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Öz

Makale alfabenin doğuşunu çizgi ve sınır kavramları üzerinden görsel ve işitsel
bağlamda araştırma amacı taşır. Bu amaçla çizgiyi bir kavram olarak ele alıp onun
çizme eyleminde ortaya çıkan izinin sembolik anlamını araştırarak temsil ve taklit
kavramlarına ulaşır. Sembolik olanın kavram ve görüyü bir araya getiren yapısında iç ve
dış bağlamına oturan çizgi böylece aynı zamanda da geçici ve kalıcı ayrımında ölümsüzlük
arzusunun bir ifadesi olarak ele alınır. Ardından çizgi ve biçim ilişkisindeki çizginin
biçime bürünmesini aktörün sanatıyla karşılaştıran metin, dilin sahne özelliğini ortaya
koyar. Sonuç bölümünde ise alfabenin doğuşu çeşitli tarihsel dönemler ve kategoriler içinde
ele alınarak ses ve görüntü bağlamında dilin sembolik yapısına dikkat çekilir.
Anahtar Kelimeler: Alfabe, Yazı, Çizgi, Sınır, Biçim.

Observed Speech in Trace:
The Birth of Alphabet from the Spirit of Line
Abstract

Present essay is intended to investigate the birth of alphabet in view of the
concepts of line and limit within the audio-visual context. Within this frame, mimesis
and representation come to fore as a result of investigating the symbolic meaning of line
as a visualised concept in a trace. As such the line not only serves a representation of an
outward form of an object but also bears a becoming of the inward subject in a mimetic
sense. Afterwards comparing the draughtsmanship in its transformation of line into a
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Yayınları.

“Sınır (peras)” kavramı Pisagorcu ve Platoncu düşüncenin temel kavramlarından biridir ve karşıtı
“sınırsız”la (aperion) birlikte eşyanın hakikatine dair bağlamada geçerler (Özellikle bkz., Kirk,
Raven. &. Schofield 1983; Plato 1997; Guthrie, W. K. C. 1962-81).
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rağmen kavramsallaştırma yetisi görmüyoruz çünkü hiçbir hayvan, insan dışında,
kendi varlığının, kendisini ‘kategorik’ bir biçimde çevresinden ayırt edici biçimde
farkında değil. Bu farkındalığın somutlaştığı odaksa insanın kendisinden “ben” olarak söz edebilme imkânı elbette, çünkü insan için ilk ve en önemli kavram “benlik”
ve bu bakımdan diğer tüm kavramların anlamını bu merkezi kavramdan aldığını
söylemek yanlış olmaz.
Diğer yandan, öteki canlılardan farkının kategorik oluşu kavramsallaştırma
yetisinde saklı olduğunu belirttiğimiz yetişkin insan idrakinin, ilginç biçimde, bebeklerde bulunmadığını yapılan deneyler sayesinde biliyoruz çünkü yaklaşık 10 aylığa kadar bebeklerde, yetişkinlerde beş duyu olarak bilinen “modal” ayrışma mevcut değil. Dahası bebekler tüm yetkin etkileşim, iletişim ve ayırt etme özelliklerine
rağmen kategorik anlamda kendilerini kendi dışında bulunan nesnelerden ve dünyadan ayırt edemiyorlar. Başka bir deyişle, bebeğin benliği oluşmadığı için dünyası
iç ve dış diye bölünmemiş durumda. Oysa yetişkin bir insan için birbirinden farklı
iki dünya mevcut ve bu iç ve dış dünyaların bir araya gelmesinden de insana has
idrak doğuyor. Bunlardan iç dünya zihinsellik/ruhsallık, dış dünya ise duyusallık/
maddesellik üzerine inşa edilmiş durumda. Bu her iki dünya da aynı zamanda kendine has birer idrak tarzına sahipler; iç dünya “kavram”, dış dünya “algı” itibariyle
idrak ediliyor. Ne var ki her iki dünya da bir diğeri olmadan işlevini göremiyor
çünkü Kant’ın meşhur ifadesiyle; görüden (Kant’ta algıyı temellendiren) bağımsız
kavram boş, kavramdan bağımsız görü ise kör olmak durumunda.2 Ne var ki bu iki
dünyanın nasıl olup da bir araya geldiğini ve bunun ifadesi olan insana özgü idraki
tüm felsefi ve bilimsel teori ve deneye karşın henüz tümüyle anlayabilmiş değiliz. İşte tam burada, ilk insanın belki de evrimin o en kritik anında, sahip olduğu
nörolojik donanımın gereği olan farkındalığı dünyaya bir iz olarak bıraktığında,
çizginin tam da bu kavram ve algı olarak bolünmüş iki dünyayı birleştiren insan
idrakinin sembolik bir ifadesi olup olmadığı sorusunu sormak gerekiyor.
Sorunun yanıtına yönelebilmek için öncelikle çizgiyi matematikte olduğundan farklı tanımlamak zorunda olduğumuz açık. “Çizgi nedir?” sorusu aslında
kendi içinde anlaşıldığında öncelikle maddesel bir iz vasıtasıyla mümkün kılınan
duyusal bir belirmeden/görünmeden söz ediyoruz. Bu anlamda çizgi girişte de
belirttiğimiz üzere ‘sınır’ kavramının dışsal bir imkânda beliren maddesel izidir.
Demek ki ‘çizmek’ aslında kavramın duyusal bir iz olarak somutlaştırılması fiilidir.
Öyle ki bu somutlaştırma maddesel anlamda ortadan kaldırıldığında -diyelim silindiğinde- kavram da ortadan kalkamayacağı için çizgi aslında geçiciliğinde kalıcı
olanı tutan çift anlamlı bir özellik gösterir. Dahası tüm bir biçimsel oluşum çizgiye
bağlı olduğu için de çizgi kendi içinde bakıldığında arketip özelliği gösteren sembolik bir değer kazanır. Sembol, sumbolon olarak Eski Yunanca kökeninde sahip
2

“Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.” (Bkz., Kant, KrV A
51-52/B 75-76).

Dört Öge-Yıl: 7 Sayı: 14 Aralık 2018

824
ve Madalya
(1319-1320),
10 Hanedân-ı
Osmâni Nişânanlamına
ve İmtiyâzvurgu
Madalyası
(1311olduğu
kitabi “bir
araya (sum)”
“atılma (bolon/bolla)”
yapar.
Ör1334),
17 sembolize
Teba-yı Şâhâne
(1321-1332),
30barış
Altınkavramı
İmtiyâz Madalyası
neğin,
“barışı
edenMecîdî
beyaz Esâmî
güvercin”
örneğinde,
beyaz bir
(1309-1320),
Madalya
Esâmîtemsil
(1899-1902)
Defterleri.
güvercin
türü bir 40
duyusal
biçimle
edildiğinde,
aslında biz beyaz güvercinde
temsil
edilen
müşahhas
(bireyleşmiş)
ve
mücessem
(cisimleşmiş)
barış kavramıİngiliz Ulusal Arşivi: FO 195/1720; FO 195/1883; FO 195/1477; FO 195/1368;
FO 195/
nı seyrederiz.
kendiFO
içinde
kavramFO
tümüyle
zihinde
olduğu
için
bir
1932; FOOysa
195/1976;
195/1305,
195/1369;
FO 195/
1448;
FOduyusal
195/1306;
temsile
biçimde gerek duymaz. Ne var ki sembol sayesinde, hayal gücü yetisi,
FOhiçbir
195/ 1545.
bir imkânsızı gerçekleştirir ve kavramı ete kemiğe büründürerek algımıza açar ve
Amerikan Misyoner Arşivi: 640, 641, 642, 643,644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 654,
böylece
iç sahneye ait zihinsel bir nesneyi (kavram) dış sahnede duyusal bir nesne
655, 660, 661, 66 2, 663. Reeller.
vasıtasıyla temsil eder. Dahası, insan kendisini kendi içinde bir benlik olarak idrak
Sâlnameler: Salname-i Vilâyet-i Haleb: 1320.
ettiği halde, çizgi sayesinde bunu herhangi bir dışarıdaki duyusal nesneyi görür
Şer’îyye
Sicili: 23 Recep
Şaban 1296
tarihli Urfa
Şer’îyye
gibi cisimleşmiş
halde 1293algıda25
seyretme
imkânına
kavuşur.
Bu Sicili
açıdan bakıldığında,
çizgi, derin
anlamında,
kendisini
seyretme imkânı verir. Yalnız şu farkla ki
Şanlıurfa,
Yukarı
Telfidançizene
Köyü saha
araştırması.
çizgi yoluyla
kendini
‘seyretme’
fiili aynada
gibi ‘benzeri’
Adıvar,
H. E. gerçekleşen
(2005). Mehmet
Kalpaklı
G. T. (Haz..),
Mor kendine
Salkımlı bakar
Ev. İstanbul:
Özgür
(misli)
değil,
tümüyle
‘taklidi’
(misali)
olarak
gerçekleşir.
Bu
nedenle
çizgi
doğadaki
Yayınları.
herhangi bir nesneyi biçimsel açıdan dışsal anlamda ‘temsil’ ederken bizatihi çizgi
Bayraktar, H. (2007). Tanzimattan Cumhuriyet’e Urfa Elazığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu
oluşunda her zaman çizeni içerik açısından içsel anlamda ‘taklit’ eder.
Araştırmaları Merkezi.

‘ben’
kavramı,
insanın sadeceReform
zaman ve
ve Cerîde-yi
mekân itibariyle
fizyolojik
Bingöl, Burada
S. (2005).
Osmanlı
Mahkemelerinde
Mehâkim’
deki Üst
olmayıp
ruhsal
açıdan
da
söz
konusu
tüm
değişimine
rağmen,
kendisini
değişmez
Mahkeme Kararları. Tarih Incelemeleri Dergisi, XX (19), 19-38.
bir özdeşlik hâlinde ontolojik bakımdan aynı bulmasının bir sonucudur. Dolayı-

Çadırcı, M. (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı.
sıyla Ankara:
da çizme
eylemi aslında içi dışta tasvir etme olarak bizatihi mimetik bir seyir
TTK.

olarak doğar. Bu durum aynı zamanda, “değişmeyen iç”in “değişen dış”ta mimetik

Deringil, S. (2002). İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi ( 1876-1909) (Çev.
anlamda ‘iz-lenmesi’ imkânına insan açısından o tarifi imkânsız ironik duygusunu
G. Ç. Güven). İstanbul: YKY.

da verir: Ölümlü bedende ölümsüzlük düşüncesi taşıma. Bu nedenledir ki ölümsüzlüğün âdeta bir saplantıya dönüşerek sanat, din ve bilim faaliyetlerinin altında
Foucault,
M. (2006).
Deliliğin
Tarihisöylemek
( Çev. M.yanlış
A. Kılıçbay).
yatan pathos’u
haline
geldiğini
olmaz.Ankara:
Buradaİmge.
kalıcılık ve ölümsüzlüğün C.
tümüyle
düşünceden
ibaretA.olduğuna
dikkati
çekmek gerekir çünkü
Ginzburg,
(2011).bir
Peynir
ve kurtlar (Çev.
Gür). İstanbul:
Metis.
mevcudiyetin
kaynağına
dair doğrudan
bir idrak
enAnsiklopedisi,
azından ‘benlik’
itibariyle
söz
Kenanoğlu,
M. M.
(2007). Nizâmiye
mahkemeleri.
Islâm
XXXIII,
185-188.
konusu
değildir.
Bu
nedenle,
insanlık
tarihi,
altta
yatan
ve
sürekli
tekrarlayan
bir
Kodaman, B. (1987). II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. Ankara: Türk Kültürünü
temaAraştırma
olarak; sanatta
mimetik/temsili,
dinde
ilahi/ruhani,
bilimde
ise
organik/madEnstitüsü.
di anlamda her zaman bir ölümsüzlük arayışının içinde bulur kendisini. Bu açıdan
Kürkçüoğlu, C. (2008). Şanlıurfa 1850-1950. Şanlıurfa: ŞURKAV.
bakıldığında, insan için en azından bu dünyada ölümsüzlük ancak bırakılan iz/
Nicault,
C. (2001).
Kudüs 1850-1948
(Çev.
E. S. Vali).
İstanbul:veİletişim.
eser yoluyla
o da kültürel
ve tarihsel
süreklilik
üzerinden
elbette göreceli anlamOrtaylı,
İ.
(1983).
Osmanlı
imparatorluğu’nun
En
Uzun
Yüzyılı.
İstanbul:
Hil.
da mümkün görünmektedir. Aslında insanlık tarihinin en eski mitosunun
neden
ölümsüzlük üzerine
olduğu
ve kahramanı
arayışından neSeyitdanlıoğlu,
M. (1996).
Tanzimat
Devri’ndeGılgamış’ın
Meclis-i vâlâ.ölümsüzlük
Ankara: TTK.
den eli boş
vesileyle
daha iyi Tarihi.
anlayabiliriz.
ölümsüzlüğün
Tanpınar,
H.döndüğünü
(2001). XIX.bu
Asırda
Türk Edebiyatı
İstanbul:Gılgamış,
Çağlayan Kitabevi.
sadece taklit edilebileceğini bir yılanın deri değiştirmesinde görür ve ölümlülere
Urfa. (1984). Yurt Ansiklopedisi, X, 7367-7389.
kalanın ancak bu olduğunu anlar: Zamansal akışta yenilenme ölümsüzlüğün zaZürcher, E. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
mana tâbi mimetik ikamesidir ve bu sayede insan bizatihi ölümsüz olmaksızın,
Yayınları.
kendisini yenileyerek ve geliştirerek ölümsüzlükten teselli payını alır (Bkz., Gılgamış Destanı, 1998).
Fatma Aliye Hanım. (1995). Ahmed Cevdet Paşa ve zamanı. İstanbul: Bedir.

Dört Öge-Yıl
2015
Öge-Yıl:4-Sayı
7 Sayı:8-Ekim
14 Aralık
2018

İzde Gözlenen Söz: Çizginin Ruhundan Alfabenin Doğuşu

25

Çizgi ve Biçim
Her ne kadar başlı başına kendi içindeki sonuçlar itibariyle şaşırtıcı olsa
da sadece çizgi olarak çizilen bir çizgi karalamadan ibarettir çünkü çizgiden amaç
biçimdir. Biçimin ise birbiriyle ilişkili iki kaynağı vardır; doğa ve matematik. Doğal biçimler de tüm organik görünüşlerine rağmen esasen matematiğin biçimlerle
ilgili dalı olan geometrik esaslıdır, ancak geometrik esaslı olanlar her ne kadar doğadaki biçimlere ilkesini verse de tıpkı çizgi gibi bir daire ya da küp de doğada bulunmaz. Bu durumda bir çizginin biçim haline gelmesi de başlı başına bir mimetik
serüven haline gelebilir. Diyelim tahtaya tebeşir vasıtasıyla bir daire şekli çizdik,3
bu takdirde çizdiğimiz bu daire şeklinde çizginin ortadan kalktığını mı düşünmeliyiz? Elbette hayır. Çizgi varlığını olduğu gibi korur ama yine de gördüğümüz bu
çizgiye belli bir şekil alması nedeniyle bir ad veririz: Daire şekli. Aslında çizgi bir
daire şeklini almıştır üstelik kendi çizgisel varlığını yitirmeden. Bu durumda çizginin kendini yitirmeksizin söz konusu dönüşme veya bürünme özelliğine dikkati
çekmek gerekir. Öyle ki çizgi daireye âdeta bir aktörün rolüne bürünmesi gibi bürünür, üstelik bir daire haline geldiği halde çizgi olma özelliğini de koruyarak. Bakıldığında, aktör de zaten tiyatronun başlı başına bir kültürel kimlik tanımı olarak
doğduğu Kadim Yunan’da anıldığı ismiyle hupokrites (ayırt -krinein- eden, yargıda
bulunan, cevap veren) olarak ancak kendisinin farkındalığında, ayrıştırdığı rolüne
bürünebilir, değilse kendini rolünde yitirmiş olur ki o takdirde zaten bir ‘failiyet’
olarak aktörlük sona erer. Başka bir deyişle, hupokrites olarak aktör fiilini kendi özdeşliğiyle rolünün farklılığı arasında ‘çizdiği bir sınır’ olarak gerçekleştirir. Burada
sınır kavramının çizgiyle kökensel iç içeliğini ve çizginin biçime dönüşmesinin
de çizenin çizdiğine biçim değil içerik bakımından dönüşmesi anlamında taklit
etmesi olduğunu hatırlarsak, sanat ve tasarımla ilgili son derece ilginç bir zemin
birliğine varmış oluruz.
Burada çizme ve rol yapma arasında kurulan analoji bir tesadüf değildir;
sanat eylemi sadece sahne sanatlarına has olarak değil bizatihi sanat fiilinin ontolojik esası bakımdan mimetiktir. Bu anlamda tüm sanatlar aslında temelde sahne
sanatları özelliği taşırlar çünkü bütün sanat disiplinlerinin, söz konusu mimetik
fiilin kendi içinden doğan seyir yeri olarak kendine has sahneleri vardır. Ne var ki
bu durum burada da kalmaz ve dile kadar genişler çünkü dilin de bir dünya tasviri
olarak başlı başlına bir sahnesi mevcuttur. Örneğin, “Ali topu at” gibi basit bir cümle bile aslında bir dünya kurar ve dilin sadece iletişim değil doğrudan gerçeklikle
ilgili son derece hayati bir işlevi gerçekleştirdiğini gösterir. İşte tam burada, alfabenin doğuşu, bu sahnenin inşası için gerekli yapıyı oluşturacağından oldukça önemli
bir işlevi üstlenir. Bunun bir nedeni de alfabenin esasen “sözün gözlenmesi” diyebileceğimiz sesin görsel olana çevirisine dayanmasıdır. Alfabe yoluyla insan sesle
3

Eğer bunu daire çizmek olarak anlarsak çizdiğimizi daire zannederiz, oysa tebeşirle tahtaya çizilen
dair değil onun şeklinin maddi sûreti/izidir.
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Ar. “küll”; İng. “universal”.
Ar. “cüzz”; İng. “individual”.
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ne kadar basit olsa da belli bir işaret sistemi mantığında çoktan kullanıldığını düşünmek gerekir ki zaten insan dışındaki pek çok canlı türünde de iletişim beden
diline eşlik eden ses çıkarma üzerinden gerçekleşir. Ayrıca, çizme eylemini yapabilen bir canlı türünün çizgi yoluyla her türlü biçime mimetik anlamda bürünebildiğini kabul ediyorsak, bunu sese özgü imkânlar yoluyla da yapabileceğini söylemek
zorundayız. Bunun için gereken, gırtlak, dil ve çenenin kullanılması yoluyla çıkarılabilecek seslerin keşfedilmesidir. Örneğin, bir harfi seslendirirken bir bütün olarak
ağzımızın tıpkı elin toprak bir malzeme olan kili olduğundaki gibi, ses tellerinden
çıkan sesi, ağzın içinde, dil ve çene yoluyla âdeta yoğurduğunu görürüz. Ne var ki
yine de bu durum elbette tek başına alfabe için yeterli koşulu oluşturmaz. O hâlde
alfabenin kökeni nedir?

Alfabe
Alfabeler incelendiğinde “kavram esaslı (idegogram)”, “ses esaslı (phonogram)”, “hece esaslı (logogram)” veya “tasvir esaslı (pictogram)” olduğu görülür, ancak
bir şekilde bilinen en kadim ve hâlâ yaşayan kimi alfabelerde (Eski Mısırca, Çince,
Japonca vs.) bunlar daha çok karışım halinde mevcuttur. Bizim burada anlamak
istediğimiz ise alfabenin kavram, ses, hece ya da nesne esaslı olup olmadığına bakılmaksızın bizatihi türeme nedenidir. Bu açıdan bakıldığında alfabe her şeyden
önce “nesne tasvirine dayalı (pictogram)” olmak zorunda gibi görünebilir, çünkü
zaten resmetme yetisi bir nesneye işaret edebilme imkânını kendiliğinden barındırır. Ne var ki mağara duvarlarında sadece hayvan tasvirleri değil doğrudan dış
dünyadan bağımsız sayı ve geometri esaslı olduğu düşünülen soyut işaretler de
bulunmuştur. Bu nedenle “kavram esaslı yazı (idegogram)” da aynı şekilde geçerli
olmak zorundadır. Diğer yandan alfabenin esasen sesin dışsal bir iz olan harf itibariyle dışsal bakımdan hıfzedilmesi esasına dayandığını unutmamak gerekir. İster
kavram isterse de nesne tasvirine dayalı olsun, alfabe, özünde, seslerin görselleştirilme yoluyla üzerinde uzlaşılmış sistematik işaretlere dönüştürülmesidir. Burada
işaret etme aynı zamanda biçimsel anlamda ideogram ya da piktogram olarak temsil edenin yukarıda belirtilen anlamda tümel özellik göstermesiyle örtüştüğünde,
bir alfabe için gerekli işaret sistemi mantığının çıkış noktasına ulaşılmış olur. Buna
göre dış dünyada bulunan öbekleri (cins ve türler olarak ayrıştırmaksızın) kabaca
da olsa bir araya toplayacak bir küme sistemi, çokluğu birlik altında matris özelliği
gösterebilecek şekilde kurabilirse o takdirde doğrudan bunun temsiline bakarak
dış dünyayı daha yetkin ve pratik bir biçimde taklit etmesi de mümkün olacaktır.
Burada “proto” alfabelerin şeklen doğrudan fiziksel bir nesnenin biçiminden türetilmiş olduğu hatırlandığında, asıl alfabeyi oluşturacak olan içsel ilkenin nereden
geldiği daha kolay görülür: Ağızdan çıkan seslerin tasnifi. İşte bu tasnif esnasında
farkına varılan “sessiz” harfler modern alfabenin asıl kökenini oluştururlar.
Bu durumu anlamak için yapılması gereken aslında basitçe ağızdan bir sessiz
harf sesi çıkarmaya çalışmaktır. Buna göre, aslında bir sessiz harfi ancak sesli bir harfDört Öge-Yıl: 7 Sayı: 14 Aralık 2018
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rışması mümkün olmayanları bir araya getirerek birini diğerinden temsil yoluyla
seyredebilme imkânı veren başka bir yetinin mevcut olmamasıdır. Ne kavramla algı
karışır ne de sesle görüntü ama sembol sayesinde hem kavram hem de ses farklı
amaçlar için temsil yoluyla görselleşir. Eğer kavram ve ses arasında herhangi bir
ortak nokta var mıdır diye sorulursa bunun her ikisinin de gözle görülmemesi olduğu söylenebilir. Kavram da ses de göze görünmez ama sembol sayesinde kavramı
da sesi de seyrederiz çünkü hayal gücü yetimiz, sembolize etme fiili sayesinde bize
ister kavram ister ses olsun göze görünmeyeni gösterebilme özelliğine sahiptir. Burada kavramın algıda sembolize edilmesi elbette aslidir ve diğer tüm sembolik ifadelerin temelini teşkil eder. Bu nedenle sesin harfte temsilinin de esin kaynağıdır.
Diğer yandan, kavramın algıda temsili olarak sembol, yaratıcı anlamda ontolojik/
mimetik bir işlev üstlenirken, sesin harfte temsili olarak daha çok kolay öğrenme
ve hatırlamaya yönelik pratik bir işlev görür.
O halde alfabenin doğuşu doğrudan doğada bulunmayan “sınır (peras)” kavramının algıda temsili olarak bizatihi sembolik olan çizginin yine bu özelliğinin
sesin harfte temsili bağlamında kullanımı olarak ortaya çıkar. Bu kullanım aynı
zamanda dilsel ifadede sözün doğuşuna da ışık tutar. Ses nasıl temsil edildiği harfe
nazaran görünmezse, söz de seslendirildiği sese nazaran duyulmazdır. Duyulmaması itibariyle sözün içinden doğduğu mahâl sükûnettir ve tefekkür anlamında
düşüncenin de asli zeminidir.6
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Bu makale, daha önce Grafik Tasarım Dergisi, 57, Ocak-Şubat 2014’te aynı başlıkla yayımlanan
çalışmanın gözden geçirilmiş ve yeniden yapılandırılmış hâlidir.
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