584 7.8 792 2.3 1688 5.1 6936 5.2 

NW 3016 9.4 4592 14 1800 5.3 2552 7.6 11960 9 

Toplam 32040 100 32832 100 34192 100 33360 100 132427 100 

 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 Tablo 1.11. Gördes’te Ortalama Rüzgâr Hızı, Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü (1960-2015). 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Ort. Rüzgâr Hızı (m/sn) 3.3 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.5 3.3 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 

Max. Rüzgâr Hızı 
(m/sn) 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 

Max. Rüzgar Yönü 
(m/sn) 

N N NE S NW N NW SW SW S S N N 

 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 
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Şekil 1.11. Gördes’in Yıllık ve Mevsimlere Göre Rüzgâr Frekansları. 

 

Araştırma sahası ile mukayese için seçilen bir diğer istasyon olan Sındırgı’nın rüzgâr rasatları 
1985-2004 yılları arasında yapılmıştır. Sındırgı seçilen diğer istasyonlar arasında en az rüzgâr 
esme sayısına sahip olan istasyondur. Toplam 103652 olan esme sayısının 28888’si kuzeybatı, 
27056’sı ise kuzeyden esmektedir. Mevsimlere göre rüzgâr esme sayılarında belirgin bir fark 
bulunmamaktadır. En fazla rüzgâr 8840 esme sayısı ile yaz mevsiminde kuzeybatı 
istikametinden ve 7240 esme sayısı ile kuzeyden esmektedir. Sındırgı’da yıllık ortalama rüzgar 
hızı 2.4 m/sn. olup, en hızlı rüzgar 2.7 m/sn. ile temmuz ayında kuzeybatı yönünden esmektedir 
(Tablo 1.12, 1.13, Şekil 1.12). 

 

Tablo 1.12. Sındırgı’da Rüzgârların Mevsimlere Göre Dağılımı (1985-2004). 

Yönler 

Mevsimler, Esme Sayıları ve Frekansları 

İlkbahar Yaz Kış Sonbahar Yıllık 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

N 6288 23.7 7240 27.4 6216 25 7312 29 27056 26.1 

NE 584 2.2 232 0.9 744 2.9 748 2.9 2308 2.2 

E 1000 3.7 408 1.5 1032 4 1072 4.2 3512 3,4 

SE 2128 8 504 2 3248 12.8 1880 7.3 7760 7,5 

S 3344 13 3744 14.1 2880 11.4 856 3.3 10824 10.4 

SW 2232 8.4 816 3.1 1784 7 1520 6 6352 6.1 

W 4144 15.6 4688 17.8 3408 13.4 4712 18.4 16952 16.3 

NW 6728 25.4 8840 33.3 5944 23.5 7376 28.9 28888 28 

Toplam 26448 100 26472 100 25256 100 25476 100 103652 100 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 
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Tablo 1.13. Sındırgı’da Ortalama Rüzgâr Hızı, Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü (1985-2004). 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Ort. Rüzgâr Hızı 
(m/sn) 

2.3 2.6 2.3 2.5 2.4 2.3 2.7 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 

Max. Rüzgâr Hızı 
(m/sn) 

12.3 12.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 12.3 12.3 10.3 

Max. Rüzgâr Yönü 
(m/sn) 

SW SE SE SE NW N NW N NW NW SE SE SE 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

 
Şekil 1.12. Sındırgı’nın Yıllık ve Mevsimlere Göre Rüzgâr Frekansları. 

 

Soma’nın rüzgâr rasatları 48 yıllık ölçümlere dayanmaktadır. Soma, seçilmiş istasyonlar arasında 
en kuzeyde olanıdır. Bu mevkide rüzgarlar topografik yapının etkisi altında kalmaktadır. Yöresel 
bir tabir olarak Manisa ilinin kuzey kapısı olarak nitelendirilen Soma’da, rüzgârların 
istikametleri, esiş hızları ve mevsimsel değişmeleri üzerinde, eteklerinde kurulduğu Yunt 
Dağı’nın büyük etkisi vardır. Nispeten deniz etkisinden uzak olan Soma’da en fazla rüzgâr, 57928 
esme sayısı ile kuzeybatıdan esmektedir. Bunu 46768 esme sayısı ile batı, 31432 esme sayısı ile de 
güneybatı yönünde esen rüzgârlar izlemektedir. Mevsimlik rüzgârgülleri incelendiğinde; bütün 
mevsimlerde iki hâkim rüzgâr yönü olduğu göze çarpmaktadır. İlçede yaz dönemi kışa göre daha 
düzenli bir basınç dağılışı ile karakterize edilmektedir. Bu devrede zemine yakın hava 
tabakalarının hareketi çok düzenli bir ortam oluşturduğu için batı ve kuzeybatıdan esen 
rüzgârlar hâkim konumda yer almaktadır.  

Soma’ya ait mevsimlik rüzgârgülleri incelendiğinde; bütün mevsimlerde aynı yönlerin etkili 
olduğu ortaya çıkmaktadır. İlçede yıllık ortalama rüzgar hızı 2.7 m/sn. olup, maksimum rüzgar 
hızı 3.2 m/sn. ile kuzeybatıdan esmektedir (Tablo 1.15). 
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Tablo 1.14. Soma’da Rüzgârların Mevsimlere Göre Dağılımı (1964-2012). 

Yönler 

Mevsimler, Esme Sayıları ve Frekansları 

İlkbahar Yaz Kış Sonbahar Yıllık 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

Esme 
Sayısı 

% 
Frekansı 

N 5192 9.3 8600 14.3 5384 9.6 5832 10.5 25008 11 

NE 2968 5.2 4480 7.4 3784 6.8 3664 6.6 14896 6.6 

E 3152 5.6 1280 2.1 5680 10.1 2936 5.3 13048 5.7 

SE 5264 9.4 2064 3.4 9336 16.7 6048 10.9 22712 10 

S 4136 7.4 1872 3.1 5792 10.4 4160 7.5 15960 7 

SW 8400 15 7808 13 6960 12.4 8264 14.9 31432 13.8 

W 12416 22.1 14608 24.2 8280 14.8 11464 20.7 46768 20.5 

NW 14576 26 19544 32.5 10728 19.2 13080 23.6 57928 25.4 

Toplam 56104 100 60256 100 55944 100 55448 100 227852 100 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

Tablo 1.15. Soma’da Ortalama Rüzgâr Hızı, Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü (1964-2012). 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Ort. Rüzgar Hızı 
(m/sn) 2.5 2.7 2.8 2.7 2.7 2.9 3.2 2.9 2.6 2.3 2.1 2.5 2.7 

Max. Rüzgar Hızı 
(m/sn) 12.3 12.3 9.4 15.5 9.4 12.3 12.3 12.3 9.4 9.4 19.0 9.4 11,9 

Max. Rüzgar Yönü 
(m/sn) S S N NW NW N NW NW N NE S SW NW 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

 
Şekil 1.13. Soma’nın Yıllık ve Mevsimlere Göre Rüzgâr Frekansları. 
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Nem ve Bulutluluk 

Çalışma sahasının nem ve bulutluluk koşullarını belirleyebilmek için Akhisar, Manisa, Gördes, 
Sındırgı ve Soma’nın klimatolojik rasatlarından faydalanılmıştır. Yıllık ortalama nispi nem 
değerleri Akhisar’da % 63.2, Manisa’da % 60, Gördes’te % 55.4, Sındırgı’da % 64, Soma’da % 57 
ölçülmüştür. Bütün istasyonlarda nispi nem değerleri sıcaklıkla ters orantılıdır. Bağıl nem, 
sıcaklığın arttığı dönemlerde azalış, azaldığı devrelerde ise yükseliş göstermiştir (Tablo 1.16). Bu 
durum, etkisi mevsimlere göre değişen ve termik şartlara bağlı olarak oluşan hava akımlarının 
bağıl nem değerlerini etkilemesi sonucunda yaşanmaktadır. 

Gördes’te bağıl nem değerlerinin en yüksek olduğu dönem kış mevsimine denk gelmektedir. 
Nispi nem ekim ayından itibaren % 50’nin üzerinde seyretmektedir. Araştırma sahasında 
görülen iklimin etkisiyle sıcaklık en düşük seviyeye kış aylarını temsil eden aralık, ocak ve şubat 
aylarında ulaşmaktadır.  

Tablo 1.16. Seçilmiş İstasyonlarda Ortalama Nispi Nem Değerleri (%). 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Akhisar 74.7 71.6 67.4 64.0 58.4 51.5 50.1 51.8 56.1 64.8 72.5 75.9 63.2 

Manisa 73.5 69.5 65.1 61.0 54.5 46.8 43.9 45.6 51.4 61.9 71.3 75.3 60 

Gördes 71.6 68.9 62.1 53.1 47.1 40.4 42.4 42.3 46.5 53.5 64.2 72.9 55.4 

Sındırgı 72.2 70.1 67.0 62.2 61.3 56.3 56.9 56.9 57.2 65.5 69.6 73.4 64 

Soma 68.6 65.1 61.7 57.6 52.6 45.2 43.6 45.6 50.3 59.0 65.6 68.7 57 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

Bağıl nem-sıcaklık arasındaki ters bağıntıdan dolayı kış mevsiminde bağıl nem yıllık ortalamanın 
üzerine çıkmaktadır. Bağıl nem değerlerinin maksimum seviyeye ulaştığı kış mevsimi, Gördes’in 
en yağışlı olduğu devredir. İlkbahar’ın başlangıcı olan martta artmaya başlayan sıcaklıklara bağlı 
olarak bir önceki aya göre % 6 oranında azalan bağıl nem, yaz devresine doğru yıllık ortalamanın 
altına düşmektedir. Bu duruma sıcaklığın en yüksek değerlere ulaşmasıyla birlikte hava 
kütlelerinin kuru olması ve nem taşıma kapasitelerinin azalması neden olmaktadır (Tablo 1.16, 
Şekil 1.17). Sıcaklığın yükselerek nispi nem değerlerinin düşmesi tarımsal üretimi olumsuz olarak 
etkilemektedir. Şöyle ki yüksek olan sıcaklıkla birlikte bitkilerin terlemeyle bünyelerindeki suyu 
kaybetmektedirler. Kök sistemlerinde yeterince su depolayamamış bitkiler de kurumaya 
başlamaktadır. Sonuç olarak bitkilerin belli bir bölümlerinin ya da tümümün kuruması, hasat 
döneminde verimin düşmesine yol açmaktadır.  

Karşılaştırma istasyonlarında en yüksek nem değeri % 64 ile Sındırgı’ya aittir. Nem miktarı 
sonbahar mevsiminin başladığı eylül ayından itibaren artmaya başlayarak ekim-mart arasındaki 
dönemde yıllık ortalamanın üzerine çıkmaktadır. Seçilen diğer istasyonlardan farklı olarak 
nemin en düşük düzeye ulaştığı ay haziran (% 56.3)’dır. Akhisar ve Sındırgı’da nemin en düşük 
olduğu ay farklı olmasına rağmen en düşük nem miktarı diğer istasyonlardan yüksektir (Tablo 
1.16, Şekil 1.14,1.15). 

Gördes ve Soma’nın nem değerleri birbirine yakın olmasına rağmen bu iki istasyon ile Manisa 
arasında az da olsa fark bulunmaktadır. Her üç istasyonda da kış mevsiminde sıcaklığın düşmesi 
ile birlikte bağıl nem oranı artmaktadır. Nisbi nem yalnızca Manisa istasyonunda kış döneminde 
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% 70’in üzerinde çıkmaktadır. Her üç istasyonda da bağıl nem en yüksek değere aralık (Manisa 
% 75.3, Gördes % 72.9, Soma % 68.7), en düşük değere ise temmuz (Manisa % 43.9, Gördes % 42.4, 
Soma % 43.6) ayında ulaşmaktadır (Tablo 1.16, Şekil 1.16, 1.17,1.18). 

 

 
Şekil 1.14. Akhisar’da Ortalama Nisbi Nem ile Ortalama Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişki. 

 

 
Şekil 1.15. Sındırgı’da Ortalama Nisbi Nem ile Ortalama Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişki. 

 

 
Şekil 1.16. Manisa’da Ortalama Nisbi Nem ile Ortalama Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişki. 

 

 
Şekil 1.17. Gördes’te Ortalama Nisbi Nem ile Ortalama Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişki. 
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Şekil 1.18. Soma’da Ortalama Nisbi Nem ile Ortalama Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişki. 

 

Bağıl nem değerleri arasında en fazla fark % 32.5 ile Gördes istasyonuna aittir. Bu durumun 
ortaya çıkmasında araştırma sahasının morfolojik yapısı ve denize göre konumu etkili olmuştur. 
En az fark ise % 17.1 ile Sındırgı’da görülmektedir. Sındırgı’da havada bulunan su buharı miktarı 
ile doyma noktası arasındaki farkın fazla olmaması bu durumun nedenini oluşturmaktadır. 

Araştırma sahasında bulutluluk değerleri yüksek olmamakla birlikte yıl içinde değişen 
sirkülasyon sistemleri ve hava şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ortalama 
bulutluluk kış mevsimine ait aylarda yüksek değerlere ulaşmakta olup, Sındırgı dışındaki bütün 
istasyonlarda 4 günden düşüktür. Bu durumun nedenini, araştırma sahası ve çevresinde kış 
döneminde etkili olan frontal faaliyetler ile yağış ihtimalinin fazla olması ve bağıl nem oranının 
yüksek olması oluşturmaktadır (Koçman, 1993: 62; Temuçin, 1990: 168-181). Sıcaklığın artması ve 
bağıl nem oranının azalması neticesinde bulutluluk en az yaz mevsiminde görülmektedir. 
Ortalama yıllık bulutluluk değerleri; Akhisar ve Gördes’te 3.6, Manisa’da 3.7, Sındırgı’da 4.3, 
Soma’da ise 3.8’dir (Tablo 1.17). 

 

Tablo 1.17. Seçilmiş İstasyonlarda Ortalama Aylık ve Yıllık Bulutluluk Değerleri. 

Aylar Rasat Süresi O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Akhisar 55 5.3 5.4 4.9 4.8 3.7 2.2 1.0 0.9 1.6 3.2 4.4 5.6 3.6 

Manisa 55 5.6 5.6 5.0 4.8 3.6 2.1 1.1 1.0 1.7 3.3 4.7 5.9 3.7 

Gördes 17 5.0 5.2 5.1 4.8 3.9 2.1 1.4 1.0 1.5 3.0 5.0 5.8 3.6 

Sındırgı 19 5.6 5.9 5.5 5.1 4.3 2.8 2.1 2.1 2.4 4.3 5.5 6.4 4.3 

Soma 48 5.9 5.9 5.0 4.6 3.2 1.9 1.3 1.3 2.4 3.7 4.3 6.0 3.8 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

Havanın açık, kapalı ve bulutlu olduğu gün sayıları incelendiğinde; seçilen istasyonlardan 
Akhisar, Manisa ve Sındırgı’da ortalama bulutlu günlerin, Gördes ile Soma’da ise ortalama açık 
günlerin fazla olduğu görülmektedir. Akhisar’da 12.8 gün açık, 13.4 gün bulutlu, 4.1 gün kapalı, 
Manisa’da 12.2 gün açık, 14 gün bulutlu, 4.1 gün kapalı, Gördes’te 12.2 gün açık, 11.5 gün bulutlu, 
4.3 gün kapalı, Sındırgı’da 8.3 gün açık, 14.3 gün bulutlu, 4.9 gün kapalı, Soma’da 11.9 gün açık, 
9.9 gün bulutlu, 5.4 gün kapalı geçmektedir (Tablo 1.18). 
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Tablo 1.18 Akhisar, Manisa, Gördes, Sındırgı ve Soma’da Aylara Göre Ortalama Açık, Bulutlu ve 
Kapalı Gün Sayıları.  

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Akhisar 

Ort. Açık 
Günler 

7.3 5.8 7.6 6.6 9.9 16.7 25.1 25.9 20.6 13.9 8.7 5.8 12.8 

Ort. Bulutlu 
Günler 

14.6 14.6 16.4 18.2 18.4 12.7 5.9 5.1 8.9 14.1 15.9 16.7 13.4 

Ort. Kapalı 
Günler 

9.2 7.8 7.0 5.2 2.7 0.6 0.0 0.0 0.5 3.0 5.4 8.5 4.1 

Manisa 

Ort. Açık 
Günler 

6.0 5.0 7.3 6.7 10.5 17.5 24.2 24.8 20.2 12.9 7.2 4.8 12.2 

Ort. Bulutlu 
Günler 15.9 15.5 16.3 18.6 17.8 12.0 6.7 6.1 9.2 15.2 17.7 17.1 14 

Ort. Kapalı 
Günler 9.1 7.8 7.4 4.8 2.7 0.5 0.1 0.1 0.6 2.9 5.1 9.1 4.1 

Gördes 

Ort. Açık 
Günler 8.7 6.1 7.4 5.6 8.5 16.2 21.2 24.4 20.9 13.9 7.6 5.9 12.2 

Ort. Bulutlu 
Günler 11.8 13.0 13.0 15.6 15.9 10.6 7.7 4.7 6.8 12.5 13.4 13.4 11.5 

Ort. Kapalı 
Günler 8.6 7.5 7.0 5.2 2.9 0.4 0.3 0.1 0.5 2.8 7.2 9.8 4.3 

Sındırgı 

Ort. Açık 
Günler 5.3 3.3 4.4 5.3 7.4 12.6 16.3 15.6 13.9 7.2 5.3 3.9 8.3 

Ort. Bulutlu 
Günler 11.6 12.3 13.4 16.4 18.2 14.4 12.3 13.2 13.6 17.4 14.5 14.7 14.3 

Ort. Kapalı 
Günler 8.3 7.3 7.4 5.9 3.5 1.1 0.5 0.3 0.6 4.5 8.4 12.0 4.9 

Soma 

Ort. Açık 
Günler 6.2 5.2 7.9 7.8 13.1 17.0 19.8 20.3 16.6 12.5 10.2 6.2 11.9 

Ort. Bulutlu 
Günler 10.6 10.5 11.0 13.2 11.2 8.6 6.4 6.7 9.0 10.7 11.0 10.6 9.9 

Ort. Kapalı 
Günler 10.8 9.5 7.9 5.8 3.4 1.2 0.5 0.6 2.0 5.2 6.4 11.6 5.4 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

Seçilen bütün istasyonlarda açık günler en fazla yaz dönemine ait aylarda görülmektedir. 
Bulutluluk değerlerinin yükselişi genel itibariyle eylül ’de başlayıp mayıs sonuna kadar devam 
etmektedir. Ortalama kapalı günler en fazla kış, en az ise yaz döneminde görülmektedir. 
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Yağışlar 

Araştırma sahasının yağış özelliklerinin belirlenmesinde planeter ve fiziki coğrafya faktörleri 
etkin bir rol oynamaktadır (Kızılçaoğlu ve Soykan, 1998: 26; Sezer, 1990: 112-145). Detaya inilecek 
olunursa; araştırma sahasındaki yağış koşulları üzerinde etkili olan faktörler hemen hemen aynı 
ölçüde pay sahibidir. Çalışma alanındaki hava dolaşımı sonucunda oluşan kuzey, güney ve batı 
sektörlü rüzgârlar, cephelerin gelişine dik uzanan dağlık alanlar, yamaçlardaki yağış miktarında 
artışlar meydana getirmektedir. 

 

Tablo 1.19. Seçilmiş İstasyonlarda Aylık ve Yıllık Ortalama Yağış Değerleri (mm.). 

İstasyonlar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Akhisar 88.2 80.3 63.1 52.3 35.6 13.7 3.8 4.2 15.8 39.7 71.9 106.9 575.5 

Manisa 120.5 109.5 82.0 59.6 35.7 18.4 5.4 6.6 16.8 49.6 88.8 143.4 736.3 

Gördes 73.1 52.5 55.6 46.1 34.9 9.2 6.6 2.7 8.7 24.2 76.4 107.0 497 

Sındırgı 49.4 42.1 47.2 50.7 32.8 13.5 4.2 3.5 11.4 28.8 66.5 81.8 431.9 

Soma 93.0 89.4 57.9 55.1 40.9 14.8 7.6 6.1 22.4 45.0 69.2 100.3 601.7 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

 
Şekil 1.19. Seçilmiş İstasyonlarda Yıllık Yağış Miktarlarının Aylara Göre Dağılımı. 

 

Gördes havzası ve seçilen karşılaştırma istasyonları orta derecede yağışlı alanlar olarak ifade 
edilmektedir. Bu durum havzanın bulunduğu alanın morfolojik özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır.  Sahada topografya, bakı ve yükseklik şartlarının da etkisiyle yağış türü, 
miktarı ve dağılışında bazı değişiklikler görülmektedir. Araştırma sahası ve yakın çevresinde 
yağış miktarları 400-850 mm arasında değişmektedir. İlçe merkezinin güneybatısında yer alan 
yerleşmeler yağışların en az, doğu, batı, kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu istikamatlerinde yer 
alanlar ise yağış değerlerin yüksek olduğu yerleşimlerdir. İstasyonlar arasında en fazla yağış 
Manisa’da (736.3 mm) görülmektedir. Bunu Soma (601.7 mm), Akhisar (575.5 mm), Gördes (497 
mm), Sındırgı (431.9 mm) takip etmektedir (Tablo 1.19, Şekil 1.19). 

Bütün istasyonlarda yağış kış mevsiminde maksimum, yaz döneminde ise minimum 
seviyededir. İstasyonlar içerisinde en fazla yağışı Manisa’nın almasının nedenini, morfolojik 
koşullar ve bulunduğu konum oluşturmaktadır. Diğer istasyonlara kıyasla bulunduğu coğrafi 
konum itibariyle deniz etkisine daha açık olan Manisa’da yıllık ortalama yağış tutarı, en yakın 
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değerden 100 mm’den fazladır. Araştırma sahasını oluşturan Gördes’in yağış değerlerinin idari 
açıdan bağlı bulunduğu Manisa’dan yaklaşık 240 mm düşük olmasını, en iyi topografik yapı izah 
etmektedir. Gördes’in denizden gelen nemli hava kütlelerinin uzağında yer alması ve bunların 
geçişinin ilçenin batısında uzanan dağ sıraları tarafından engellenmesi yağış tutarının düşük 
olmasına neden olmaktadır. 

Yağışların aylık ve yıllık değişimleri yağış rejim tipinin belirlenmesi açısından önem 
taşımaktadır. Yağış rejim tipi belirlenirken hava dolaşımı ve fiziki coğrafya faktörleri dikkate 
alınmaktadır. Araştırma sahası ve çevresi “Akdeniz Termik Rejim Tipi’nin” etki alanı içerisinde yer 
almakta olup, yağış tutarı açısından “Orta Derecede Yağışlı” olarak nitelendirilmektedir 
(Koçman, 1993: 40-97; Sezer, 1988: 168-197). Bu rejim tipinde yağışlar frontal faaliyetlerin arttığı 
kış döneminde en yüksek değere ulaşmaktadır. İnceleme alanının içerisinde bulunduğu bölgede 
egemen olan depresyonların geçiş yollarında ve frekanslarındaki değişimler, aylar arasındaki 
yağış miktarlarında artış ve azalışların görülmesine ortam zemin hazırlamaktadır (Koday, 2014: 
3-15. 

Araştırma sahası ve çevresinde kasım ayından itibaren yükselmeye başlayan yağış miktarları, 
marta kadar genellikle çok fazla bir artış ve azalışa maruz kalmamaktadır. Yağışlar bütün 
istasyonlarda maksimum tutara aralık ayında ulaşıp, nisan ayında maksimum göstererek, 
mayıstan itibaren düşmeye başlamaktadır. Yağış minimumu Akhisar ve Manisa’da temmuza, 
Gördes, Sındırgı ve Soma’da ağustos ayına denk gelmektedir. 

Yağışın mevsimlere dağılışı göz önüne alınırsa istasyonlar arasında büyük bir fark olmadığı 
anlaşılacaktır. Ancak Sındırgı’nın İç Batı Anadolu’ya yakın olmasının etkisiyle yaz ve kış 
arasında yağış farkı diğerlerinden fazladır. Bütün istasyonlarda yağış en fazla kış mevsiminde 
düşmektedir. Akhisar’da yağışın % 48’i, Manisa’da % 50.7’si, Gördes’te % 46.8’i, Sındırgı’da % 
40.1’i, Soma’da % 46.9’u en yağışlı dönem olan kış mevsimde düşmektedir (Tablo 1.20, Şekil 1.20). 

 

Tablo 1.20 Seçilmiş İstasyonlarda Ortalama Yağışın Mevsimlere Göre Dağılışı.  

Mevsimler İlkbahar % Yaz % Sonbahar % Kış % Yıllık % 

Akhisar 151 26.2 21.7 3.7 127,4 22.1 275.4 48 575.5 100 

Manisa 177.3 24.1 30.4 4.1 155.2 21.1 373.4 50.7 736.3 100 

Gördes 136.6 27.5 18.5 3.7 109.3 22 232.6 46.8 497 100 

Sındırgı 130.7 30.3 21.2 4.9 106.7 24.7 173.3 40.1 431.9 100 

Soma 153,9 25.6 28.5 4.7 136.6 22.8 282.7 46.9 601.7 100 

 

Yağış düzeni içerisinde kış devresinin payının fazla olduğu dikkat çekmektedir. İklim tipinin 
mevcut özellikleri neticesinde yağışların büyük bir kısmı (yaklaşık % 98) yağmur şeklindedir. 
Araştırma sahası ve seçilen istasyonlarda ilkbahar dönemi yağışın en çok görüldüğü ikinci 
mevsimdir. Bunu sonbahar devresi izlemektedir. Yaz periyotu ise yağışların minimum değerlere 
düştüğü kurak sayılabilecek özelliklere sahiptir. Bu mevsime ait aylarda yıllık ortalamanın 
üzerine çıkan sıcaklıklar, yağış oluşumuna imkân vermemektedir. Bu nedenle istasyonların 
tümünde yaz dönemi kurak sayılabilecek niteliklere sahiptir. Akhisar, Manisa ve Gördes’te yaz 
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dönemi yağışlarının yıllık ortalama içindeki payları yaklaşık % 4, Soma ve Sındırgı’da ise % 5’tir 
(Tablo 1.20). 

Seçilen istasyonlardan edinilen bilgilere göre; yağışın 0.1 mm olduğu gün sayısı, Akhisar’da 80.7 
gün, Manisa’da 86.2 gün, Gördes’te 119.8 gün, Sındırgı’da 63.3 gün ve Soma’da 68.9 gündür. Gök 
gürültülü ve yağışların sağanak şeklinde olduğu orajlı gün sayısı Akhisar’da 19.8, Manisa’da 
22.3, Gördes’te 12.4, Sındırgı’da 23.5, Soma’da 16.5’tir (Tablo 1.21). 

 

Tablo 1.21. Seçilmiş İstasyonlarda Orajlı ve Dolu Yağışlı Gün Sayısı. 

İstasyonlar Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Akhisar 

Ort. Orajlı 
Gün 1.4 1.4 1.4 2.3 3.3 2.1 0.9 0.8 1.6 1.4 1.8 1.4 19.8 

Ort. Dolulu 
Gün 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.6 

Manisa 

Ort. Orajlı 
Gün 1.8 1.9 1.7 2.4 3.3 2.5 0.8 0.8 1.3 1.8 1.9 2.1 22.3 

Ort. Dolulu 
Gün 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 - - 0.0 0.1 0.1 1.3 

Gördes 

Ort. Orajlı 
Gün 0.1 0.2 0.6 1.6 2.8 2.0 1.6 0.9 0.8 0.8 0.7 0.3 12.4 

Ort. Dolulu 
Gün - - 0.1 0.2 0.2 - 0.1 - - 0.1 - - 0.7 

Sındırgı 

Ort. Orajlı 
Gün 0.7 0.8 0.7 2.2 4.2 5.7 1.5 1.8 1.0 2.0 1.6 1.3 23.5 

Ort. Dolulu 
Gün 0.1 0.1 - 0.1 0.3 0.2 - - - - - 0.1 0.9 

Soma 

Ort. Orajlı 
Gün 1.2 1.2 0.9 1.8 2.5 2.0 0.9 0.8 1.5 1.3 1.3 1.1 16.5 

Ort. Dolulu 
Gün 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 - 0.1 0.0 0.8 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

Gördes’te ocak ayından itibaren artmaya başlayan orajlı gün mayıs ’ta maksimum değere 
ulaşmaktadır. Orajlı günler yaz mevsimine ait aylardan ağustos-mart arasındaki dönemde 1 
günün altında seyretmektedir. Seçilen diğer istasyonlarda görülen orajlı günleri incelediğimizde; 
Manisa’da ekim ayından itibaren yükselmeye başlayan değerler, haziran’a kadar sürekli 
değişikliğe uğramaktadır. Akhisar’da temmuz ve ağustos aylarında orajlı günlerin sayısı 1’in 
altında seyretmektedir. Nisandan itibaren yükselmeye başlayarak temmuza kadar 1.5 günden 
fazla bir değere ulaşmaktadır. Sındırgı’da nisan-aralık arasındaki dönemde orajlı gün sayıları 1 
günün altına inmemiştir. Soma’da ise Temmuz ve Ağustos dışında ortalama 1 günün altına 
düşmeyen orajlı günler, en yüksek değere 2.5 gün ile mayıs ’ta sahip olmaktadır (Tablo 1.21). 
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Çalışma sahası ve yakın çevresinde süratli dikey hareketlerle yüksek kesimlere çıkarak burada 
soğuyan hava kütleleri, dolu yağışlarına neden olmaktadır. Dikey yöndeki salınımın güçlü 
olduğu hava kütleleri, bilhassa kış ve ilkbahar dönemlerinde bu tür yağışlara neden olmaktadır. 
Gördes ve çevresinde dikey hava dolaşımından kaynaklanan düzensiz hava hareketlerinin 
tesiriyle oluşan dolu yağışlarının yıllık değerleri arasında önemli bir fark bulunmamakla birlikte 
bunların yıllık averajı oldukça düşüktür (Darkot ve Tuncel, 1988: 15; Koçman, 1988: 71-83). 
Manisa dışındaki bütün istasyonlarda dolu yağışlı günlerin yıllık ortalaması 1 günün altındadır 
(Tablo 1.21). Dolu yağışlarının bitkilerin oluşum ve gelişim aşamasına rastlayan devrede 
meydana gelmesi zirai hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle hasat devrelerinde 
meydana gelen dolu yağışları çoğu zaman hasat miktarının azalmasına yol açmaktadır.  

Tabiatın devamlılığını sağlayan yağışların tutarının yanı sıra şiddeti de yağış özelliklerinin 
belirtilmesinde önem taşımaktadır. Gördes’te toplam 77.8 gün yağışlı geçmektedir. 497 mm. 
toplam yağışa sahip olan Gördes’te yağış şiddeti 6.3 mm. olarak ölçülmüştür (Tablo 1.22).  

 

Tablo 1.22. Gördes’te Aylık Ortalama Yağış, Yağışlı Gün ve Yağış Şiddeti (mm/gün). 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Yağış 73.1 52.5 55.6 46.1 34.9 9.2 6.6 2.7 8.7 24.2 76.4 107.0 497 

Yağışlı Gün 10.8 9.4 9.4 7.6 6.1 2.3 1.5 0.7 1.7 4.2 9.8 14.3 77.8 

Yağış Şiddeti 6.7 5.5 5.9 6 5.7 4 4.4 3.8 5.1 5.7 7.7 7.4 6.3 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

Yağış şiddetinin aylara göre durumunu gösteren Tablo 1. 22’ye göre; Gördes’te yağış şiddeti kış 
mevsimini oluşturan aylarda yıllık ortalamanın üzerindedir. Yıllık yağış tutarı ve yağışlı gün 
sayısının arttığı aylarda yağış şiddetinin de yükseldiği dikkat çekmektedir (Tablo 1.22). 
Yağışların şiddetinin fazla olduğu zamanlarda, bu yağışların toprak tarafından absorbe 
edilemeyen kesimi yüzeysel akışa geçmekte ve beraberinde toprak tabakasının bir kısmını da 
sürükleyerek erozyona neden olmaktadır. Gördes havzasında yağış şiddetinin en az olduğu 
dönem, yaz mevsimini oluşturan aylara tekabül etmektedir. Araştırma alanında yağış şiddeti en 
az değere ağustos, en fazla ise kasım ve aralık aylarında ulaşmaktadır. Yağış şiddeti yağışın az 
olduğu aylarda düşmekte, arttığı dönemlerde yükselmektedir. Nitekim marttan itibaren yıllık 
ortalamanın altına düşen yağış şiddeti, kasım ayına kadar bu değere ulaşamamaktadır. Diğer 
istasyonlar göz önüne alındığında; yıllık yağışlı gün sayıları, Manisa’da 115.4 gün, Akhisar’da 
103.8 gün, Sındırgı’da 86.6 gün, Soma’da 94.8 gündür (Tablo 1.23). 

Gördes ve çevresinde kar yağışları son derece seyrek meydana gelen bir olaydır. Kar yağsa bile 
bunun yerde kalma süresi oldukça kısadır. Ancak kar yağışları konusunda dikkati çeken bir 
husus vardır. Bu da aşınım yüzeyleri ile yüksek relief arasında kar yağışlı gün sayısının farklılık 
göstermekte olduğudur (Koçman, 1984: 58-84). Araştırma sahası ve çevresinde kar yağışları 
soğuk hava kütlelerinin etkisini hissettirdiği kış aylarında meydana gelmekte ve kar yağışlı 
günlerin sayısı da o yıl hüküm süren hava koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir 
(Koçman, 1993: 94-95; Koçman, 1988: 78-85). 
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Tablo 1.23. Seçilmiş İstasyonlarda Yağışlı Gün Sayıları. 

Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık Yağış 

Manisa 17.3 16.1 13.4 11.8 7.9 4 1.3 1 2.9 7.7 12.7 19.3 115.4 736.3 

Akhisar 14,8 14,6 11,8 10,5 8,1 3,7 1,2 1 3,2 7,2 11,2 16,5 103.8 575.5 

Sındırgı 11.1 10.5 10 9.2 6.5 3.5 1.1 1 2.2 5.5 10.7 15.3 86.6 431.9 

Soma 14.9 13.8 10.8 9.8 6.5 3 1 0.9 3.5 6.4 9.7 14.5 94.8 601.7 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

Tablo 1.24. Seçilmiş İstasyonlarda Ortalama Kar Yağışlı, Ortalama Karla Örtülü, Maksimum Kar 
Örtüsü Kalınlığının Aylara Göre Dağılımı.  

İstasyonlar Aylar O Ş M N May. H T A E Ek. K A Yıllık 

Akhisar 

Ort. Kar. Yağ. Gün 
Say. 

0.7 0.9 0.3 0.0 - - - - - - 0.0 0.5 2.4 

Ort. Karla Ört. Gün 
Say. 

0.3 0.2 0.1 - - - - - - - - 0.2 0.8 

Mak. Kar. Kalınlığı 
(cm) 

7 10 6 - - - - - - - - 15 38 

Manisa 

Ort. Kar. Yağ. Gün 
Say. 

1.0 1.0 0.4 0.0 - - - - - - 0.1 0.3 2.8 

Ort. Karla Ört. Gün 
Say. 

0.5 0.3 0.1 - - - - - - - - 0.2 1.1 

Mak. Kar. Kalınlığı 
(cm) 

22 23 7 - - - - - - - - 20 72 

Gördes Ort. Kar. Yağ. Gün 
Say. 

1.5 1.7 1.1 0.2 - - - - - - 0.2 1.3 6 

Sındırgı Ort. Kar. Yağ. Gün 
Say. 

1.8 2.1 1.4 0.1 - - - - - - 0.6 2.0 8 

Soma Ort. Kar. Yağ. Gün 
Say. 

1.5 1.5 0.5 - - - - - - - 0.2 0.5 4.2 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 

 

Araştırma sahası ve mukayese için seçilen istasyonlarda ortalama kar yağışlı gün sayısı en fazla 
Sındırgı, en az ise Akhisar’da görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında fiziki coğrafya 
koşulları etkili olmuştur. Özellikle de yükselti ve coğrafi konum bunda diğer fiziki coğrafya 
faktörlerine oranla daha fazla pay sahibidir. Akhisar’da yıllık ortalama kar yağışlı gün sayısı 2.4 
gün, Sındırgı’da ise 8 gündür. Bu değer Manisa’da 2.8, Gördes’te 6, Soma’da 4.2 gün olarak 
ölçülmüştür (Tablo 1.24). Seçilen istasyonlarda kar yağışlı günlerin aylara göre dağılımı 
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incelendiğinde; Akhisar dışındaki bütün istasyonlarda kar yağışlarının kasım ayında başladığı, 
Gördes ve Sındırgı dışında ise mart ayında bittiği ortaya çıkmaktadır. Akhisar’da kar yağışları 
diğer istasyonlardan bir ay geç başlamakta, Sındırgı ve Gördes’te ise diğer istasyonlardan bir ay 
geç bitmektedir (Tablo 1.24). 

Çalışmaya konu olan istasyonların karla örtülü gün sayılarının ölçümü Gördes, Sındırgı ve 
Soma’da yapılmamıştır. Rasat sonuçlarına ulaşabildiğimiz Akhisar’da ortalama 0.8 gün, 
Manisa’da ise 1.1 gün karla örtülüdür (Tablo 1.24). Karla örtülü günler her iki istasyonda da 
aralık-mart ayları arasında görülmektedir. İstasyonlar üzerinde etkili olan hava kütleleri ve 
topografya koşulları bu durum üzerinde etkin rol oynamaktadır (Erinç, 1984: 11-38). İstasyonlar 
maksimum kar kalınlığı açısından değerlendirildiğinde; en yüksek kar kalınlığı Manisa’da 72 cm, 
Akhisar’da ise 38 cm olarak ölçülmüştür. 
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GİRİŞ 

Varoluşçu felsefe temelde insanın özünün sonradan kendisi tarafından belirlendiğini savunan 
felsefe olarak tanımlanmaktadır. Varoluşçuluk kavramına bakmadan önce varoluş kavramına 
değinmek yerinde olacaktır. Varoluş Cevizci tarafından “genel olarak var olma durumunu ifade 
ettiği söylenmektedir. Dış dünyada, insanın bilgisinden bağımsız olarak gerçekleşme, mekân ve 
zaman içinde potansiyel değil de aktüel bir varlığa sahip bulunma hali; soyutlama ya da teorilere 
karşıt olarak, canlı ya da yaşayan gerçeklik” olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında yine 
Cevizci varoluşçuluğu ise “insan varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki 
karşıtlığı büyük bir güçle vurgulayan, iradesi ve bilinci olan insanların, irade ve bilinçten yoksun 
nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren felsefe okulu” olarak tanımlanmıştır (Cevizci, 
2017). 

20. yüzyılın model filozofu olduğu gibi varoluşçu filozoflar arasında önemli bir yer tutan Jean 
Paul Sartre, felsefi bir sistem kurarak varoluşçulukla ilgili fikirlerini dile getirmiş ve bunun 
yanında edebiyatla da ilişkili birçok alanda çalışmalarda bulunmuştur. Sitem kurarken Husserl 
fenomenolojisinden etkilendiği bilinen Sartre’ın Heidegger’in dizinin dibinde yetişen birey 
olarak anılmaktadır. Aynı zamanda Sartre varoluşçu filozofların sistem karşıtı olmalarına yönelik 
eleştirileri kabul etmemiş düşünce yapısını aktarmıştır (Cevizci, 2014: 1154). Sartre Fransız 
varoluşçuluğunun temsilcisi olarak kabul edilmektedir.  

Sartre felsefi yöntemi özellikle Descartes’in diyalektik yönteminin eleştirel bir gözle 
değerlendirilmesi ve buna ek olarak Almanların anlama modeliyle harmanlanması olarak 
düşünmektedir (Cevizci, 2014: 1155).  

 

EMMANUEL LEVİNAS’IN BAŞKASI VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMI 

Holokost sonrası felsefenin ilk akla gelen isimlerinden olan Levinas için etik filozofu demek 
yanlış olmamaktadır. Ona göre etik bir yansıma meselesi değildir. Ona göre bu doğrudan bir 
deneyimdir (Droit, 2013: 212). Etik bir akıl yürütme sonucu elde edilen düzen değildir. Aksine 
deneyimin ta kendisidir. Bireyin kendisi dışında ötekiyle girdiği ilişkiden meydana gelen bir 
sistemdir.  

Emmanuel Levinas’ın öteki hakkındaki düşünceleri ışığında komşunun sevgisini anlamasını 
inceleyerek zenginleştirmek için yazılmış bir tezde karşımıza çıkan başkası ya da öteki kavramı 
birçok etik ve ahlak üzerine çalışmalara kaynaklık etmiştir (Ross, 1999). Yaşadıkları kendi içinde 
çok farklı olan Levinas’ın dehşet yıllarında meydana gelmiş olmasından ve yaşadığı tecrübeler, 
görülmemiş olağanüstü olaylar olmasından kaynaklı etiğe büyük önem vermiştir (Droit, 2013: 
210). Levinas’ın amacının insana kaybettiği değeri kazandırmak olduğu değerlendirilmektedir. 
Bu bağlamda Levinas, etiği merkeze alarak bir sistem üretmek istemiştir. “Onun amacı daha çok 
insan boyutuna yeniden saygınlık kazandırmak, etiğin temelini gözden geçirmektir. İnsan figürü 
silinir gibi gözükürken o ötekinin yüzünü göstermeye çalışır ve varlıktan –ve bu öncelikten- bizi 
ahlaklı kılarak insan yapan unsurları çıkarmaya çalışır” (Droit, 2013: 210).  

Levinas bilgi dallarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel felsefe yazıları kitabının 
başında ontolojinin önceliğini sorgulamıştır. Konuya “bilginin dalları arasında ontolojinin 
önceliği, en bariz bir kanıt üzerinde durmuyor mu?” (Levinas, 1996: 2) sorusuyla giriş yaparak 
aslında ontolojinin temel felsefi problemlere ilk ilke bakımından cevap veremeyeceğini 
tartışmıştır.  
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Emmanuel Levinas’ın düşüncesinin ayırt edici özelliği, klasik ontoloji ve etik ilişkisini 
benimsemesidir; Levinas için etik ilk felsefedir (Ross, 1999: 173). Levinas'ın felsefi çıktısı elli yıllık 
bir süreyi kapsamaktadır. Düşüncesinde dikkate değer bir tutarlılık var. Bazı temalar derinleşir 
ve radikalleşir; çünkü, kendisine teslim edilen felsefenin sınırları dışında, özellikle Husserl ve 
Heidegger felsefesinin dışında bir aşkınlık olayını tanımlamaya çalışır ve Öteki ile olan ilişki ile 
işaretlenir (Ross, 1999: 177).  

 

Öteki Ya Da Başkası 

Levinas için ötekinin ya da başkasının bedeninin kendiliğinden bir özgünlüğü vardır. Levinas 
tarafından kendisi dışında bir özgünlüğe sahip olan bedenin tamamı kendisi yüz olarak 
anılmaktadır. Yüz karşısındaki bireyin bedeninin tamamıdır. Doğrudan doğruya karşısındaki 
insana yansıyan ve ona bir sorumluluk yükleyen öteki insanı görmek ona öldürmemeyi, sosyal 
adaleti göstermektedir (Droit, 2013: 212). Levinas sisteminde özellikle vurgu yaptığı ölüm ve 
sosyal adalet kavramları yaşadığı dönemin ve kendi yaşadığı tecrübelerin izini taşımaktadır.  

Levinas’a göre öteki insanının yüzünde sorumluluk hatırlatılmaktadır. Levinas Yüz 
kavramından ne anladığı şu şekilde ifade etmiştir: “şu da belirtilmelidir ki, kendimi ifade etme 
tarzımda, yüz kelimesi dar anlamıyla anlaşılmamalı. Bu imkân, yani bu, insani olan için, 
biricikliği içinde, çıplaklığının tevazuu ve ölümlülüğü içinde, onun bana ondan sorumlu olmayı 
–Tanrı Kelamı- hatırlatışındaki ve benim bu sorumluluğa biricik olarak seçilmişliğimdeki 
Efendilik boyutunu ifade etme imkânı, Rodin’in yonttuğu çıplak bir koldan gelebilir” (Gözel, 212: 
71). 

Levinas’a göre “Yüz’e yaklaşım sorumluluğun en temel kipidir. Bu anlamda, başkasının yüzü 
dikeylik ve eğilmezliktir; bir doğruluk ilişkisini ifade eder. Yüz benim karşımda değil, 
üstümdedir; o ölümün karşısındaki başkasıdır, bakışları ölümden geçerek ölümü sergiler. İkinci 
olarak yüz, onu tek başına ölmeye bırakmamamı benden isteyen başkasıdır, sanki onu bırakmak 
ölümünün suç ortağı olmakmışçasına. Böylece yüz bana”öldürmeyeceksin!” der. Yüzle ilişkide, 
başkasının yerini gasp etmiş olduğumda açığa çıkar. Spinoza’nın Conatus essendi [varlıkta 
diretme] olarak adlandırdığı ve tüm kavranırlığın temeli olarak tanımladığı “varolma hakkı” 
yüzle ilişki tarafından sorgulanır. Buna göre, benim başkasına yanıt verme ödevim benim hayatta 
kalma doğal hakkımı, yaşam hakkını askıya alır” (Gözel, 212: 48). 

Levinas şöyle diyor: “Sonsuzdaki sonsuz, daha az olan, Sonsuzluk düşüncesiyle gerçekleşen, 
arzu olarak üretilir.” Arzu, aynı şeyin birincil hareketi olan ihtiyaca karşıdır. “Aynı kalmak, 
kendini temsil etmektir.” Arzu, o zaman, kendi kökenini kendimi temsil edemediğim birincil 
hareket kadar, ihtiyaca karşıdır. Bende arzu, kendi kendine geri dönüşün ve kendiliğinden 
dönüşün olanaksızlığı anlamına gelir. Çünkü Desire’nin hareketi, kendiliğinden olmaktan başka 
bir kadere verilir (Ross, 1999: 200). 

Levinas için öteki bir zorunluluktur ve ona göre öteki bana göre üstündür ve bu üstünlükten 
dolayı ben’in öteki üzerindeki egemenliği sınırlandırması gerekmektedir. Ötekine karşı 
egemenliğin sınırlandırılması yardım ve duyarlılık kavramlarıyla kurulabilmektedir (Droit, 2013: 
213). Özellikle ötekinin bana önceliği baba-çocuk ilişkisinde önemlidir. Çünkü baba için öncelik 
çocukta olmak zorundadır. Bunun yanında yabancıların yerlilere karşı önceliğinin olması 
gerektiği Levinas tarafından savunulmaktadır. Bu durum bir yasa ya da gelenek anlamında ele 
alınan bir şey değildir bu tamamen insanlıkla ilgili bir meseledir.  
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“Diğeri olmadıkça başkalarıyla olan ilişkimiz kesinlikle onu anlamaya çalışmaktan ibarettir, fakat 
bu ilişki kavrayıştan taşar. Sadece ötekinin bilgisi, tüm merakın dışında, aynı zamanda sempati 
ya da sevgiyi, akıl almaz bir tefekkürden farklı olma yollarını gerektirdiği için değil, ötekiyle 
ilişkimizde de bizi bir kavram açısından etkilemez. O öyledir ve öyle olacaktır” (Levinas, 1996: 
7). 

Varoluş felsefesi her ne kadar bakışlarını tekil insana çevirse de bireyi izole ettiği anlamda 
“bireysel” değildir. Aksine, insanı daima somut durumunda ele aldığından ve insan da daima 
bu durumda dünyaya ve diğer insanlara bağlı olduğundan, insan asla izole edilmiş görünmez. 
İnsan varoluşu daima bir “dünyada olmak” ve daimi bir “başkaları ile olmak ”tır (Störig, 2013: 
555). 

Levinas için metafiziğin yüzyıllar öncesinden bu yana işgal ettiği yeri öteki üzerinden kurulan 
etik almaktadır. Varoluşun ötekine bakış açımızı değerlendirmeden başka bir amacı ve temeli 
yoktur. Dünyanın ve hayatın başka bir temeli yoktur ve bunun olduğunu düşünmek tamamen 
boş bir hayalden başka bir şey değildir, bu yüzden başka bir töz ve öz aramak doğru ve isabetli 
bir durum değildir (Droit, 2013: 213). Dünyada var olmamızın temelinde kendi kendimizle, dille 
ve anlamla olan ilişkimiz yatmaktadır.  

Yaşadığı tecrübeler ve dönemin önemli büyük olaylarla çalkalanması kendi düşünce sistemini 
etkileyen filozof Levinas’a göre öldürmek doğru bir eylem değildir. Ölümlerin ve savaşın olduğu 
bir çağda ölümleri engellemek için bir sistem kurma güdüsüyle hareket eden filozof öteki 
kavramı üzerinden öldürmeyi engellemeye çalışmıştır.  

Levinas kendisiyle yapılan bir söyleşide felsefe tarihinde en çok etkilendiği kişileri sayarken 
büyük ustaların (Platon, Descartes, Kant vb.) filozofların yanında Bergson’un ismini zikretmeden 
geçemeyeceğini söylemiştir. Onun zamansallık üzerine yaptığı vurgu ve daha sonra 
Heidegger’in fenomenolojik yöntemi felsefi düşüncesinin mihenk taşlarını oluşturmaktadır 
(Gözel, 2012: 35). Levinas’a göre Husserl’den devralarak geliştirdiği Fenomenolojik yöntemde 
Heidegger, “anlamın nasıl meydana geldiğini, anlamın dünyaya dair bilincimizde veya daha 
doğrusu dünyayla yönelimsel ilişkimizin bilincine varışımızda nasıl ortaya çıktığını yönelimsel 
olarak açıklamak” istemiştir (Gözel, 2012: 36).  

“Levinas’ın Strasburg’daki en heyecan verici entelektüel anlarından biri, ilk defa edmund 
husserl'in mantıksal araştırmalarını okuduğu zaman geldi. fenomenolojinin kurucu 
metinlerinden biri olarak düşünülen çalışma, felsefeyi, ampirik şeylerden ziyade bilinç bilimi 
olarak sunmayı amaçlamaktadır. Ancak bu entelektüel gelişim, kendi içinde hemen dinamik bir 
ikiliğin parçası oldu. Aynı zamanda 1931’de yayımlanan Husserl’in “Kartezyen 
Meditasyonlarını” Fransızca tercüme etti, böylece Almanya'da gün ışığını görmeden yirmi yıl 
önce Fransa'da ortaya çıktılar.” Levinas'ın önemli ifadesinde: “Husserl'i görmeye gittim ve 
heidegger buldum” (Hand, 2009: 30). 

Levinas’ın sistemi fenomenolojik bir yöntemle kurulmuş etik değerlendirmelerdir. Levinas’a 
göre Fenomenolojik yöntem “bilincin kendi meşgalelerini anlamasına, kendi kendisi üzerine 
düşünmesine, böylece de yönelimselliğin gizli kalmış veya ihmal edilmiş ufuklarını keşfetmesine 
olanak sağlamaktadır” (Gözel, 2012: 37). Etik ise başkası kavramını temellendirdiği sistemdir 
hatta bir sistem değildir. Bir Talmud yorumcusu ve Tevrat okuyucusu olan Levinas’a göre bu 
gelenek bir etik çerçevede ele alınması gerekmektedir. Ona göre “Etik ne bir sistem, ne felsefi 
araştırmanın bir alanı, ne hayatın bir bölgesi, ne de taçlanmasıdır, Ben’i kendi özdeşliğinden, 
kendi bekasında ayak direyen mevcudiyetinden çıkaran Başka’nın verdiği bir rahatsızlık, bir 
travma ile bilincin uyanması ve teyakkuz haline geçmesidir” (Akçetin, 2011: 29). Levinas’ın 
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Husserl’in pozitif ve tam gelişmiş fenomenolojisinin temel özelliklerine dair eleştirel yaklaşımı, 
yine fenomenolojik idealizm sorununu ele alır (Drabinski, 1996: 34). 

Levinas’a göre Etikte başkasının varolma hakkı benimkinden önde gelir. “öldürmeyeceksin!” 
yani ötekinin hayatını tehlikeye sokmayacaksın emrini özetleyen bir önde gelirlik. Yüz ile etik 
ilişki, benim varoluşumu başkasına tabi kılması anlamında, bakışımsızdır” (Gözel, 2012: 48). 
Levinas’a göre kendime olduğundan daha fazla borçluyum başkasına, çünkü Yahudilikte bir 
atasözünden yola çıkarak “başkasının maddi ihtiyaçları benim manevi ihtiyaçlarımdır” sözü beni 
başkasına muhtaç kılar. Spinoza’dan kalan hayatta kalmak için mücadele et ilkesi doğa ilkesinin 
tam karşısında etik bulunmaktadır. Çünkü etik doğa karşıdır ve “doğal irademin kendi 
varoluşuma öncelik tanıyan caniliğini yasaklamaktadır” (Gözel, 2012: 49). 

Levinas'ın bir aşkınsal öznelliğin kalıntıları boyunca, diğeriyle bir ilişki duygusu oluşturma 
yeteneğidir. Diğer (autrui) diğerinin yerini alır. Ben, öteki için sorumluluk ya da şehvetin söz 
konusu olmadığı sevgi olarak adlandırdığım şeyin gerekliğini yalnızca kendinde bulabilir 
(Gözel, 2012: 67).  

Levinas Sen’e dair açıklamasını şu şekilde yapmaktadır:  

“Kötülük sanki beni arıyormuşçasına ulaşır bana, kötülük bana sanki beni takip eden 
kötü bir yazgının ardında bir maksat yatıyormuşçasına isabet eder, ‘sanki biri üstüme 
çullanmaktadır’, sanki bir garez söz konusudur, sanki [bana kasteden] biri vardır. 
Haddizatında kötülük, ‘beni hedeflemek’tedir. Bir yarada ulaşır o bana, anlamın peyda 
olduğu ve böylece açığa çıkan bu birini tanıyan bir söylemenin dile geldiği bir yarada. 
‘Neden bana ebedi bir saadet bahşetmiyorsun da ıstırap çektiriyorsun?’ ilk söyleme, ilk 
soru veya ilk yakınma veyahut da ilk duadır bu. Her hâlükârda bu, bir Sen’e sesleniştir, 
Kötülüğün ardındaki İyi’nin şöyle bir görülüşüdür. Aşkınlığın ilk ‘yönelimselliği’dir. 
Burada söz konusu olan: Biri beni aramaktadır. Kötülük yapan bir Tanrı, ama bir Sen 
olarak bir Tanrı söz konusudur. Keza bu, bendeki kötülük yoluyla benim bizzat kendime 
uyanışımdır” (Gözel, 2012: 161).  

 

Özgürlük Kavramı 

Levinas özgürlüğün, istibdattan duyduğu korkuyla, Devlete ve Yasaya giden yolu açtığını 
söylemektedir. O dışsal bir buyruğa itaatin anlamını özgürlük bağlamında değerlendirmektedir. 
Levinas’a göre “buyurmak, bir irade üzerinde etkide bulunmaktır. Tüm yapıp etmeler arasında 
bir irade üzerinde etkide bulunmak hakiki anlamda eylemektir. Bu, yalnızca büyük direnişi değil 
dahası mutlak direnişi yani büyük direnişten farklı bir düzenin direnişini sunan bağımsız bir 
gerçeklik üzerinde etkide bulunmaktır” (Gözel, 2012: 281).  

Levinas’a göre eylem yalnızca failin özgürlüğünü veya kişinin dışsal şeylerin etkisinde 
olmayışını ima etmekle kalmaz, etkin bir geçişliliği de ima eder, keza dışsal ve bağımsız şeyleri 
de belirler. Ne var ki, yalnızca dışsal ve bağımsız bir gerçeklik özgür olabilir. Kaldı ki özgürlük, 
tam da bir eyleme maruz kalmayı reddetmektedir” (Gözel, 2012: 282). Bu onun hedefi ise, o 
zaman Levinas öncelikle aşkınlığı, öznenin iktidarını oluşturan bir biçimde iktidara getirecek 
şekilde düşünmelidir (Drabinski, 1996, s. 54). 

Özgürlük çıplak değildir. Felsefeleştirmek, özgürlüğün peşinden gelene kadar uzanmaktır. 
Serbestliği serbest bırakan yatırımları açıklar. Eleştirel olarak bilgi, özgürlüğün önündekine dair 
bir iz bırakma olarak, yalnızca, kökeni önce bir kökene sahip olan bir varlıkta ortaya çıkabilir - 
yaratılan bir varlık (Drabinski, 1996: 123). 
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Levinas’a göre Varoluş yaşamdan yaşamın gerçeklerinden kurtulmak, kaçmak için, bunları 
hepten unutmak için, ne yaparsanız yapın, varoluştan, kendi varoluşunuzdan kurtulamazsınız. 
Zira varoluş, her zaman, her yerde ve her koşulda feshedilmesi mümkün olmayan bir 
sözleşmenin tüm ağırlığıyla kendini size dayatır.1 

Kendisiyle yapılan bir söyleşi kitabında ailesinin dindar bir kişiliği sahip olduğunu söyleyen 
Levinas’ın düşünce sistemini oluştururken dinin önemli bir etkisi olmuştur. “Bu ülkede bir 
Yahudi olduğunda, Yahudi hayatının ritmi, özel bir karar vermek için gerekli olmadıkça, 
kamusal yaşamın ritmine hâkim oldu. Dinin temel tezahürlerinde kolektif bir form olarak 
bulunduğu bir dünya. Herhangi bir getto bulunmasa da uygun bir şekilde sosyal hayatlar yok. 
Söylemeyi unuttum: Siyonist eğilimler de oldukça doğaldı” (Robbins, 2001: 26). Daha sonraları 
da İncil okumak zorunda kaldığını belirten Levinas kendi görüşlerini dini bir temellendirme 
yapmakta zorlanmadığını belirtmektedir. Özellikle İncil ve Tevrat düşüncesi, Levinas’ın insanlar 
arasında etik açıdan yorumlamasında etkili olmuştur. Dini düşüncenin yanında felsefi sistematik 
oluşumuna Yunan düşüncesi etki etmiştir.  

Levinas Descartes’a yaptığı bir atıfla gündeme getirdiği Tanrı kavramı, Sonsuzluk kavramı ile bir 
tutulmaktadır. Tanrı burada mutlak olarak Başka olanı, Bütünlüğü aşan nihai dışsallığı işaret 
etmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde bütünlük felsefesine karşı olarak Levinas felsefesi 
dini bir algıya sahiptir. Bir başkasının Levinas felsefesinde değerlendirilmesi aslında temelde 
Tanrı’nın varlığını ortaya çıkmasıdır.  

“Dini inanç ve daha özelde Tanrı’nın varoluşu ile ilgili olarak Levinas, Nietzsche 
tarafından ortaya konan din eleştirisinin düşünce ufkumuza hala şekil verdiğini 
düşünmektedir. Ona göre Nietzsche’nin din eleştirisi bir korunak ya da bir teselli olarak 
din fikrinin hayatın trajedisine katlanabilmek için insan tarafından yaratılmış bir illüzyon 
olarak ortaya konulduğunu ve bu anlamda ilk kez ve herkes için maskesinin 
düşürüldüğünü ifade eder. Dahası Levinas için Yahudilerin yok edilmesiyle doruğa 
çıkan 20. yüzyıl felaketleri bu Nietzscheci tezi dehşet verici bir deneyimle haklı 
çıkarmıştır.” 

Günümüzde bizi koruyan ve esirgeyen bir Tanrı’ya inanmamaktayız. Eğer biz hala Tanrı’dan 
bahsedeceksek bu Tanrı bize mutluluk vadeden ve sonunda huzura kavuşacağımızı vadeden bir 
Tanrı değildir. Ona göre bu Tanrı Nietzsche’nin Tanrısıdır ve oda ölmüştür. Tüm bunların 
yanında Yahudilerin öne çıkardığı bir Tanrı fikri vardır buna göre Tanrı bize iyi davranışları 
ihsan etmemektedir aksine bizler onu karşılık beklemeden sevmekteyiz. “Dolayısıyla gerçek 
Tanrı sevgisi, yanı başımızda duran kişiye duyduğumuz sevgidir” (Akçetin, 2011).  

Levinas’a göre ötelerde var olduğuna inanılan Tanrı’nın ölümünden sonra insanlar yüzlerini 
başkalarına çevirmek durumunda kalmışlardır. Ona göre ötekine dönmek ‘dul, yetim ve 
yabancı’ya şefkat göstermekle insanlar farkına bile varamadıkları şeyleri keşfedebilmektedirler. 
Bunu yapabilmelerinin temel yolu da Tanrısal içkinlikten geçmektedir. Ona göre başkalarının 
dolaysız olarak yüzü benliği açmakta ve uyandırmaktadır. Ancak yüz, Levinas’ın daha sıklıkla 
ifade ettiği gibi ölmüş olan Tanrı’nın imgesi değildir. Başka bir ifadeyle “Tanrı imgesinde olmak 
Tanrı’nın ikonu olmak değildir; Tanrı imgesini taşımak kişinin kendini Tanrı’nın izinde 
bulmasıdır” (Akçetin, 2011: 25). Levinas için, Tanrı’ya yakın olmak bizim komşumuza yakın 
olmamızdır, onun kardeşi olmamızdır. 

Levinas’ın felsefe sisteminde “İşte buradayım!” ifadesi Kierkegaard’ın önemsediği ve dikkat 
çektiği gibi “İbrahim’in Yaratılış Kitabı’nda anlatıldığı üzere oğlu İshak’ı kurban etmesi istendiği 

 
1 Başyazı varoluş ve öteki v. Ahsen coşar. 
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zaman ve Yakup rüyasında Tanrı’nın onu çağırdığını duyduğu zaman kullandığı ifadedir. Aynı 
biçimde Musa da yanan çalılık olayında bu ifadeyi kullanır ve Yeşaya Tanrı’ya şöyle der: ‘İşte 
buradayım! Beni gönder’” (Akçetin, 2011). 

Levinas düşüncesinin Tevrat okurken ana ilgisi, “tüm deneyimin anlamını insanlar arasındaki 
etik ilişkilerle bağlantılı hale getirmek; insanın başkalarına karşı kişisel sorumluluğunu 
vurgulamak; sorumlu özneyi, seçilmiş, yani yerine başkası koyulamayacak birisi gibi ele almış 
olmak” olarak özetlenebilir. Bu ilgiler insanların insan gibi yaşayacakları adil bir toplum 
kurmaya yöneliktir. Bu düşünceyi benimseyen kişi ya da toplum, yani Yahudiler, seçilmiş 
olmanın verdiği bir sorumluluk üstlenirler.  

“Levinas ‘başkasından sorumlu olma’nın alanını, ‘birbirinden sorumlu olma’yı içerecek 
bir biçimde yeniden tanımlar. ‘Başkasından sorumlu olmak’, Ben’i başkasına göre daha 
sorumlu kılan ‘hep bir fazla’ yapısı içinde sonsuzca genişlemektedir. Başkasından 
sorumlu olmak, onun sorumluluğundan da sorumlu olmaktır; onun Ben’den sorumlu 
olmasından da Ben sorumludur, dolayısıyla Ben’in sorumluluğu onunkinden hep bir 
fazladır. Bu, ‘sorumluluğun sorumluluğu’dur. Sonsuzca tekrarlanan, başkasının 
sorumluluğuyla benimkinin hiçbir zaman upuygun olmadığı bu yapı, İlahi Yasa’ya 
katılan cemaatin, Tevrat cemaatinin kurucu ilkesidir. Dahası Levinas’ın iddiası, onun 
insanın insanlığından ayrılmayacak bir ideal olduğudur” (Akçetin, 2011: 29). 

Bir radyo programında Levinas’a yöneltilen sorulardan birisi “İsrailli için Filistinli başkası 
mıdır?” sorusudur. Levinas buna karşılık başkasını, ‘akraba olması zorunlu olmayan, ancak 
akraba da olabilecek olan komşudur’ diye tanımlar. Bu anlamıyla eğer başkası içinseniz 
komşunuz içinsinizdir. Levinas’a göre komşunuzu kendinizi sevdiğiniz gibi sevmelisiniz, 
kendinizden sorumlu olduğunuz gibi ondan da sorumlusunuz. Size bu sorumluluğunuzu 
hatırlatan şey onunla karşılaşmaktır.  

Levinas’a göre başkasıyla karşılaşma, Musa’nın Tanrı’yla karşılaşması deneyimine benzer bir 
şekilde, onun gözlerinin ne renk olduğunun bilinmediği bir karşılaşmadır. Başkasının yüzü 
sadece bakış değil, aynı zamanda konuşmadır. Ötekisi eleştirirken, sorgularken, talep ederken, 
hatta emir verirken zaten Ben’i nasıl gördüğünü ifade etmiş olur. Levinas onu, etik sorumluluğun 
tutsaklığı olarak düşünür; bu tutsaklıkta Ben ‘seçilmiş’tir, sorumluluğu taşısın diye yerini başka 
birisine bırakamaz. 

Levinas’ın düşüncesinde sonsuz fikrinin belirmesiyle birlikte başkasıyla ilişki etik bir anlam 
kazanmaya başlar. Sonsuz fikri, başkasıyla ilişkinin, radikal bir başkalıkla dışsallıkla ilişkinin 
yapısını anlatır. Başkasıyla ilişki bu yapının somutlaşmasıdır. 

Başkasıyla ilişkide, onu anlamayı istemek de vardır; fakat bu ilişki anlamayı aşar. Başkası, önce 
bir anlama nesnesi sonra da muhatap değildir. Bu iki ilişki birbiriyle iç içe geçmiştir. Bir başka 
deyişle, başkasını anlamak ona seslenmekten ayrılamaz. Birini anlamak, onunla konuşmaktır. 
Başkasının varoluşunu onu olmaya bırakarak ortaya koymak, çoktan bu varoluşu kabul etmiş, 
onu hesaba katmış olmaktır. ‘Kabul etmek’, ‘hesaba katmak’ bir anlama ya da bir olmaya-
bırakma değildir. Söz özgün bir ilişki tarzıdır. Burada dilin işlevini, başkasının mevcudiyetinin, 
onunla komşuluğun ya da biraradalığın bilincine varılmasına tâbi kılarak algılamamak gerekir. 
Levians’a göre dil bu ‘bilincine varma’nın koşuludur. Çünkü Başkasına, onunla konuşmaksızın 
yaklaşmanın olanaksızlığı düşüncenin ifadeden ayrılmaz olduğunu gösteriyor. Ancak ifadede 
başkasına göre değişebilecek bir düşünceyi başkasının zihnine bir şekilde aktarmak değildir. 
İfade, en başından beri başkasıyla paylaştığım anlamayı dile getirmek de değildir. İfade, ortak 
bir içeriğe; anlama yoluyla her türlü katılmadan önce, anlamaya indirgenemez ilişki yoluyla 
toplumsallığı kurmaktır. Öyleyse başkasıyla ilişki Levinas’a göre ontolojik değil, etiktir. 
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Başkasının temsiline indirgenmeyen, fakat ona bir seslenme olan ve anlamanın seslenmeden önce 
gelmediği bu bağa din adını verir ve ayrıca söylemin özü de duadır. Bir nesneye yönelen düşünce 
ile bir kişiyi bağlayan bağı birinden farklı kılan, bu ikincisinde bir seslenmenin dile gelmesidir. 
Yani adlandırılan, aynı zamanda, seslenilendir. Söz başkasıyla ilişki kurarak oluşturduğumuz 
toplumsallıktır. Bu bağlamda düşünüldüğünde söz sadece bir anlam değil dil ile ifade değil 
aksine bir etik anlamadır. Aksine, aşağıdaki yansımalar, etiğin Levinas'ın ahlaki düşüncesinin 
oluşumunu ortaya koyan dil olduğu gibi, pasifliğin ilişkisi olarak gerekli olan türden dil yapıları 
için gerekli olan yapı türlerinin öne sürülen düşüncesinin lehine olan ahlakın açık temasını da 
ertelemekte ve Duygu ihsan etiği mantığı mantığı. Başka bir deyişle, mevcut düşünceler, 
alteritenin diline geçişle ve dolayısıyla böyle bir dilin önceden varsayılabileceği söylenen 
yapılarla ilgili olduğumuz için proto-etiktir (Drabinski, 1996: 140). 

Mutlak olarak başka olan başka olarak başka, bizim için her anlamın kaynağıdır, yani başkasıdır. 
Başkası, başka insandır. Ama bilhassa, başkasının ve bizzat bizim bir insan türüne mensup, 
böylece aynı özü ve varoluşu paylaşan iki birey olduğumuzu anlamamak gerekir. Eğer başkası 
kendini insan türü koleksiyonu içinde bir birey olarak sunmuyorsa, bunun sebebi öncelikle, 
başkasının ancak bizim konumumuzun mutlak benzersizliğinden/tekilliğinden hareketle 
sunulabilir olması ve böylece kendini eşsiz/mukayese kabul etmez bir tarzda vermesidir. 
Başkasına dair ‘tecrübe’, aynı izlekte devam edersek, Ben’in bilinç ve özgürlük olarak Ben’in tüm 
güçlerinin aşağılanmasıdır. Ben’in egoist iktidarlarının tahttan indirilmesiyle, bu tecrübe etik 
ilişki olarak ortaya çıkar, öyleki bu tecrübede Ben bütünüyle ‘başkası için’imdir; bu, Levinas’ın 
terime verdiği kesin anlamda sorumluluktur.  

Levinas’a göre kendinin sorgulanması tam da mutlak Başka’nın buyur edilmesidir. Mutlak Başka 
kendini Ben’e bir tema olarak sunmaz. Mutlak Başka’nın tezahürü (epiphanie) yüzdür; Başka, 
yüzde bize çıplaklığıyla, yoksunluğuyla seslenir; bizi sorgular ve buyurur. O görür ama kendisi 
görünmez kalır ve tam da bu yolla, ilişkiye girerken kendini çeker, mutlaklığını korur. Mutlak 
Başka, Başkası’dır. Aynı’nın Başka tarafından sorgulanması, cevap vermeye zorlayan bir 
uyarıdır. Ben, sanki özgürce karar verebileceği bir yükümlülük ya da ödev söz konusuymuş gibi, 
cevap verme zorunluluğunun bilincine varmakla yetinmez. Tam da kendi konumunda, Ben 
baştan başa sorumluluktur. Başkasının kabulü, kendi adaletsizliğimizin bilincine varmaktır, 
özgürlüğün kendisinden duyduğu utançtır. Başkası ben’i, ben’in onu keşfederkenki bakışıyla 
kıyaslanamayacak bir bakışla ölçer. Başkasının yerleştiği yükseklik boyutu, başkasının 
ayrıcalığının oradan kaynaklandığı şu aşkınlığın yükselti farklılığı, varlığın ilk eğriliği gibidir. 
Başkası metafiziktir. Başkası Ben gibi özgür olduğundan aşkın değildir. Bilakis onun özgürlüğü 
bizzat aşkınlığından gelen bir üstünlüktür. 

Biri diğeri için neyse diğeri de onun için odur; özne için istisnai bir yer yoktur. Aslında başka, 
sempati aracılığıyla tanınır: başka bir Ben olarak. Sosyal yaşamımızı niteleyen başka ile ilişkinin 
tam da yüreğinde, başkalık, karşılıklı olmayan ilişki olarak belirir. Başkası olarak başkası, bir 
başka Ben değildir yalnızca; o Ben’in olmadığı şeydir. Bunun sebebi onun karakteri veya 
fizyonomisi ya da psikolojisi değildir, başkalığının ta kendisidir. 

 

Başka’dan Başkası Kavramına Geçiş 

Onun felsefesinde Başkası kavramı Başka’yı da içine alan geniş bir kavramdır. Başkası, Başka’yı 
da içine almasından dolayı ona göre daha geniş bir kullanıma sahiptir. Bu yüzden Levinas 
felsefesinde Başkası, insan da dahil Tanrı, ata, yabancı bir var olan, ‘iyilik’ ya da ‘illéité’ (o’luk) 
olabilir. Oysa yukarıda da tartıştığımız gibi Levinas’ta Başka olan her zaman bir insan ya da bir 
kişidir. Bu durumda Başkası’nın başlıca özelliğinin aşkınlık olduğu görülmektedir. Belki de bu 
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yüzden başkası sözcüğü Levinas’ın aşkın-olan ya da aşkınlık olan bir durumu dile getirmek için 
özenle kullandığı bir sözcüktür. Başka ise Başkası’ndan daha az geneldir ama Başkası sözcüğü 
gibi tekil değildir. Başka sözcüğü daima kendisi için başka olan bir kişiye gönderme yapar. 
Demek ki ya kendim o kişiyle, Başka dediğim kişiyle ilişkide olmalıyım ya da kendimi Başka’nın 
içinde yer aldığı ilişkiye yerleştirebilmeliyim. Böylece Başka olan karşımıza çıkar. Başka olan her 
zaman bir kişice kendisine bir şey yapılan, karşılıklı iletişimin canlı olduğu kişidir.  

Başkası, yüz olarak, ‘soyut bir insandır’, ‘birisi anlamındadır’, ‘tüm kültürlerden bağımsız’dır. 
Başkası, güçlerimizin ve özgürlüğümüzün sınırlı olduğunu göstermek suretiyle bizi 
sorgulamaya itse de yüz kendi’yi ortadan kaldırmaz; aksine yüz kendi’nin ayrılığının koşuludur. 
Yüz, diyaloğu, telkini körükler ve böylece aklı, toplumu ve etiği başlatır. Aynı zamanda, 
özgürlüğe uygun bir zemin de hazırlar. Aşkın Benlik kendi bilgisinin, edimlerinin ve 
anlamlarının tek kaynağı olmak ister; Başkası’yla karşılaşmak böylesi bir özgürlüğün bencil, 
keyfi ve gerekçesiz olduğunu ortaya çıkarır. Levinas Sartre’a gönderme yaparak varoluşun 
özgürlüğe mahkûm edildiğini kabul etmez; bunun aksine özgürlük, bir törende olduğu gibi, 
Başkası aracılığıyla onurlandırılır. Levinas için Başkası olmaksızın, özgürlük amaçsız ve 
temelsizdir. Başkası, yüz yüze ilişkide özgürlüğümüze anlam verir, çünkü Başkası’larına karşı 
sorumluluk ve yükümlülük ya da kin ve nefret dolu inkâr arasında gerçek seçimlerle karşı 
karşıya kalırız. Başkası, hakiki bir özgürlükle Ben’i sorumluluğa çağırır ve onu denemeye nasıl 
karar verdiğimizin mağduru ya da hak sahibi olacaktır. 

 

SARTRE’DA BAŞKASI VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARI 

20. yüzyılın model filozofu olduğu gibi varoluşçu filozoflar arasında önemli bir yer tutan Jean 
Paul Sartre, felsefi bir sistem kurarak varoluşçulukla ilgili fikirlerini dile getirmiş ve bunun 
yanında edebiyatla da ilişkili birçok alanda çalışmalarda bulunmuştur. Sitem kurarken Husserl 
fenomenolojisinden etkilendiği bilinen Sartre’ın Heidegger’in dizinin dibinde yetişen birey 
olarak anılmaktadır. Aynı zamanda Sartre varoluşçu filozofların sistem karşıtı olmalarına yönelik 
eleştirileri kabul etmemiş düşünce yapısını aktarmıştır (Cevizci, 2014: 1154). Sartre Fransız 
varoluşçuluğunun temsilcisi olarak kabul edilmektedir.  

Sartre felsefi yöntemi özellikle Descartes’in diyalektik yönteminin eleştirel bir gözle 
değerlendirilmesi ve buna ek olarak Almanların anlama modeliyle harmanlanması olarak 
düşünmektedir (Cevizci, 2014: 1155).  

Sartre kendi kitabı Bulantı’da varoluşu şu şekilde ifade etmektedir: “Varoluş nedir diye 
sorulsaydı, özlerini değişime uğratmadan, nesnelere dıştan eklenen boş bir biçimdir derdim. 
Sonra birden ortaya çıkmış, belirivermişti işte; apaçıktı…” (Sartre, 1981: 164).  

Varoluş filozoflarının insanın somut durumuna yöneldiği göz önüne alınırsa temellerini 
Kierkegaard’dan aldıkları insanın yalnızlığı, insanının kaygısı, insan olmanın ortadan 
kaldırılamayan trajedisi ortak olarak görülmektedir (Störig, 2013: 554). Sartre’ı Kierkegaard’dan 
ayıran en önemli faktörlerden birisi bu kavramların çıkış noktasıdır. Özellikle Kierkegaard bu 
kavramların dini tecrübeden çıktığına yönelik inanışı mevcuttur.  

Heidegger’in öğrencisi olarak Sartre, onun kullandığı kavramları Fransızcaya tercüme etmiş 
ancak belli temel kavramları yeniden anlamlandırmıştır. Özellikle varoluş Sartre’da “basit, saf ve 
çıplaktır; Olduğu şeyi bir kez olmayan, sadece olan varlıktır” (Störig, 2013: 559). Sartre varoluş’u 
bir başka şeyden türetilemeyeceği sadece oluş olduğunu ve sadece var olmak olduğunu dile 
getirmektedir.  



Abdurrazak GÜLTEKİN  

 84 

Sartre felsefesinde en önemli kavramlardan iki tanesi kendinde varlık ve kendisi için varlıktır. 
Bunlardan kendinde varlık saf ve tamdır bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duymaz. Ancak 
kendisi için varlık bir dönüşüme tabi olmaktadır ve bizatihi var değildir ona göre kendisi için 
varlık bilinçtir. Bilinç ancak kendinde varlığın farkında olduğunda var olabilmektedir. Şu da bir 
gerçektir ki kendinde varlık kendi için varlık tarafından sürekli bilinmek durumundadır.  

Kendinde varlık dünyası nesneler dünyasıdır. Nesnenin bilinçten yoksun durumudur. Felsefe 
sisteminde önemli bir kavram olan hiçlik durumu bu kendinde varlığın kendisi için varlığın ilgi 
alanına girmesiyle değerlendirilmektedir. Hiçlik Sartre’a göre kendisi için varlığın dünyayı 
algılamasına ve bu dünyanda eylemde bulunmasına neden olmaktadır (Cevizci, 2014: 1159).  

Sartre’a göre insan özgürdür. İnsan dünyada eyleyen bir varlık olarak bulunur ve eylemlerinin 
hepsinden özgür olduğu kadar sorumlu olan bir varlıktır. Çünkü eylemlerinin bir nedeni 
bulunmaktadır ve her eylem evrensel bir ahlaki duruma karşılık gelmesi gerekmektedir. “Sartre 
için değerlerin kendi varlığına sahip olmadığı; bizim onlar için çaba gösterip göstermediğimizi 
bakmadan, zamansız geçerli olamayacakları açıktır. Değerleri temellendirmek sadece benim 
özgürlüğümdür” (Störig, 2013: 560). 

Sartre’a göre insan varoluşundan önce bir öze sahip değildir. Varoluş özden önce gelmektedir. 
İnsan eylemleri ve kendinde varlık alanı olan nesneler dünyasını kavrayışı ve eylemleri ile özünü 
yaratmaktadır. Özgürlükle ilişkili sorumluluk kavramı tam olarak buradan çıkmaktadır. Çünkü 
her eylem bir özgürlük neticesi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında eylemlerin bir neticesi 
olmakta ve her neticenin bir sebebi sorgulanmaktadır. Eylemi neden gerçekleştirdin sorusunun 
cevabı sorumluluk alanına girmektedir. Özünü kavramaya ve oluşturmaya çalışan insan olduğu 
şeyi bir başkasına bağlama durumuna girmemektedir. Ben neden böyle oldum sorusunun tek 
sorumlusu kendisidir. Çünkü eylemlerinde özgür olan bireyin ne olduğu kendisine bağlıdır  

Ne olduğu kendisine bağlı olan insanın karar vermeden korkması ve bunaltı içerisine girmesine 
neden olmaktadır. Çünkü kendi eylemelerinden sorumlu olmak bireyi her zaman zorlamaktadır. 
Bu nedenle özgürlüğün olmadığını savunmak insanın kolay yoldan bu sorumluluktan kaçmasına 
neden olmaktadır. Ancak bu kendini aldatmadan başka bir şey değildir.  

Sartre sahicilik kavramıyla bir ahlak öğretisi geliştirmiştir. Sahici olmak kişinin özgürlüğünü 
bütün sonuçlarını kabul edip benimsemesi anlamına gelmektedir (Cevizci, 2017: 1650). Bu 
noktada sahici eylemlerimiz ancak bizim ne olduğumuzu göstermektedir.  

İnsanın kendi yazgısını belirlemekte aktif bir rol aldığını savunan Marx ve Hiedegger’den 
etkilenen Sartre’a göre insan ve insandan başka öteki varlıklar öneme sahiptir. Öncelikle insan 
olmanın ne anlama geldiğini sorgulayan Sartre, Descartes gibi özneden yola çıkarak ahlak 
alanında Kant’ın özgürlükçü yaklaşımını benimsemiş ve özgür bir birey nasıl eylemde bulunuru 
sorgulamaya başlamıştır. Varoluşsal fenomenoloji ile insanın dünyayla olan ilişkisini irdeleyen 
Sartre’a göre etik temelli bir çalışma yapmak gerekmektedir. Ona göre özgürlük ahlaki bir 
problemdir. 

Sartre’a göre fenomenoloji deneyimin özsel yapılarını araştırmaktır. Deneyimin özsel yapılarını 
yaşadıkları şekliyle algılanmasını sağlayan varoluşsal fenomenoloji, başlangıç noktasında 
duyguları daha sonra benliği ele almaktadır.  

Davranışları ve inançları bir araya getiren şeyin duygular olduğunu savunan Sartre’a göre bu 
duygular hem yönelimsel hem de pratik bir yapı sergilemektedirler. Duygular Sartre’a göre bir 
nedene bağlı olarak kendileri seçilen durumlardır. Sartre’a göre duygular “değiştirilmesi 
mümkün olmayan gerçekliğin, değiştirilebilir olanla dönüştürülmesine yönelik eşsiz ve sihirli 
çabalardır” (Cevizci, 2017: 1648). 
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Kendinde Varlık ve Kendisi İçin Varlık 

Önemli kitabı olan varlık ve hiçlik’te Sartre iki tip varlığın olduğunu savunmaktadır. Ona göre 
birinci tip varlık kendisiyle özdeş, tam olan, katı olan, kendisine yeten varlıktır. İkinci tip varlık 
ise boş, tam olmayan, ilk varlık tipini nesnelleştiren ve araçsallaştıran varlıktır. Sartre’ın ontolojisi 
düalist bir yapıya sahiptir. Çünkü o kendinde varlık ve kendisi için varlık âleminden 
bahsetmektedir. Burada Sartre’ın Platon’un duyulur âlemle düşünülen âlem arasındaki 
ayrımdan, Aristoteles’in kuvve halinde olan ile fiil haline gelen varlık ayrımı gibi bir ayrım 
sergilediği görülmektedir. Ancak Sartre burada bir tanımlayıcı varlık anlayışı sergilememektedir 
o özellikle bu ayrımı yaparken tasvir edici bir tavır sergilemektedir sırf bu yönüyle de diğer 
ontolojilerden ayrılmaktadır (Özcan, 1991: 194).  

Sartre’ın ortaya koyduğu kendinde varlık, görünenin arkasında bir şeyin olmadığını ifade 
etmektedir. Ona göre görünen yüzün ardında hiçbir arka planı olmayan varlıktır. Kendinde 
varlık Kant’ın kendine dönemeyen doğal varlık olan Ding an Sich ile benzerlik göstermektedir 
ancak temelde ayrılmaktadır. Ding an sich’te varlığın arkasında öz varken Sartre’ın kendinde 
varlığın arkasında bir şey yoktur çünkü öz varlığın kendisidir (Özcan, 1991: 196).  

 Kendinde varlık sembolik mantık diliyle A=A şeklinde ifade edilmektedir. Çünkü burada 
kendinde varlık tamdır ve oluş yoktur. Tam ve dolu olmak alacağın en son şekle girmiş olmak 
anlamına gelmektedir. Bundan dolayı kendinde varlık oluşun ve değişimin olmadığı varlıktır. 
Bu bir nevi Parmenides’in Bir’i gibi algılanabilir.  

Kendinden varlık Sartre’a göre zorunsuz varlıktır. Çünkü varlık nedeni başkası değildir. Oysa 
kendisi için varlık, varlık nedeni diğeri olan varlıktır. Başkasına bağlı olarak varlığını meydana 
getirebilir. Fenomenal varlık Sartre’a göre başka bir varlıktan doğmuş olamaz ve varlık nedenini 
kendi içinde de taşımaz.  

Kendisi için varlık, varlık olma isteği olan bir varlıktır. Sartre’a göre ikinci derecede bir arlıktır. 
Varlık olma umudu olarak da değerlendirilen kendisi için varlık varlıktan daha az bir şeydir. 
İnsanın Tanrı olma umudu bir kendisi için varlık düzeyindedir.  

 

Sartre’da Özgürlük Kavramı 

Sartre özgürlüğün insanın varlık durumuyla ilgili bir özellik olduğunu düşünmektedir. Ona göre 
varlık durumuyla ilgili var olmayla özgür olmanın aynı şeydir. Ona göre bu dünyaya fırlatılmış 
insan içini doldurmak için eylemde bulunmaktadır.  Bu içi doldurulmak üzere boş dünya özünü 
keşfeden insanın özgür eylemlerine ihtiyaç duyar ve bu özgürlük ona sorumluluk getirir. 

Sartre’a göre var olmakla özgür olmanın aynı şey olması onun bu dünyadaki durumuyla ilgilidir. 
Yapısal özelliği onun özgür olmasını gerektirir ve aslında özgürlükten bahsedilmesi onun var 
olması anlamına gelir. O bu durumu Varlık ve Hiçlik kitabında şu sözlerle ifade etmektedir: 
“Özgürlüğüm doğama fazladan katılan bir nitelik ya da doğamın bir iyeliği değildir; tastamam 
varlığımın dokusudur” (Sartre, 2009: 558). Sartre’ın özgürlük görüşü kaynağını varoluşçuluk 
fikrinden almaktadır. Çünkü ona göre varoluşunda herhangi bir öze sahip olmayan insan 
eylemlerinin sonucunda özünü tamamlamaya doğru yol almaktadır. Bu sayede özünü oluşturan 
insan özgür eylemleri ile kendisini sorumlu olmaktadır. Yine onun ifadeleri ile “insan, hayatına 
bağlanır, orada kendi resmini çizer, bu resmin dışında bir başka unsur yoktur. İnsan, bir 
girişimler zinciridir” (Sartre, 2009: 57).  
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Yukarıdan da anlaşılacağı üzere insanı belirleyen hiçbir dış neden bulunmamaktadır. Belirleyicisi 
bulunmayan insan tamamıyla özgürdür. İnsan bu dünyaya bırakılmış bir varlıktır. Varlığın özü 
itibariyle özgür olduğunu savunmaktadır. İnsanı belirleyen bir dış neden olmadığı için 
tercihleriyle özgürlüğü yaşamaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde insan aslında özgürlüğe 
mahkûm bir varlıktır. İnsanın mahkûm olduğu özgürlük onu baştan sona tepeden tırnağa 
sorumlu tutmaktadır.  

 

Kendinde-Varlık ve Özgürlük 

Sartre’a göre kendinde varlık ne ise o olan varlıktır. Olduğundan başka türlü olamayan bu 
nesneler dünyasını ifade etmektedir. Kendi için varlığın aksine kendinde varlığın özü var 
olmasından önce gelmektedir. Çünkü o nesneler âlemini temsil etmektedir ve bu nesneler 
âleminde kendisi için varlığın muhatabı olmaktadır. Onun varoluşçuluk bir insancılıktır adlı 
konuşmasında kâğıt keseceğiyle ilgili düşünceleri onun kendinde varlığı anlattığı iyi bir örnek 
olarak değerlendirilebilir. Kâğıt keseceği bir insan tarafından bir amaç uğruna üretilir ve onun 
üreticisi onun ne için kullanılacağını ve ne şekilde olacağını önceden tasarlar. Bu noktadan 
bakıldığında kâğıt keseceğinin özü varlaşmasından önce gelmektedir (Sartre, 2009: 37).  

Kendinde varlık özünü sonradan düzenlemek veya tamamlamak gayreti içerisinde olmadığı için 
sonradan bir eylemde bulunma zorunluğu veya özgür davranma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bu noktadan değerlendirme yapıldığında kendinde varlık tamdır ve 
eksiksizdir. Özü daha önce belirlenmiş mükemmel bir varlıktır. Kendisini tasarlama imkânı 
yoktur. Değişim ve dönüşümü olmadığı için ne ise o öyle kalacaktır.  

 

Kendisi İçin Varlık ve Özgürlük 

Sartre’da Kendisi için varlık özü önceden belirlenmemiş varlık alanını tarif etmektedir. Ona göre 
öz, yaşamın içerisinde özgür eylemlerde bulunan insanın daha sonra kazandığı bir şeydir. 
Sartre’a göre kendi özünü oluşturabilen tek varlık insandır. Çünkü ona göre bilinçli tek varlık 
insandır. İnsan belirli bir yöne doğru hareket etmek kabiliyetine sahip yönelim ve atılım 
gerçekleştirebilen varlıktır. Dünyaya atılmış insanın hareket etme becerisi ve sağa sola savrulma 
özelliği vardır. Özünü kendisi var edecektir. Tanrının ve ahlaki doktrinlerin kendisi için çizdiği 
kuralları öncelikle inkâr eder ve kendi özünü onlara göre değil kendi özgür iradesine göre 
düzenler. Kendinde varlığın tam ve dolu, eksiksiz, hareketsiz tavrına karşın kendisi için varlık 
yani bilinç sahibi, yani insan özü eksik olduğundan bu eksikliği tamamlama ve kendini tanıma 
işine girişir. Bu da onu iç sıkıntıya, bulantıya sevke edecek bu aslında özgürlüğünü gösterecektir. 

Bilinçli insan yani kendisi için varlık ne değilse o olabilen bir varlıktır. Bu onun bir amacıdır. Şu 
an ne ise onu aşabilme yeteneğine ve imkânına sahip olan insan daima dönüşüme elverişli bir 
yapıdadır. Bu onun özgürlük yanını temsil etmektedir. Kendinde varlık özgür olamaz çünkü 
dönüşüm ve değişime müsait değildir ancak kendisi için varlık dönüşüme imkânı olduğu için 
özgür bir varlıktır. Kendini oluşturmak zorunda olan varlık daime özünü oluşturmak için 
eylemde bulunacağı için özgürlüğe mahkûm olacaktır.  
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Sartre’da Öteki Kavramı 

Sartre toplumsal yapı içerisinde insan ilişkilerini çatışma noktasında değerlendirmektedir. Her 
bilinç ötekini nesneleştirerek konu alanına dâhil eder. Öteki yani bilincin nesnesi olan karşı bilinç 
kendisini bir varlık olarak değil kişi olarak sunar. Bu bağlamda düşünüldüğünde Sartre’a göre 
bilinçlerin çoğulluğu göze çarpmaktadır.   

Sartre’ın ötekine bakış açısı bakış fenomeniyle alakalıdır. Ona göre bakış fenomeni ötekini 
oluşturur ve özgür özneler olarak öteki insanın varoluşunun meydana çıkmasını sağlamaktadır. 
Böylece bilinç, bakışıyla kendisi için oluşturduğu dünyanın tek merkezi haline gelmektedir. 
Seçme gücü insanın kendisini oluşturmaktadır. Kendisini oluşturmak isteyen insanın tek 
dayanağı da kendisidir. İnsan bu dünya da tek başına olduğu için dayanak bulunmamaktadır. 
Kişiler arası ilişkileri başkasına bakan ve bakılan olgusu temelinde betimlemeye çalışan Sartre 
aslında bilinçli nesnelleştirme faaliyetiyle özne farkındalığını yaratmaktadır.  

Sartre’a göre özgülük kavramı ötekinin söz konusu olduğu yerde sınırlanmış olur. Öteki 
özgürlüklerin varoluşu benim özgürlüğümün sınırlandırmaktadır. Dışsal bir durumda kişinin 
eylem hareketliliğini kısıtlayabilir ancak bu kişinin başka bir şey yapmasını engellemez bu 
yüzden başka bir şey yapma özgürlüğü yaşamaktadır. Özgür bir özne olan öteki benim 
olanaklılığımı sınırlandırmaktadır.  

Öteki Sartre’a göre dünya içerisinde eylemde bulunan nesne değildir, o bireyin nesnelliği ve 
dünyadaki tüm olanaklılığın yabancılaşmasıdır. Öteki sorunu nesnenin doğrudan algılanması 
değil, varoluşsal bir ilişki sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Nesnelleşen ben belirli bir 
uzaklıkta yer almaktadır. Bu ben öteki tarafından kontrol edilemez. Bu noktada bilme eylemine 
değil tanıma ve anlama ilişkisi başlar. Ancak süreç bireyden (ben) çoğula (toplum) doğru yön 
aldıkça kavramsal ve düşünsel değişiklikler meydana gelir. Bu anlamda toplum, ortak değerlerin 
bireylerde davranış örüntüleri oluşturarak kendini inşa ettiği bir bütünleşmedir. Bu değerler, 
geçmişten günümüze her zeminde muhataplarına sorumululk yükler. Çünkü bu sorumluluk, 
sadece bireylerin devamlılığını değil aynı zamanda toplumun da devamlılığını sağlar. Birey, 
ortak bir toplumsal sözleşmenin değerler dizgesi aracılığıyla topluma adapte olur. Yabancılaşma, 
bu ortak paradigma aracılığıyla bireyi topluma bağlayan değerlerin zamana ve zemine göre 
önemini yitirmesidir (Özbey, 2019: 89). 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsanoğlunun anlam yüklediği en önemli kavram özgürlük kavramıdır. Çünkü özgürlük insanın 
belirli bir takım sorumluluk üstlenmesini sağlayan en önemli kavramdır. Ahlakilik veya sorumlu 
olma hali özgürlüğün olduğu yerde anlam kazanmaktadır. Bu bağlamda özgürlük ve sorumluluk 
insana yüklenecek en önemli iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sartre’ın öteki ve özgürlük hakkındaki düşünleri ile Levinas’ın öteki ve başkası hakkındaki 
düşüncelerine yukarıda değindik. Sartre’ın ifade ettiği başkası benin kendi özgürlüğünü 
yapılandıran bir başkasıdır. Ötekinin varoluşsal bir değeri vardır ancak bilinç üzerinden 
değerlendirilen bir başkası problemidir bu. Başkası benin özgür eylemlerini kısıtlamaktadır aynı 
zamanda. Bu noktada bakıldığında ben bir eylemde bulunmak istiyor ancak öteki bu eylemi 
gerçekleştirmesine engel olmaktadır. Nesnel hale getirilmiş bir öteki probleminden ziyade bilinç 
düzeyinde varoluşsal düzeyde değerlendirilen öteki problemi benin bilinç düzeyinde bir 
başkasıdır.  
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Sartre varlığı ikiye ayırmaktadır. Bunlardan kendinde varlık saf ve tamdır bu bağlamda değişim 
ve dönüşüme tabi değildir ancak kendisi için varlık eksiktir ve kendini tamamlamak ister aslında 
Sartre’ın asıl problem alanını oluşturan varlıkta bu kendisi için varlıktır. Bu bilinçli olarak insanı 
temsil eder. Bu varlık eksik olan özünü tamamlamak ister. Bu özünü tamamlama işlemi de ancak 
özgür eylemeleri ile mümkündür. Ona göre İnsan özünü tamamlamak için özgürlüğe 
mahkûmdur.   

Sartre’a göre insan, bir eylemde kendisini seçmektedir ve bu seçim onun aslında başkalarını da 
seçmesi anlamına gelir. Bu durumda başkaları söz konusu olduğunda Sartre’a göre insan 
bulantıya girer. Ancak bu bulantı hali insanı eylemden uzaklaştırmaz, bu hal insanı eylemlerinde 
sorumlu tutan bir bulantı halidir. Eylemden uzaklaştırmayan aksine eylemlerin sorumluluğuna 
sahip olmayı gerektiren bu bulantı hali eylemin bir parçası haline gelir.  

Sartre’ın başkası fikrine karşılık Levinas’ın başkası üzerine düşünceleri biraz daha nesnel ve 
hayatın içinde yer almaktadır. Ona göre başkası dışarıda gördüğümü herkes ve her şeydir. 
Başkası benim hareket ve eylem kabiliyetimi engellemiyor aksine ben ondan dolayı kendi 
kendimi engellemek zorunda kalıyorum. Özgürlük ona göre bu zorunda kalma şeklidir. Eylemde 
bulunurken başkasını yanı ötekini düşünerek eylemde bulunma halim benim özgürlüğümü ve 
sorumluluğumu ortaya çıkarır.  

Başkası ile ilişkiyi Sartre’ın tersine barış içerisinde değerlendiren Levinas, bilinçlerin karşılıklı 
olarak birbirini tanıması olarak değerlendirmektedir. Ona göre başkası için kendini sorgulayan 
ve haysiyet sahibi kendisini ötekine feda eden bir ilişki ile değerlendirme yapılması gerekir. 
Yapılan her eylemde asıl olan başkasının mutluluğu üzerine olduğu sürece kişi özgürlüğünü tam 
olarak yaşamış olacaktır.  
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